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RESUMO 

A população mundial ultrapassou recentemente a quantia de 7 bilhões de habitantes. A 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou que há mais 

de 1 bilhão de pessoas no mapa da fome global. Aumentar a produção de alimentos, diminuir a 

miséria e a fome, aliados aos problemas ambientais locais, regionais e globais, tem sido os 

grandes desafios para os gestores mundiais. É nesse contexto que se apresentam as savanas 

tropicais como potenciais produtoras e provedoras de alimentos para satisfazer essas demandas 

por proteínas, grãos, fibras e energia para todo o globo terrestre. O Cerrado, segundo Bioma 

brasileiro em área, é a savana brasileira, detentora de uma grande e rica biodiversidade. Nos 

últimos cinquenta anos, o processo de mudanças do uso e cobertura da terra provocou profundas 

mudanças no Bioma Cerrado, em especial nas vastas e planas regiões do Estado de Goiás. 

Grupos de estudo e pesquisa do fenômeno das mudanças de uso e cobertura da terra vêm 

desenvolvendo pesquisas em várias regiões e continentes do mundo com o uso da modelagem 

matemático/estatística e de regressões logísticas em áreas urbanas e rurais. Modelar tais 

fenômenos ajuda a traçar cenários para a otimização da produção de alimentos, salvaguardando 

as áreas de remanescentes naturais. O presente trabalho apresenta a pesquisa de 

desenvolvimento e criação do Índice de Possibilidade de Conversão à Agricultura (IPCA). Esse 

índice, baseado na regressão logística, procura estabelecer os padrões na ocorrência da 

expansão da fronteira agrícola no Cerrado goiano. Os resultados obtidos com esta pesquisa 

permitiram demonstrar que a construção de modelos para aferir processos de mudanças de uso 

e cobertura da terra é plenamente factível. Apesar de não ter sido possível o ranqueamento das 

variáveis, drivers, em grau de importância, foi possível estabelecer os 25 principais atributos 

no processo de expansão agrícola no recorte do estudo. O IPCA aferiu que, mantendo-se as 

atuais características de expansão da agricultura, existem mais de 58.790 km2 (~ 17,3% do 

território goiano) possíveis de serem convertidos para a prática da agricultura. Este acréscimo 

representaria mais do que dobrar a área dedicada ao uso agrícola no Estado de Goiás sob os 

critérios do IPCA.  A construção de modelos demanda o conhecimento em várias áreas, uma 

vez que exige uma visão transdisciplinar do problema para entender sua complexidade. O índice 

demonstrou ser um instrumento prático na tarefa de auxiliar e subsidiar os gestores, públicos e 

privados, nas tomadas de decisão no que se refere a este importante Bioma brasileiro. 

 
Palavras-chave: Expansão da fronteira agrícola. Cerrado. Modelagem do uso e cobertura da terra. 

Índices. Cenários. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The world population recently surpassed the amount of 7 billion people. The Food and 

Agriculture Organization, FAO, reported that there is more than 1 billion people on the map of 

global hunger. Increase food production, reduce poverty and hunger, combined with local, 

regional and global environmental problems, it has been the major challenges for global 

managers. It is in this context that the present tropical savannas as potential producers and 

providers, specially of food to meet these demands for proteins, grains, fiber and energy for the 

entire globe. The Cerrado, second Brazilian biome in area, is the Brazilian savannah, which 

holds a large and rich biodiversity. Over the last fifty years, the process of land use and cover 

changes brought about profound changes in the Cerrado, especially in the vast, flat areas of the 

State of Goiás. Group study and research of the phenomenon of land-use land cover change and 

they are developing research in various regions and continents of the world with the use of 

mathematical / statistical modeling and logistic regressions in urban and rural areas. Model such 

phenomena helps to outline scenarios for the optimization of food production, safeguarding the 

natural areas remaining. This paper presents the development of research and creation of the 

possibility of conversion to the Agriculture Index (IPCA). This index, based on logistic 

regression, seeks to establish patterns in the occurrence of the expansion of the agricultural 

frontier in the Cerrado Goiano. The results of this research demonstrate that allowed the 

construction of models to assess use change processes and land cover is fully feasible. Although 

it was not possible the ranking of variables, drivers in degree of importance, it was possible to 

establish the top 25 attributes in the agricultural expansion process in the cut of the study. The 

IPCA has measured that maintaining the current agricultural expansion characteristics in the 

last 12 years, there are more than 58,790 km2 (~ 17.3% of the territory of Goiás) able to be 

converted to the practice of agriculture. This increase would represent more than double the 

area devoted to agricultural use in the State of Goias under the criteria of IPCA. This 

construction requires the knowledge in several areas, since it requires a transdisciplinary 

approach to the problem to understand its complexity, in order to identify the variables, drivers 

who run and provide the alteration processes of land use, to enable the instrument to assist and 

support managers, public and private, in decision-making with regard to this important 

Brazilian biome. 

Keywords: Expansion of the agricultural frontier. Cerrado. Modelling land-use and land-

cover. Indexes. Scenarios. 



 

 

RESUMEN 

 

La población mundial ha superado recientemente a la cantidad de 7 mil millones de personas. 

La organización para la agricultura y la alimentación, Fao, informó que más de 1 mil millones 

de personas en el mapa de hambre en el mundo. Aumentar la producción de alimentos, reducir 

la pobreza y el hambre, junto con los problemas ambientales locales, regionales y globales, han 

sido los principales desafíos para los gerentes globales. Es en este contexto que las actuales 

sabanas tropicales como potenciales productores y proveedores de alimentos para satisfacer 

estas demandas de proteínas, granos, fibras y energía para el mundo entero. El cerrado, segundo 

bioma brasileño en la zona, es la sabana brasileña, que posee una biodiversidad grande y rica. 

Durante los últimos cincuenta años, el proceso de uso de la tierra y los cambios de cobertura 

provocó cambios profundos en el cerrado, especialmente en las vastas áreas planas del Estado 

de Goiás. Estudio del grupo y la investigación del fenómeno de cambio de uso y cobertura del 

suelo se están desarrollando investigaciones en diversas regiones y continentes del mundo con 

el uso de modelos matemáticos / estadísticos y de regresiones logísticas en las zonas urbanas y 

rurales. Modelo tales fenómenos ayuda a delinear escenarios para la optimización de la 

producción de alimentos, la protección de las áreas naturales remanentes. En este trabajo se 

presenta el desarrollo de la investigación y la creación de la posibilidad de conversión en el 

índice de agricultura (ipca). Este índice, basado en la regresión logística, busca establecer 

patrones en la aparición de la expansión de la frontera agrícola en el cerrado goiano. Los 

resultados de esta investigación demuestran que permitió la construcción de modelos para 

evaluar los procesos de cambio de uso y cobertura del suelo es totalmente factible. Aunque no 

fue posible la clasificación de las variables, los conductores en grado de importancia, fue 

posible establecer los 25 mejores atributos en el proceso de expansión de la agricultura en el 

corte del estudio. El IPCA ha medido que el mantenimiento de las actuales características de 

expansión agrícola en los últimos 12 años, hay más de 58,790 km2 (~ 17,3% del territorio de 

Goiás) capaz de ser convertida a la práctica de la agricultura. Este aumento representaría más 

del doble de la superficie destinada a uso agrícola en el Estado de Goias bajo los criterios de la 

IPCA. Esta construcción requiere el conocimiento en várias áreas, ya que requiere un enfoque 

multidisciplinario al problema de comprender su complejidad, con el fin de identificar las 

variables, los conductores que se ejecutan y proporcionar los procesos de alteración del uso de 

la tierra, para que el instrumento pueda y ayudar a los gerentes de apoyo, públicos y privados, 

en la toma de decisiones con respecto a este importante bioma brasileño. 

 

Palabras clave: La expansión de la frontera agrícola. Cerrado. Modelado de uso y cobertura 

del suelo. Índices. Escenarios. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos mostram que, nos últimos 10 a 12 milênios, mais da metade da superfície 

terrestre, onde não há gelo e oceanos, foi convertida ou alterada por atividades humanas 

(MITTERMEIER et al., 2003). Recentes estimativas apontam que as áreas ainda não 

perturbadas/ modificadas (ou naturais) representam 46% da superfície terrestre. Há 8.000 anos, 

as florestas cobriam cerca de 50% da área terrestre do planeta, em contrapartida dos 30% de 

hoje (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003). Os mecanismos e as práticas humanas de alteração 

de uso e cobertura da terra, em especial a agricultura e as pastagens, expandiram-se sobre 

extensas áreas de florestas, savanas, estepes e pradarias (BRANNSTROM et al., 2008).  

Alterações biofísicas, como as variações climáticas, de fertilidade, da topografia e de 

ordem antrópica, assim como conjunturas econômicas, estruturais e demográficas, são forças 

motrizes que podem determinar o ritmo e a forma das alterações do uso e da cobertura da terra 

(LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003). É a mistura desses fatores, que se interagem muitas vezes 

de forma cíclica, que proporciona o avanço ou o recuo no uso da terra, bem como a intensidade 

de sua exploração. As interações entre as forças motrizes podem acontecer de forma lenta e 

progressiva e, em alguns casos, de forma rápida e pontual (GEIST; LAMBIN, 2002).  

Em todas as regiões do mundo contemporâneo, houve a expansão da utilização da terra 

para o uso agrícola, no intuito de atender à grande demanda por fibras, energia e alimentos. Há 

uma distinção entre a expansão da agricultura entre as várias regiões do mundo, dependendo 

das civilizações, seus costumes, sua economia, do crescimento das populações e de suas 

necessidades (FALEIRO et al., 2008).  

Recentemente, com a adoção de práticas de uso de sensoriamento remoto, foi possível 

acompanhar amiúde essas transformações1. Estudos demonstram que, nos últimos 300 anos, a 

cobertura terrestre sofreu alterações significativas (GOLDEWIJK, 2001; LAMBIN; GEIST; 

LEPERS, 2003; MITTERMEIER et al., 2003) com base em dados históricos da produção e 

consumo de produtos agrícolas, bem como do crescimento populacional. Particularmente nas 

últimas cinco décadas, com a utilização de satélites, essas informações estão sendo conhecidas 

com maiores detalhes. De acordo com Goldewijk (2001), nos últimos 300 anos, a superfície 

terrestre enfrentou drásticas mudanças por intervenção humana: 

 

                                                 
1 Principalmente a partir de 1972, com o lançamento do primeiro satélite da série Landsat. Hoje a série Landsat é 

o sistema de monitoramento sistemático da superfície terrestre mais eficiente e com grande cobertura temporal de 

dados.  
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As áreas de terras de cultivo aumentaram globalmente de uma estimativa de 300 - 400 

milhões de hectares em 1700, para 1.500-1.800 milhões de hectares, em 1990, um 

aumento de 4,5 a 5 vezes em três séculos e um aumento líquido de 50% apenas no 

século XX. As áreas sob pastagem aumentaram de cerca de 500 milhões de hectares 

em 1700 para cerca de 3.100 milhões ha em 1990. Com isso as Áreas de floresta 

diminuíram de 5.000 – 6.200 milhões ha em 1700 para 4.300 – 5.300 milhões de ha 

em 1990.  (GOLDEWIJK, 2001, p. 417) 

 

Com o crescimento contínuo das populações, a necessidade de alimentos promoveu um 

forte avanço das pastagens e das áreas plantadas em todo o mundo. Esta expansão provocou o 

desmatamento de florestas e a transformação de campos naturais, estepes e savanas. Estas 

savanas obtiveram um declínio preocupante, de cerca de 3.200 milhões ha, em 1700, para 

1.800-2.700 milhões de ha em 1990 (GOLDEWIJK, 2001).  

A expansão de terras cultiváveis ocorreu de forma muito gradual na África, no sul e 

sudeste da Ásia, na América Latina e na Austrália até meados do século XIX. Desde então, 

estas regiões têm experimentado um aumento significativo na área plantada, especialmente 

durante a segunda metade do século XX (GEIST; LAMBIN, 2002). A maior expansão de terras 

cultiváveis, no século XX, ocorreu no sul e sudeste da Ásia.  

Nesse período, vastas regiões norte americanas foram ocupadas e as províncias da 

pradaria no Canadá também se consolidaram na produção de cereais. As pastagens nos pampas 

argentinos, e, mais recentemente, as vastas regiões do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro 

também têm observado uma rápida expansão da área cultivada perene, a partir do início do 

século XX e com maior ênfase nas três últimas décadas (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003).  

A partir da década de 1960, estudos mostram que a produção de alimentos quase dobrou 

(1,97 vezes maior no período entre 1961 e 1996). Esta expansão, entretanto, pelo avanço 

tecnológico, ocorreu com a anexação de apenas 10% da área de produção anterior (LAMBIN; 

GEIST; LEPERS, 2003). Porém os números mostram que, apesar da dissociação ocorrida entre 

o crescimento da produção e a área utilizada, para aumentar ainda mais a produção de alimentos, 

novas áreas continuarão a ser convertidas. 

Brasil 

A agricultura vem se tornando um dos principais pilares de sustentação econômica no 

Brasil. Ao ultrapassar a quantia de sete bilhões de habitantes, a população mundial aponta para 

um mercado com expressivo viés de crescimento e demanda por alimentos. O Brasil se 

consolida, a cada dia, como um importante fornecedor de alimentos para esse mercado em 

expansão acentuada.  

De acordo com o SOMABRASIL: Sistema de Observação e Monitoramento da 

Agricultura no Brasil (EMBRAPA, 2013), a agricultura e, em especial, o setor do agronegócio 
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vêm ganhando espaço na produção de riquezas e divisas para o país. Mais de um quarto de todo 

produto interno bruto brasileiro é advindo deste segmento: “As cadeias produtivas do 

agronegócio representam 26,4% do PIB nacional, 36% das exportações e 39% dos empregos 

gerados no mercado interno” (MAPA, 2012, p. 3). 

O processo de elaboração e execução das políticas públicas e estratégicas de governo 

passa, inevitavelmente, pela observação das demandas e pelo fomento do setor do agronegócio. 

Vários índices da economia estão atrelados ao comportamento da produção agropecuária 

brasileira. As exportações do setor produtivo rural, principalmente de commodities, ajudam no 

equilíbrio da balança comercial e incidem diretamente nos índices do PIB, das políticas do valor 

do dólar e do controle inflacionário. 

 

O processo de modernização e tecnificação da agropecuária provocou profundas 

alterações no sistema de produção, apropriação de espaços produtivos e no seu 

relacionamento com os setores industriais, situados antes e depois da porteira, 

sedimentando o conceito de “agronegócio” ou complexo agroindustrial. 

(MANZATTO et. al, 2002, p. 45) 

 

Goiás 

Para o Estado de Goiás, a representatividade da agricultura na economia estadual é ainda 

maior. Segundo dados da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Governo do Estado 

de Goiás - SEGPLAN-GO, o agronegócio é responsável atualmente por 54,6% do PIB goiano 

(GOIÁS, 2011).  

Ainda segundo essa publicação, Goiás vem se consolidando como destaque na produção 

de grãos e carne, uma vez que possui o terceiro maior rebanho de bovinos do Brasil e cresce 

em ritmo acelerado na produção de grãos e de combustíveis alternativos: “A safra 2012/2013 

de cana em Goiás cresceu 16%. Com o resultado, o Estado passa a ocupar o 2º lugar no ranking 

nacional de produção de cana e a 2ª posição na produção de etanol” (GOIÁS, 2011, p. 5). 

A importância da agricultura para o Brasil, no atual momento histórico, é nacional e 

internacionalmente reconhecida, ganhando proporções ainda maiores para as economias dos 

estados federados que compõem o Bioma Cerrado, com destaque para a produção do Estado de 

Goiás. É correto afirmar que a demanda por alimentos2 exigirá o aumento da produção e da 

produtividade agrícola, o melhoramento do manejo e a intensificação de pesquisas na 

otimização de tecnologias para assegurar o melhor uso das áreas já convertidas. 

                                                 
2O termo alimentos aqui utilizado é compreendido como a somatória da produção rural, por meio de grãos, da 

carne e do leite.  
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O Estado de Goiás passou por profundas transformações nas últimas décadas e vastas 

áreas de seu território vêm sendo dedicadas ao uso de pastagens e da prática da agricultura. 

Estudos recentes (MANZATTO et al.,2002; GOIÁS, 2011) demonstram que o estado, dentre 

os estados que se inserem no Cerrado, ocupa posição de destaque nas transformações de uso e 

cobertura da terra. Essa realidade pressiona o Estado de Goiás a arcar com o consequente custo 

ambiental. 

O crescimento das exportações agrícolas brasileiras, que coloca o Brasil como 

segundo maior exportador de soja, com 31,6 milhões de ton/ano, e que resultou 

principalmente do uso da fronteira agrícola no Cerrado, que concentra 45,3% da 

produção nacional (MANZATTO et al., 2002, p. 17). 

 

Modelagem em Goiás 

A ocupação de novas áreas no processo de expansão da fronteira agrícola não ocorre de 

forma homogênea (GEIST; LAMBIN, 2002). Cabe, então, para uma análise e pesquisa da 

questão, identificar os fatores que explicam as diferentes formas de ocupação de novas áreas 

pelas modernas formas de agricultura e pecuária. Para explicar esse processo no Cerrado, 

Miziara (2008) propõe um modelo que procura articular as condições naturais do espaço ao 

investimento dos agentes econômicos.  

De acordo com o modelo teórico defendido por Miziara3 (2008), o processo de 

mudanças da ocupação e uso da terra pela agricultura implica, por parte dos atores econômicos, 

na observação de três principais características e ou atributos: a viabilidade de manejo e uso 

(fertilidade) dos solos, a declividade e a localização ou infraestrutura.   

 

As regiões com predomínio de agricultura e pecuária mudam ao longo do tempo, 

refletindo o desenvolvimento da tecnologia e da infraestrutura. Conforme o modelo 

teórico apresentado a ocupação do espaço está condicionada pela fertilidade do solo, 

por sua topografia e pela infraestrutura existente, especialmente os meios de 

transporte. Essas variáveis têm impactos diferenciados ao longo do tempo em função 

do desenvolvimento da tecnologia.  (MIZIARA, 2008, p.16)  

 

Para a compreensão da expansão de fronteiras agrícolas em Goiás, as variáveis 

envolvidas referem-se ao nível de investimento, associado ao padrão tecnológico. De fato, o 

padrão de expansão da fronteira agrícola no Estado de Goiás segue uma sequência de 

transformações. De modo geral, a vegetação remanescente é derrubada para ceder espaço, 

primeiramente, às pastagens formadas, seguidas dos cereais, dos grãos variados, da agricultura 

de subsistência (BOWMAN et al., 2012; GEIST; LAMBIN, 2002; BRITALDO et al., 2010, 

COSTA; PIRES, 2009). Posteriormente, em muitos casos, estas áreas são convertidas para as 

                                                 
3 Fausto Miziara é professor titular, Phd em Sociologia pela University of Notre Dame, UND, Estados Unidos e 

Coordenador do Centro de Documentação, Informação e Memória (CDIM) da UFG.  
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monoculturas, principalmente da soja e, mais recentemente, da cana-de-açúcar 

(BRANNSTROM et al., 2008; JEPSON, 2005).  

Em ritmo crescente, vem ocorrendo a derrubada e a anexação de extensas e novas áreas 

de vegetação remanescente às pastagens, com vistas a atender a demanda por carne e proteína 

(SOARES-FILHO et al., 2009). Aproximadamente 42% do solo goiano está dedicado ao uso 

de pastagens cultivadas (KLINK; MACHADO, 2005) para sustentar, principalmente, as 

criações de gado bovino de leite e de corte. Desse montante, 7% são consideradas como 

pastagens degradadas (SILVA et al., 2013) e vêm sendo subutilizadas na manutenção de 

rebanhos com baixa produtividade, cerca 0,5 a 1 cabeça de gado por hectare, aproximadamente 

100 kg/ha ao ano (SANO et al., 2008b; KLINK; MACHADO, 2005).  

Essa demanda, que em parte do Cerrado goiano ocorre em solos com declividades 

maiores e suscetíveis a erodibilidade como os Neossolos quartzarênicos, por exemplo, vem 

promovendo acelerado desgaste, devido ao pisoteio dos animais em áreas dedicadas às 

pastagens cultivadas (SANO et al., 2008a). Isso provoca impactos ambientais generalizados, 

como a erosão do solo (BAKKER et al., 2005), chegando às chamadas voçorocas (CASTRO, 

2005), à perda da fertilidade, à diminuição da biomassa, etc.  

Desse modo, esta realidade, aliada ao crescimento dos mercados internos e externos, em 

muitos casos, induz parte dos pecuaristas a incorporar e promover a derrubada de novas áreas 

de Cerrado nativo. No período de 2001-2011, 60% do desmatamento no Bioma Cerrado foi 

promovido para a expansão de novas áreas dedicadas às pastagens, preferencialmente, em áreas 

adjacentes às já utilizadas para este fim (ZUIDEMA et al., 1994; FERREIRA, 2009). 

É necessário observar que houve o melhoramento genético do rebanho, com aumentos 

sucessivos da oferta de carne para o mercado interno e com excedentes para exportação. O 

rebanho vem crescendo ano a ano, apesar da redução de áreas ocupadas com pastagem 

(BOWMAN et al., 2012, BRITALDO et. al., 2010, COSTA; PIRES, 2009), o que demonstra 

um melhoramento do manejo e uma intensificação da engorda do rebanho em áreas cada vez 

menores.  

Com essa intensificação, a sequência de ocorrência da expansão da fronteira agrícola 

aponta que estas áreas cedem espaços para o avanço da agricultura em larga escala. As 

chamadas monoculturas, em especial a soja, o milho e o algodão e, mais recentemente, a cana-

de-açúcar, preferencialmente, para a produção de biocombustíveis (RUDORFF; RISSO et al., 

2015).  
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O processo de alteração do uso da terra é contínuo e dinâmico. Ao sabor do mercado, a 

locação da terra segue o caminho da rentabilidade. Mais recentemente, tem havido o movimento 

de conversão de muitas áreas de pastagem para a agricultura. Esta dinâmica proporciona que 

áreas antes comprometidas com a produção de 100kg/ha ao ano ou menos de carne (pastagens 

degradadas), passam a um padrão de produção de 3.000 a 3.500 kg/ha ao ano de soja, por 

exemplo, demonstrando um uso mais consciente e rentável da terra para o proprietário rural. 

Assim: “A pecuária, por exemplo, tem se mostrado historicamente como uma atividade doadora 

de terra em todas as regiões, ou seja, pode-se assumir que as áreas de lavouras competem com 

as áreas de pastagens, mas não o contrário” (BRITALDO et al., 2010, p. 50). 

A pesquisa  

O presente trabalho de pesquisa, intitulado ÍNDICE DE POSSIBILIDADE DE 

CONVERSÃO À AGRICULTURA (IPCA): UMA FERRAMENTA NA ELUCIDAÇÃO DO 

FENÔMENO DA EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA EM GOIÁS, em nível de 

doutorado, tem como proposta a compreensão da influência dos fatores antrópicos e naturais 

(fertilidade, localização, temperatura, pluviosidade, evapotranspiração, declividade, etc.) no 

processo de expansão da fronteira agrícola no Cerrado goiano.  

Esta análise se consubstanciará na criação de um índice estatístico/matemático, que 

averigue e aponte os atributos (físicos e antrópicos) ‘exigidos’ pela agricultura no Estado de 

Goiás. A meta principal do IPCA será apontar áreas no Cerrado goiano que sejam mais 

propensas à conversão ao uso agrícola. 

O intuito deste trabalho será responder aos questionamentos e mensurar a participação 

e a importância dos principais atributos (declividade, localização e fertilidade) exigidos pela 

agricultura; distinguir o peso desses atributos na tomada de decisão do produtor rural, quando 

da escolha de novas áreas a serem convertidas e utilizadas na produção; otimizar o melhor uso 

e apontar as áreas já convertidas para outros fins e que vem sendo subutilizadas; viabilizar 

alternativas para o desafio de aumentar a produção de alimentos e manter os recursos naturais 

ainda existentes, propiciando ainda, o uso de um modelo/ferramenta de fácil e prática utilização.  

O Estado de Goiás, mais especificamente o Cerrado goiano, será o foco de nosso estudo 

por ter a maior parte de seu território com as fisionomias vegetacionais do Cerrado (cerca de 

97%) e por ser o que teve a maior área per capita já convertida pelo uso antrópico nas últimas 

três décadas no Bioma, conforme atestam Silva (2013) e Mazzetto Silva (2009). 

 

Questionamentos 
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O estudo pretende responder às seguintes questões de pesquisa: 

1) Os atributos declividade, localização (infraestrutura) e fertilidade dos solos formam o 

principal conjunto de variáveis na sedimentação e prática da agricultura? Há como 

mensurar o efeito e a influência que cada um destes atributos possui no processo de 

escolha de áreas destinadas à agricultura? 

2) É possível identificar áreas que possuam os atributos exigidos pela prática e uso da 

agricultura, que ainda não foram convertidas ou que venham sendo subutilizadas como 

pastagens degradadas e ou outros usos? 

3) Qual o montante dessas áreas? Há como ranqueá-las e prever quais as que estariam mais 

sujeitas à alteração e que possuem prevalência e aptidão à agricultura? 

 

Objetivo Geral 

Compreender, por meio da implementação de um modelo estatístico/matemático, a 

dinâmica de ocupação e uso da terra em Goiás, verificando o peso das distintas variáveis 

naturais e antrópicas que influenciam na tomada de decisão dos atores sociais, na conversão de 

áreas naturais ou antropizadas para utilização agrícola.  

 

Objetivos Específicos 

 Digitalizar um banco de dados compatível com a ambição do trabalho (modelagem 

matemático-estatística); 

 criar um índice capaz de mensurar a potencialidade de aptidão de áreas ao uso agrícola 

no Estado de Goiás; 

 criar pesos e medidas para as variáveis, utilizando a técnica estatística da Regressão 

Logística para a identificação dos coeficientes que comporão o índice; 

 promover o cruzamento de informações nas classificações de uso e cobertura do solo, 

em abordagens realizadas nos anos de 2002 e 2014, focando áreas onde ocorreu a 

expansão agrícola no Cerrado goiano; 

 avaliar e validar o modelo com o cenário de 2014; 

 implementar o modelo, gerando o cenário (resultado) – análises, correlações, 

indicações, sugestões. Criar um mapa com as áreas com maior possibilidade de 

conversão para a prática da agricultura, segundo as “exigências” aferidas pelas 

variáveis. 
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Hipóteses 

1) Declividade, localização e fertilidade (manejo) são os principais atributos exigidos pela 

prática de agricultura em Goiás.  

2) Um modelo estatístico pode mensurar os atributos e identificar os padrões utilizados 

pela prática da agricultura no Estado de Goiás. 

3) No Estado de Goiás, existem várias áreas com potencialidade para agricultura intensiva 

sendo utilizadas para outros fins. 

 

Estrutura do trabalho 

No primeiro capítulo, apresentamos uma contextualização sobre a expansão da fronteira 

agrícola, bem como uma revisão bibliográfica acerca das características das savanas no mundo, 

no Brasil e em nossa área de estudo, o Cerrado goiano. Além disso, explicitamos quais são as 

características dessas áreas de expansão e as correlações com sua geomorfologia e a ocorrência 

de desmatamentos.  

No segundo capítulo, expomos a dinâmica do uso da terra no mundo. Nosso intuito é 

apresentar as características e modelos que vêm sendo usados para estudar os comportamentos 

que ocorrem nas esferas mundial, local e regional, bem como mostrar quais são os impactos 

causados por esse fenômeno.  

No terceiro capítulo, apresentamos as variáveis naturais e antrópicas que serão utilizadas 

e o embasamento matemático e estatístico que permite o tratamento e utilização dos dados. Para 

tanto, a metodologia será explicitada por meio da confecção de uma malha de pontos para o uso 

estatístico dos dados, bem como por meio do método de Regressão Logística usado, 

apresentando suas características, vantagens e dificuldades. 

No quarto capítulo da pesquisa, tratamos dos critérios que foram empregados para a 

escolha das variáveis usadas no estudo, do processamento dos dados através da plataforma R e 

do Índice de possibilidade de conversão à agricultura (IPCA) de áreas no Cerrado goiano. Além 

disso, explicitamos quais são os parâmetros para sua implementação, validação e resultados 

finais. 

No quinto capítulo, utilizamos o IPCA em áreas com outros tipos de uso e cobertura da 

terra no Cerrado goiano. Criamos os mapas de implantação do índice em áreas com outros usos 

e também o mapa com as possíveis áreas com aptidão para a conversão à agricultura.  

Finalmente, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões, que sugerem as possíveis 

áreas expansão, as inferências entre essas áreas e as variáveis explicativas que apresentam maior 
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índice de possiblidade de conversão à agricultura e que deveriam, prioritariamente, serem 

utilizadas para esta prática. Apresentamos, ainda, nesta conclusão, as análises e sugestões que 

avaliam a metodologia e a ferramenta aqui identificada, assim como procuramos levantar uma 

agenda de trabalhos e pesquisas que, futuramente, podem ser implementadas a partir dos dados 

aqui propostos acerca da agricultura goiana. 
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CAPÍTULO 1 – EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA 

 

 

1.1 A agricultura no mundo e a importância das savanas na produção alimentícia 

 

As savanas tropicais recebem este nome pelo fato de grande parte de seus limites se 

situarem entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Estão espalhadas por todos os continentes 

e representam quase 25% da superfície terrestre, excetuando os mares e oceanos (GOEDERT 

et al., 2008). Elas cobrem vastas áreas em mais de 30 países, destacando na Ásia (Índia, 

Tailândia, Camboja e Vietnã), América do Sul (Brasil, Colômbia e Venezuela), oeste da África 

(Senegal, Costa do Marfim, Nigéria e Gana), África sul/central (Angola, Congo, Moçambique 

e África do Sul), leste da África (Etiópia, Quênia e Tanzânia) e Oceania (Austrália). As savanas 

africanas representam mais de 60% de toda savana mundial (YOUNG; SOLBRIG, 1993). A 

figura 1 traz em destaque uma visualização das savanas tropicais pelo mundo. 

 

Figura 1 – Distribuição das savanas tropicais no Globo terrestre 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.1.1 Características  

 

As savanas são caracterizadas por apresentarem uma vegetação arbustiva, gramíneas e 

árvores de vários portes, bastante heterogêneas, rica fauna e flora, repletas de espécies 

endêmicas. De acordo com Solbrig, Medina e Silva (1996), cinco são os principais fatores que 
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diferenciam as estruturas das savanas tropicais: 1) disponibilidade de umidade para a planta 

(PAM); 2) disponibilidade de nutrientes para a planta (PAN); 3) o fogo; 4) herbivoria4 e 5) a 

intervenção humana. 

Disponibilidade de umidade e de nutrientes seriam os fatores de primeira ordem, que 

podem caracterizar a estrutura de uma savana.  São estas as características, os fatores de PAM 

e PAN, que tornam, por exemplo, o Cerrado brasileiro fisionomicamente mais parecido com a 

savana africana (Miombo), do que com a savana venezuelana (Lhanos) (GOEDERT, 2008). 

Segundo Solbrig, Medina e Silva (1996), esses são fatores preponderantes para estabelecer as 

características vegetacionais e para identificação de padrões a um possível uso e aptidão 

agrícola das savanas. Assim:  

 

Where PAM has high values mesic woody elements dominate, and as PAM increases 

the savanna eventually gives way to a moist forest. When PAM has very low values 

drought-adapted species become more numerous, and if the values of the PAM-AN 

plane get very low the savanna is replaced by a semi-desert. Between these two 

extremes the gamut of savanna types is encountered. To a limited extent PAM- and 

PAN compensate each other: low humidity regimes with relatively high nutrient 

leveis, […]. Within savanna ecosystems, the local effects of the patchy distribution of 

soil types and topographic features modify PAM and PAN, and together with fire and 

herbivory determine the density of the tree layer, the productivity of the system, and 

the rates of nutrient and water flow through the system. (SOLBRIG; MEDINA; 

SILVA, 1996, p. 189)  

 

1.1.2 Produção de alimentos 

Preponderantemente, nas últimas quatro décadas, as savanas mundiais, por suas 

características fisiográficas, vêm se tornando espaços importantes na produção de alimentos, 

fibras e proteínas. Vastas regiões estão sendo alocadas para o uso agropastoril, com o 

desenvolvimento de agricultura em larga escala de culturas anuais, incluindo a produção de 

biocombustíveis e de pasto para grandes rebanhos, predominantemente, bovinos.  

A agricultura e a produção mundial de alimentos são, a cada dia, um importante desafio 

da governança mundial. Com a população crescendo em ritmo moderado, porém contínuo, 

torna-se um objetivo fundamental para os líderes mundiais apontar caminhos que possam suprir 

as necessidades de alimentação para suas populações.  

Desde a crise econômica mundial, deflagrada em setembro de 2008, iniciada com a crise 

imobiliária americana, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), uma instituição das Nações Unidas (ONU), o preço dos alimentos vem 

crescendo acentuadamente em todo o mundo (FAO, 2009).  Essa é uma realidade globalizada 

                                                 
4 Segundo o dicionário on-line (http://www.dicio.com.br/), herbivoria é o nome dado à predação, quando o 

predador é um animal herbívoro que se alimenta de tecidos vegetais vivos. 
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que dificulta o acesso aos alimentos e aumenta o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, 

com a consequente ocorrência da fome, em praticamente todos os continentes. Desse modo: 

 

De acordo com estimativas da FAO, o número de pessoas com fome crônica no mundo 

cresceu em pelo menos 100 milhões nos últimos anos, principalmente devido ao alto 

preço dos alimentos, e hoje chega a mais de 1 bilhão de pessoas, sendo os pobres 

urbanos, mulheres e crianças particularmente vulneráveis. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2009, p.2)  

 

 Essa situação pressiona os países produtores de alimentos, principalmente de 

commodities, a viabilizarem o aumento da produção com vistas a reequilibrar a balança da 

demanda/oferta. Várias instituições mundiais têm envidado esforços para mapear e melhor 

entender o comportamento da alta de preços alimentícios nas próximas décadas. Destacamos o 

trabalho publicado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil, MAPA 

(2012), que afirma: 

 

O IFPRI (International Food Policy Research Institute), no trabalho agricultura, 

segurança alimentar e mudança climática até 2050, afirmam que os preços mundiais 

dos alimentos são indicadores úteis sobre o futuro da agricultura. Preços em elevação 

sinalizam a existência de desequilíbrios entre oferta e demanda, e crescente escassez 

de recursos, originária por fatores relacionados à demanda, como renda e crescimento 

da população, ou por fatores relacionados à oferta como a redução da produtividade 

devido a mudanças climáticas. Os cenários de preços apresentados no estudo mostram 

preços crescentes entre 2010 e 2050 (p.20). Finalmente, o estudo da Foresight (2011) 

mostra que, com grande probabilidade, está longe de os preços agrícolas serem baixos 

a longo prazo, e que há uma significante probabilidade que os preços das principais 

lavouras cresçam, talvez dramaticamente ao longo dos próximos 40 anos. (BRASIL, 

2012, p. 6 - 7) 

 

Nesse contexto, as savanas mundiais despontam como regiões ainda relativamente 

preservadas, que dispõem de vastas áreas que podem ser incorporadas, de forma a intensificar 

a produção de carne e grãos. Não obstante às características climáticas, cujas estações são mais 

definidas e, em grande maioria, devido à suavidade de seus relevos, além da ocorrência em 

solos mais antigos, estáveis e passíveis de mecanização, as savanas se destacam como celeiros 

propícios e fundamentais para tal tarefa (FALEIRO et al., 2008).  

Aumentar a oferta de alimento no mundo pode contribuir para a redução das taxas de 

pobreza e da fome. De acordo com pesquisas da FAO, realizadas para o ano de 2014, uma a 

cada nove pessoas no mundo, o que representa um percentual acima de 11%, tem dificuldade 

de acesso a alimentos e são classificadas como regiões onde há fome no Globo terrestre. A 

figura 2, a seguir, apresenta o mapa da fome no mundo em 2015, segundo a FAO/ONU. Nele 

pode-se constatar que se destacam muitos países no continente africano, bem como o Haiti, na 

América Latina, e a Coréia do Norte, Índia e Paquistão na Ásia. 
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Figura 2 – Mapa da fome no Globo Terrestre 

 

Fonte: FAO/ONU (2015). 

 

Ademais, um quinto da população mundial está sediada em áreas de savanas tropicais 

(LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003). Logo, há duas demandas para essas regiões, uma do 

mercado interno, de suas próprias populações, e outra de suprir os mercados externos, por meio 

das exportações. Fica evidente a necessidade de expandir fronteiras e aumentar a utilização da 

terra. Portanto, para suprir esses mercados consumidores, é necessário o cultivo perene de 

culturas anuais, como grãos e cereais, de modo a aumentar a produtividade e em áreas cada vez 

maiores.   

 

1.1.3 Fertilidade 

 

Historicamente, as terras localizadas em zonas tropicais foram consideradas pouco 

apropriadas para o uso como produtoras de culturas anuais, dada à necessidade histórica da 

realização do pousio, momento de “descanso do solo”, conforme atesta Boserup (1965): 

 

The soil in most of the tropical zone cannot be used for other systems of cultivation 

than long fallow. Only volcanic soil or soil regularly receiving top soil from other 

regions—by flooding or in other ways—would be able to support more intensive 

cultivation. This pessimism regarding the fertility of tropical land goes hand in hand 

with a Malthusian interpretation of the demographic situation in the tropics. Professor 

Gourou supposes that most of the tropics is sparsely populated because the land is 

unable to support cultivation for more than one year out of twenty and therefore unable 

to support a numerous population. Gourou’s conclusion is that the number of people 

in the tropics has grown to what the territory can carry, and that additional population 

must largely be accommodated by means of industrialisation and reliance on foreign 

trade (BOSERUP, 1965, p. 11).  
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Este perfil do fator fertilidade, da deficiência de nutrientes e do excesso de substâncias 

tóxicas de grande parte dos solos de zonas tropicais, passou por um processo de mudança de 

interpretação com a evolução da tecnologia (GOEDERT et al., 2008). Tais deficiências 

impediam o uso regular da terra. O avanço das pesquisas proporcionou o controle químico do 

excesso de alumínio e a alta acidez proporcionada pelo potencial hidrogemônico (pH) reduzido 

(< 4) do solo, bem como a reposição de nutrientes pela adubação e a por meio de utilização 

massiva de maquinário pesado (FERREIRA, 2009; SANO et al., 2008b).  

Esta nova situação alterou a visão do produtor rural acerca desse tipo de solo. Desse 

modo, passou a ocorrer o que Rezende (2003) entende por “produção do solo” e a consequente 

expansão da fronteira agrícola. Regiões até então de pouco valor, muitas vezes denominadas de 

“sertões”, que eram consideradas inapropriadas para a produção agrícola, passaram a ter outra 

destinação por parte do agronegócio com transformação de grandes áreas com terras ‘virgens’ 

ou de segunda em terras de primeira categoria.  

Locais os quais eram utilizados, em grande parte, como pasto natural, passaram a ser 

destinados ao pasto plantado ou foram convertidos para a agricultura, impactando vários 

ecossistemas e a biodiversidade5. Desse mesmo modo, é identificada situação similar em 

algumas savanas pelo mundo, como no Brasil, na Tailândia e no Zimbábue (GEIST; LAMBIN, 

2002; LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; GOEDERT et. al., 2008). 

Estudos vêm sendo realizados mundialmente, principalmente em zonas tropicais, para 

estudar o fenômeno do crescimento geométrico da expansão da fronteira agrícola sobre as áreas 

das savanas tropicais (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; FALEIRO et. al., 2008, 

MITTERMEIER et al., 2003, BRITALDO et al., 2010, BRANNSTROM et al., 2008). Qual o 

papel das savanas tropicais na produção de alimentos de forma sustentável?  

De acordo com Bellen (2005), citando o Relatório Brundtland, existe sustentabilidade, 

quando se pode ter a exploração dos recursos naturais para a subsistência dos atuais moradores 

terrestres, com a garantia da manutenção destes recursos para suas futuras gerações. De acordo 

com o autor: 

 

O Relatório Brundtland, elaborado a partir da World Commission on Environment 

and Development (WCED), traz uma das definições mais conhecidas que afirma que 

o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades 

das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades (World Commission on Environment and 

                                                 
5 Biodiversidade é definida como a variedade de organismos vivos de qualquer origem, incluindo-se os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, os complexos ecológicos, incluindo ainda a 

diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies e os ecossistemas. Rio92 (Convênio sobre a Diversidade 

Biológica/Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro – Brasil). 
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Development, 1987). Manter os recursos naturais alcançando a oferta de recursos e 

alimentos para uma população crescente é o grande desafio. (BELLEN, 2005, p. 23) 

 

Tais estudos definem como meta estabelecer um ponto de equilíbrio, entre o suprimento 

das necessidades humanas e a sustentabilidade destas regiões. O necessário aumento da 

produção agrícola mundial, utilizando as áreas disponíveis com a inegável importância que as 

savanas tropicais possuem para esse fim e a garantia da sobrevivência destes ecossistemas, seus 

recursos hídricos, incluindo sua biodiversidade, demandam estudos e pesquisas locais, 

regionais e globais. 

 

1.2 A savana brasileira – O Cerrado 

 

Sendo o segundo maior Bioma brasileiro com pouco mais de 2 milhões de km2, menor 

apenas que o Bioma Amazônia, o Cerrado6 ocupa 24% do território nacional. É uma área muito 

rica em biodiversidade (MYERS, 2000), está presente nos Estados de Goiás, Tocantins, 

Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

além do Distrito Federal.  

A figura 3 apresenta a localização do Bioma Cerrado no território brasileiro, realizado 

pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável de Diversidade Biológica (Probio) em 

2002, bem como seus principais usos e coberturas do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 De acordo com o dicionário on-line: Vegetação composta de arbustos enfezados, de galhada tortuosa, entre os 

quais vegetam gramíneas que servem de pasto ao gado. Disponível em < http://www.dicio.com.br/cerrado > 

acessado em 12/04/15. 
  

http://www.dicio.com.br/cerrado
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Figura 3 – Bioma Cerrado, usos e coberturas no Brasil para o ano de 2002 

 
Fonte: (PROBIO, 2002). 

 

Com vegetação bastante típica, o Bioma Cerrado, possui solos que são, em sua maioria, 

de composição arenosa e ou argilosa, alta acidez, pobres em nutrientes e com duas estações 

climáticas bem definidas (um período chuvoso e outro seco) (SOLBRIG; MEDINA; SILVA, 

1996). Jepson (2005) faz uma importante descrição da região a partir de dados da Embrapa e 

de outros autores. Ela explica que: 

 

The Cerrado vegetation is a mix of grasses, woody plants, fire- resistant twisted trees 

with thick, corky bark, sclerophyllous leaves, and vibrant flowers. The ecoregion 

varies in elevation (300–1800m) with annual precipitation between 900 and 1800 mm 

and an average monthly temperature of  21 ° C. The climate is punctuated by a severe 

dry season that ranges between three and five months from May to September. The 

Brazilian Cerrado is a repository of biological diversity, boasting an estimated 

160.000 species of plants, mammals, fungi and notably diverse flora. […] The 

vegetation ranges from an open herbaceous land cover to orchard-like tree– scrub 

savanna or almost a closed canopy of 12–15 m. (JEPSON, 2005, p. 100). 
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1.2.1 Área de produção agropastoril 

O Cerrado vem sofrendo perdas de cobertura vegetal com a intensa utilização e 

exploração de seus recursos minerais e da biodiversidade em áreas convertidas para o uso 

agropastoril. Estas ocorrências estão sendo verificadas e acompanhadas através de estudos que 

aferem os prejuízos causados tanto à fauna quanto à flora do Bioma (FERREIRA et al., 2006; 

SANO et al., 2006; SCARAMUZZA et al., 2008; CARVALHO et al., 2009).  

A partir de meados do último século, o Cerrado, em especial o planalto central, 

incorporou significativas áreas na produção agrícola e no abastecimento dos mercados nacional 

e internacional, principalmente de commodities (MÜELLER, 1990; MISTRY, 2000; YOUNG; 

SOLBRIG, 1993; BRANNSTROM et al., 2008). Este Bioma não possui o mesmo status de 

importância e preocupação quanto à conservação ambiental, por parte das mídias nacionais e 

internacionais em relação a outros biomas brasileiros. 

De fato, o Bioma Cerrado, em detrimento da Amazônia brasileira, passou a ser uma 

“zona de sacrifício” (MAZZETTO SILVA, 2009), conforme também atesta Silva (2013a): 

 

No restante da Amazônia a expansão da agropecuária se viu dificultada pelas 

condições naturais, sociais e políticas, sobretudo pela pressão internacional para sua 

conservação. Ao Cerrado, por outro lado, coube o estigma de área desocupada, dotada 

de fauna e flora menos importante, por isso apropriada para ser usada como “zona de 

sacrifício”, discurso hoje já combatido, em vista da valorização do Cerrado e de 

estudos científicos acerca da interdependência desses dois biomas. (SILVA, 2013a, 

p.16) 

 

A constituição federal do Brasil promulgada em 1988 prevê artigos explícitos de 

proteção aos Biomas Amazônia, Mata-Atlântica e Pantanal, não tendo o mesmo cuidado com 

os demais biomas, especialmente em relação ao Cerrado. Seguindo este mesmo raciocínio, 

Klink e Machado (2005) relatam as dificuldades legais previstas no Código Florestal Brasileiro 

e as diferenças de abordagem que as grandes mídias nacionais e internacionais dão a esses 

biomas. Enquanto o Bioma Amazônia é visto como área de proteção ambiental mundial 

(pulmão do mundo), o Bioma Cerrado também tem seus holofotes, mas com outro viés; ele é 

encarado como área de produção de commodities e do agronegócio em larga escala (o chamado 

“rico planalto central, celeiro brasileiro”). 

 

Estas diferenças se devem em parte ao modo que o Código Florestal trata os diferentes 

biomas brasileiros: enquanto é exigido que apenas 20% da área dos estabelecimentos 

agrícolas sejam preservadas como reserva legal no Cerrado, nas áreas de floresta 

tropical na Amazônia (sobre a qual se ergueu uma defesa ecológica 

internacionalizada), esse percentual sobe para 80% (KLINK; MACHADO, 2005, p. 

148). 
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O Bioma Cerrado é responsável por abrigar e alimentar mais de 44% de todo o rebanho 

bovino nacional, o maior no mundo, e detém a grande maioria dos 150 milhões de hectares de 

pastagens cultivadas no Brasil. Por outro lado, Ferreira et al. (2013b), qualificam os problemas 

inerentes à expressiva expansão da fronteira ocorrida na região:  

 

In addition to widespread environmental impacts associated with the dominance of 

invading species, pasture degradation increases soil erosion and loss of soil fertility, 

decreases biomass and soil organic carbon content, and forces farmers to incorporate 

new areas of native savanna for their cattle raising activities. About 60% of clear-cuts 

detected in the Cerrado during the 2002–2011 time period were triggered by the 

expansion of adjacent pasture sites established prior to 2002 (FERREIRA et al., 

2013b, p. 308).  

 

Em estudo desenvolvido pelo MAPA (BRASIL, 2012), Projeções do Agronegócio 

Brasil 2010/1011 a 2020/2021, apontam a força que áreas do Cerrado deverão consolidar na 

produção das principais culturas na década em curso. O forte aumento da produção de cana-de-

açúcar em Goiás e de soja em Mato Grosso deve se consolidar, além dos aumentos 

significativos na produção de grãos, que devem ocorrer na região do Matopiba, Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia.  

 

Finalmente, as projeções regionais estão indicando que o maior aumento de produção, 

42,1%, e de área, 41,8% da cana-de-açúcar, deve ocorrer no Estado de Goiás, embora 

este ainda seja um estado de produção pequena. Mato Grosso deve continuar liderando 

a produção de soja no país, devendo responder por quase 30% da produção. A região 

denominada MATOPIBA, deverá apresentar aumento elevado da produção de grãos, 

assim como sua área deve apresentar também aumento expressivo. (BRASIL, 2012, 

p. 38) 

 

Na prática da expansão da fronteira agrícola no Cerrado, as sequências de alterações 

ocorrem dentro de um padrão de acontecimentos. Geralmente, esse padrão é acompanhado pela 

evolução tecnológica e de infraestrutura (acessibilidade), a vegetação nativa é derrubada de 

forma manual ou com o uso de maquinário (tratores). Em muitos casos, as alterações ocorrem 

com a coparticipação dos dois processos e com a ajuda do fogo para diminuir o substrato 

lenhoso e o excesso de biomassa (BRANNSTROM, 2008; JEPSON, 2005). Não obstante, o 

passo seguinte é o uso da área para pastoreio com pastagem plantada. Ou seja, a prática da 

pecuária horizontalizada, com a criação extensiva de gado bovino, em grande parte de corte.  

O desenvolvimento inicial da pecuária ocorreu a partir da expansão horizontal, com 

pouco investimento, situação caracterizada pelo predomínio das pastagens naturais. Uma das 

análises do modelo de Miziara (2008) foi a da área potencial como indicador da fronteira 

agrícola. Até pela facilidade do autodeslocamento da boiada, a expansão da prática da pecuária 

era menos condicionada à existência de estradas. Mas, a partir da sedimentação da malha viária, 
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a prática se proliferou para regiões até então inacessíveis, proporcionada pelo rápido 

deslocamento viabilizado pelo uso do caminhão. 

Assim, alguns estudos procuraram identificar e localizar espacial e temporalmente o 

avanço da pecuária, tanto em sentido horizontal, por meio da ocupação de novas áreas, quanto 

vertical, por meio da intensificação da aplicação de capitais, associada à mudança no padrão 

tecnológico, especialmente para o Estado de Goiás (BOWMAN et al., 2012; BRITALDO et al., 

2010, FERREIRA et al. 2013b). 

De acordo com a tabela 1, esta situação se alterou com o aumento progressivo das 

pastagens plantadas no Estado de Goiás, no período de 1940 a 1995, em detrimento das 

pastagens naturais. Ocorreu uma inversão na prática e no manejo da pecuária em tal período.  

A prática da pecuária com o uso extensivo das pastagens naturais foi reduzida e cedeu 

espaço para as práticas mais intensivas e controladas das pastagens plantadas. Dessa forma, o 

uso de espécies exóticas de gramíneas, que foram importadas do continente africano, tornou-se 

um manejo usual entre as pastagens brasileiras, em especial nas do Cerrado. 

 

Tabela 1 – Uso Agrícola do solo no Estado de Goiás (mil hectares), no período de 1940 a 1995 

 
 

Ainda nesse sentido, comprovando as sucessivas alterações promovidas pela expansão 

da fronteira agrícola, recentes estudos têm mostrado que as conversões e alterações no uso e 

cobertura da terra se dão, principalmente, em áreas de pastagens, em detrimento dos outros usos 

(FERREIRA, 2009). Ou seja, a maioria das conversões está ocorrendo via de regra sobre áreas 

de pastagem, que sedem espaço para outros usos, preponderantemente, agrícolas (BRITALDO 

et al., 2010). 

Por outro lado, o incremento da base tecnológica e da utilização crescente do uso de 

maquinário pesado, nos vários estágios da produção, promove significativas alterações no solo 

(SANO et al., 2008a). Dessa forma, o uso intensivo das máquinas pesadas (tratores de esteira, 
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moto niveladoras, plantadeiras, colheitadeiras, etc.), tanto na preparação, quanto no plantio e 

na colheita, em muitos casos, provoca relativa compactação e redução da capacidade de 

absorção de nutrientes e principalmente de água pelo solo (SANO et al., 2008b).  

Nesse cenário, não raramente ocorre o rápido desgaste, a degradação (ISLAM; WEIL, 

2000) e, em muitos casos, a inaptidão agrícola de muitas regiões do Cerrado (GUERRA, 1999). 

Um solo degradado demanda um custo extra de trabalho, de manejo da terra, de mão de obra, 

enfim, de energia e dinheiro, que devem ser custeadas pelo produtor rural. Evitar o custeio 

destes gastos pode significar a redução das áreas dedicadas à produção, com o consequente 

abandono de algumas regiões. 

Havendo a opção da recuperação, este custo extra, invariavelmente, será repassado aos 

preços de comercialização dos produtos, reduzindo a sua competitividade.  Por outro lado, a 

recuperação da área degradada, pode ser garantida e mantida com a correta utilização de 

práticas e manejos, tornando possível uma agricultura mais consciente e sustentável.  

 

Cultivated soils had higher bulk density and lower aggregate stability. Total organic 

C and N, soluble and oxidizable C, total and active microbial biomass were all 

reduced. At the same time, specific maintenance respiration was greater on cultivated 

sites than in well-stocked natural forest soils. Improvement of soil properties under 

the Acacia reforestation and grass indicates that planting of well-adapted and fast-

growing vegetative species can gradually improve soil quality and regenerate 

degraded lands. (ISLAM; WEIL, 2000, p. 16) 

 

Somado a isso, temos as características geomorfológicas e pedológicas, apresentadas 

nos solos, de grande parte do Cerrado (CASTRO, 2005; LATRUBESSE et al., 2005, 

FERREIRA et al., 2013a). Essas características sugerem solos profundos, bem drenados, porém 

com fraca composição de nutrientes e com alto teor de alumínio (GUERRA, 1999). Assim como 

em outras regiões savânicas pelo mundo, o Cerrado detém as mesmas limitações de nutrientes 

apresentadas por esses tipos de solo. 

Até pouco tempo, essas deficiências obrigavam à prática de grandes períodos de pousio, 

momento em que o solo deve “descansar”, após pequenos períodos de uso em agricultura 

(BOSERUP, 1965). Este quadro provoca um custo extra para os produtores, que devem 

promover o rodízio de áreas dedicadas à produção e corrigir tais deficiências, investindo na 

adubação ou buscar áreas alternativas. Invariavelmente, há a procura e conversão de novas áreas 

destinadas à produção, com a consequente expansão da fronteira agrícola.  

No trabalho publicado pela empresa Agrosatélite (RUDORFF; RISSO et al., 2015), foi 

realizado o estudo das alterações de uso e cobertura da terra no Bioma Cerrado em dois 

períodos: 2000-2006 e 2007-2014. Os autores demonstram que o perfil de alterações de uso e 



36 

 

cobertura no Cerrado, possui características e ocorre de forma diferenciada em duas regiões. A 

saber: 

- Há um padrão de comportamento da conversão para os Estados do chamado 

MATOPIBA. Região do Cerrado presente nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.  

- E existe outro padrão de comportamento na região formada pelos demais Estados que 

compõem o Bioma. Entre essas áreas, na parte goiana do Cerrado, a expansão da fronteira 

agrícola ocorreu, nas últimas décadas, preponderantemente, sobre áreas antropizadas, 

basicamente sobre áreas de pastagem. 

 

Na região dos estados fora do MATOPIBA, podemos afirmar que 81,1% da mudança 

de uso e cobertura da terra se deu sem a conversão de vegetação nativa + abertura de 

vegetação nativa (sem desmatamento) no 1º período e 94,2% no 2º período, ou seja, 

se deu majoritariamente por meio da intensificação de uso da terra em áreas 

antropizadas, principalmente pela conversão de pastagens. (RUDORFF; RISSO et al., 

2015, p. 17)  

 

 

1.3 Área de estudo -  O Cerrado goiano 

Goiás possui 340.086 km², sendo fronteriço aos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, além de englobar o Distrito Federal. O Estado, possui 

329.579 km², (97%) de seu território, classificados como áreas do Cerrado brasileiro (Cerrado 

goiano). Os 3% restantes (10.507 km²)  figuram na porção sudeste do Estado, no Bioma Mata 

Atlântica.  

Destacam-se, nessa região denominada Mata Atlântica goiana, importantes partes de 

municípios goianos do ponto de vista da produtividade agrícola, como Bom Jesus de Goiás, 

Goiatuba, Itumbiara e Quirinópolis. A figura 4 apresenta a disposição dos Biomas Cerrado e 

Mata Atlântica no Estado de Goiás. A área de nosso estudo, doravante será chamada de Cerrado 

goiano, destacada na figura 4.  

Figura 4 – Mapa de localização dos Biomas do Estado de Goiás no território brasileiro   
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   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Possuindo grande maioria de seu relevo plano e ou levemente ondulado, uma vez que 

96% de suas terras possuem declividades iguais ou inferiores a 8% (ROCHA et al., 2011), o 

Estado de Goiás tornou-se, a partir da década de 1970, uma alternativa real para a produção 

agropecuária brasileira (MIZIARA; FERREIRA, 2008, CALAÇA; INOCÊNCIO, 2009). O 

Estado ocupa atualmente a nona posição no ranking da economia do nosso país, com um PIB 

de R$ 111 bilhões (2011), que representa 2,8% do PIB nacional. Nos últimos dez anos, a 

economia goiana cresceu 59,1%, portanto, acima da média brasileira que foi de 43% nesse 

período. Este resultado se deve, em grande parte, ao crescimento e à diversificação do 

agronegócio goiano. 

A região Centro-Oeste, e em especial o Estado de Goiás, possui uma vocação de 

produção agrícola muito acentuada. Devido às características de seu relevo, relativamente 

plano, do clima e da localização estratégica (central), ele é considerado por muitos autores como 

“celeiro nacional brasileiro”7. De acordo com dados do Instituto Mauro Borges (IMB), ligado 

à SEGPLAN-GO, através do documento Goiás em dados 2013, o Estado possui uma grande 

estrutura dedicada à produção agropecuária, com destaque para a produção de carne e de grãos: 

A maior parte da estrutura agrária de Goiás é destinada, majoritariamente, às 

pastagens para produção de gado bovino, do qual o Estado é um dos principais 

produtores nacionais, e a terras para cultivo agrícola, principalmente, produção de 

grãos, do qual também Goiás se destaca na produção nacional. As pastagens compõem 

45,5% da superfície do território goiano e as terras destinadas ao cultivo agrícola 

compõem 17,9% (GOIÁS, 2013, p. 24). 

 

                                                 
7Revista Exame: O Centro-Oeste, celeiro do Brasil, pode render mais, de 11/06/2014, disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1067/noticias/o-celeiro-pode-render-mais> Acessado em 10 

out. 2015 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1067/noticias/o-celeiro-pode-render-mais
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O Estado de Goiás se consolidou, nas últimas décadas, como um grande produtor de 

grãos brasileiro. Em 2013, o Estado foi responsável pela produção de quase 10% de toda 

produção de grãos, ficando na quarta posição nacional. Nesse contexto, as culturas que se 

destacam são: a soja, que representa quase a metade de toda produção de grãos do Estado (47%); 

seguida pelo milho (22%) e pelo feijão (2,5%).  

Além disso, devemos considerar o aumento substancial da área plantada de cana-de-

açúcar, que saltou de pouco mais de 10 milhões de toneladas em 2000, para quase 60 milhões 

de toneladas em 2012, o que representa um crescimento da ordem de quase 475%. Com isso, 

fica delineado que três tipos de cultura perenes dominam os solos goianos: as plantações de 

soja, seguidas pelo milho, que por sua vez, é seguido pela cana de açúcar.  

Além disso, Goiás se destaca como líder nacional na produção de sorgo e, segundo 

dados do IBGE (2013), o Estado de Goiás é o 1º produtor nacional de sorgo, 3º nas produções 

de algodão, milho, feijão, cana-de-açúcar, 4º de soja, 6º produtor de trigo, 8º produtor de arroz.  

Com o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, o Estado de Goiás se destaca como um 

dos maiores produtores brasileiros de carne para o consumo interno, bem como para a 

exportação. Em 2013, o rebanho bovino goiano ultrapassou a marca de 22 milhões de cabeças, 

destaque para o município de Nova Crixás, décimo colocado no ranking brasileiro, com mais 

de 753 mil cabeças (GOIÁS, 2013). Atividade tradicional no Estado, desde a colonização e o 

fim do ciclo do ouro, a pecuária apresenta-se como uma alternativa de alta produtividade para 

o uso do solo goiano, tanto na produção de carne, quanto de leite. 

A combinação dos setores de produção de grãos e da indústria da carne viabilizou a 

parceria para a produção de rações à base de milho, de sorgo e da soja, com alto valor proteico. 

Essa parceria vem garantindo o crescente aumento da produtividade dos rebanhos, 

principalmente bovino, suíno e de aves no Estado.  

Goiás se evidencia ainda na modalidade de produção intensiva de rebanhos. Com a 

prática do confinamento, o Estado ocupa importante papel na produção bovina nos períodos de 

seca, mantendo a oferta de carne e leite, ajudando no controle inflacionário do setor alimentício 

do país. As tabelas 2, 3 e 4 apresentam um quadro da produção e rebanhos do Estado de Goiás 

e do Centro-Oeste comparados à realidade brasileira. 

 

 
Tabela 2 – Principais rebanhos e produção de leite e ovos no Estado de Goiás, (2000, 2008 – 2012) 
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Tabela 3 – Principais rebanhos e produção de leite e ovos no Centro-Oeste, (2000, 2008 – 2012) 

 

   
 

 

 

Tabela 4 – Ranking dos principais rebanhos, leite e ovos Goiás no Brasil (2000, 2008 – 2012) 

 

 

1.4 Expansão da fronteira agrícola em Goiás 

O uso de áreas para a agricultura está sedimentado sob a égide de novas fronteiras 

agrícolas. Não obstante, estas fronteiras tendem a seguir uma evolução sistemática. Com vistas 

a atender às demandas da pecuária, em grande parte a de corte, novas áreas vêm sendo 

incorporadas. E estas, com algum intervalo de tempo e oportunidade, se convertem em áreas 

dedicadas à agricultura, muito fortemente no cultivo de monoculturas, como o milho, o algodão 

e, predominantemente, a soja e a cana. 

 



40 

 

Quanto à exploração pecuária, atividade de maior expressão em termos de ocupação 

de área no País, o rebanho bovino nacional é atualmente o maior do mundo, estimado 

em 157 milhões de cabeças (32 milhões de leite e 125 milhões de corte), distribuídos 

em 1,6 milhões de estabelecimentos pecuários. Para tanto, as variações com o uso da 

terra com pastagens, especialmente com pastagem plantada, foram extremamente 

superiores as demais formas de uso, revelando seu dinamismo espacial e sua 

importância relativa na expansão da fronteira agrícola do País (MANZATTO et al., 

2002, p. 43).  

 

O objetivo de nosso trabalho é estabelecer quais são os principais fatores, características 

e especificidades, que desencadearam o processo de expansão da fronteira agrícola no Estado 

de Goiás, mais especificamente, nas áreas consideradas como de Cerrado goiano. Mapear os 

principais atributos físicos e aqueles criados por intervenção humana, que influenciaram as 

conversões de vastas regiões de Cerrado para o uso agropastoril. 

Nessa vertente de ocupação e exploração do Cerrado, o processo de expansão da 

fronteira agrícola na região Centro-Oeste, e mais especificamente no Estado de Goiás, tem sido 

objeto de estudo por parte de um grande número de pesquisadores internacionais e brasileiros 

e, de forma acentuada, por aqueles ligados a instituições acadêmicas do Estado (FERREIRA, 

2009; MIZIARA et al., 2008; SILVA, 2013a; FERREIRA et. al., 2009; MACHADO et al., 

2004; SANO et al., 2006).  

Nas décadas de 70 e 80, o forte apoio financeiro e tecnológico promovido pelo 

governo através de programas e incentivos fiscais, como a criação da Embrapa e do 

Sistema de Nacional de Pesquisa Agrícola, marcaram o início de um forte processo 

de apoio a modernização da agricultura brasileira, com uso mais intensivo de capital 

e de tecnologias de produção. Os efeitos mais evidentes destas políticas começaram a 

se manifestar desde o início da década de 80, quando o crescimento da agricultura 

brasileira passou a ser determinado mais pelos ganhos crescentes de produtividade do 

que pela expansão da área cultivada. (MANZATTO et al., 2002, p. 40) 

 

Dentre estes pesquisadores, destaca-se Miziara, que tem como uma de suas linhas de 

pesquisa: o processo da expansão da fronteira agrícola no Estado de Goiás. Miziara estuda esta 

dinâmica sob a ótica do conceito de “Renda fundiária” de Karl Marx. Para esse estudioso, o 

processo de expansão de fronteiras pode ser dividido em cinco momentos históricos, 

diferenciados e fundamentados em ocupações capitalistas e não capitalistas.  

Entre os primeiros movimentos, que ocorreram no sentido de realizar a ocupação do 

vazio demográfico, também chamados por Martins (1975) de frente de expansão, teríamos: 

1) O primeiro momento é marcado pela ocupação e o início das relações comerciais 

entre os primeiros “homens brancos” a chegarem ao Estado em busca do ouro, já no 

início do século XVIII. Estas relações comerciais eram muito fundadas na economia 

do excedente, ou seja, em operações de troca e escambo dos excedentes da 

autoprodução. Naquele momento, a ocupação aconteceu nas regiões que margeavam 
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as zonas auríferas do Estado, como nas cidades de Goiás, Pilar de Goiás e 

Pirenópolis.  

2) No segundo momento, ainda em bases não capitalistas, ocorreu a chegada migratória 

dos paulistas e, de modo majoritário, dos mineiros. Eles ocuparam as regiões Sul e 

Sudeste do Estado, a partir das duas primeiras décadas do século passado (SANTOS, 

2010). A principal atividade desenvolvida por eles foi a criação extensiva de gado 

bovino. Com a consolidação e ocupação da grande maioria das terras do Estado, 

ainda neste segundo momento, definido por muitos autores como “frente pioneira”, 

tem-se a ocorrência de relações capitalistas.  

3) No terceiro momento, há a chegada da malha ferroviária (1913) a Goiás, advinda do 

Estado de Minas Gerais, que ligou o Estado, de forma direta, aos mercados 

consumidores, principalmente da região Sudeste. Com esta nova forma de 

escoamento e intercâmbio, há um rápido aumento da produção e uma valorização 

acentuada da terra nas regiões mais próximas ao traçado das ferrovias. 

4) Com a mudança da capital do Estado para Goiânia, a partir da década de 1940, e 

com a chamada “corrida para o oeste”, conjunto de metas e políticas de ocupação 

do governo de Getúlio Vargas, Goiás se consolidou como polo agropecuário em 

nível nacional. Este movimento provocou um processo migratório intenso, com a 

chegada ao Estado de um grande número de produtores de outras regiões. Este 

movimento proporcionou polos de produção agropastoris na região Central do 

Estado, também chamada de mato grosso goiano, em localidades como as cidades 

de Ceres, Anápolis e Goianésia.  

5) Um quinto momento, conhecido como expansão da fronteira agrícola, ocorreu a 

partir de meados da década de 1970. Esse momento contou com a participação mais 

efetiva do governo federal, através de programas como o Programa de 

Desenvolvimento das áreas do Cerrado (POLOCENTRO). Houve, naquele período, 

inclusive, as participações de outros países, como no Programa de Cooperação Nipo-

brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER). Estes programas 

previam o investimento e o subsídio para a compra de terras, de implementos 

agrícolas e para a preparação técnica dos produtores. Regiões do sudoeste goiano, 

como nos municípios de Rio Verde, Jataí e Santa Helena, receberam a chegada de 

vários migrantes, principalmente da região sul do país, os chamados “gaúchos”. 
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Estes chegaram impulsionados pela denominada “revolução verde”, com auxílio do 

baixo preço da terra nas regiões do Cerrado. 

Para enfatizar a importância do período compreendido entre 1920 e 1940 no processo 

de expansão da fronteira agrícola no Estado de Goiás, bem como o ‘boom’ demográfico 

ocorrido, Santos (2010) destaca: 

 

Os migrantes eram oriundos principalmente de Minas Gerais que vinham para Goiás 

em busca de terras com matas nativas, que demandavam pouco investimento para a 

produção agropecuária. O processo de ocupação foi tão grande e de forma tão 

desordenada, que se estima que entre 1920–1940, 34% do estoque de matas do Estado 

tenha sido destruído. As pequenas propriedades (até 50 ha) passaram de 0,15% em 

1920 para 1,63% em 1940, as médias (50 a 200 ha) passaram de 2,03% a 7,27%, 

mostrando maior fracionamento da terra e, consequentemente, um maior número de 

proprietários e pessoas vivendo em terras goianas. (SANTOS, 2010, p. 20)  

 

1.4.1 Histórico da expansão da fronteira agrícola em Goiás 

A região Centro-Oeste, particularmente o Estado de Goiás, a partir da década de 1930, 

passa por um acentuado desenvolvimento agrícola para atender ao crescente mercado 

consumidor brasileiro e, em especial, ao da região Sudeste. Com a grande aglomeração urbana 

e o rápido desenvolvimento industrial da região Sudeste, o aumento da produção agrícola foi 

essencial para garantir o abastecimento e esteve, portanto, diretamente ligado à ascensão 

daquele desenvolvimento.  

Conforme descreve Müeller (1990), a partir das políticas desenvolvimentistas e de forte 

industrialização, principalmente na região Sudeste, ocorridas no governo de Getúlio Vargas, o 

processo de ocupação e intensificação da produção da região Centro-Oeste se consolidou entre 

as décadas de 1940 e 1960. Com a construção e mudança da capital federal para Brasília, mais 

um forte mercado consumidor se inseriu no panorama.  

A incorporação de importantes rodovias, como a BR-153, rodovia também conhecida 

como Belém-Brasília, como a BR-364 que liga Limeira-SP a Porto Velho-RO, passando por 

Jataí-GO e Cuiabá-MT, foi decisivo para que houvesse o escoamento da produção agrícola 

brasileira. Em especial da região Centro-Oeste, principalmente, da produção agrícola do Estado 

de Goiás (CALAÇA; INOCÊNCIO, 2009). A figura 5 apresenta a malha viária do Estado de 

Goiás e, em detalhe, é possível verificar a centralidade que o Cerrado goiano possui no Brasil.  

 
Figura 5 – Localização do Estado de Goiás, suas rodovias e do Bioma Cerrado no Brasil  (2012) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Até meados da década de 1960, eram escassas as técnicas e implementos para o cultivo 

das terras do Cerrado. Devido aos altos índices de alumínio e ferro apresentados pelos solos da 

região, em sua maioria compostos pelos Latossolos vermelhos e vermelho-amarelos, tornava-

se impraticável e inviável, economicamente, a prática da agricultura em grande parte dos solos 

goianos.  Para Santos (2010), este tipo de solo demarcou o papel da produção agrícola no 

Cerrado. Conforme afirma o autor:  

 

A predominância dos Latossolos foi fundamental para o enorme desenvolvimento da 

agricultura a partir da década de 1970. Até então a pecuária extensiva era a principal 

atividade econômica no estado. O uso da tecnologia foi intensamente usada na 

agricultura, mas também na pecuária, com as pastagens naturais dando lugar à 

pastagem formada, já com o uso intensivo de mecanização e correção do solo, o que 

permitiu um enorme incremento no rebanho bovino do Estado de Goiás, praticamente 

sem aumentar a área de pastagem. Ao contrário, podemos notar, nos dados 

considerados aqui, que grande parte das terras ocupadas originariamente com 

pastagem vem dando lugar à agricultura, aproveitando melhor o potencial do solo. 

(SANTOS, 2010, p. 29) 

 

A partir do início da década de 1970, com a implementação de políticas e programas 

governamentais, como o POLOCENTRO, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados e o 

PRODECER, Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento do Cerrado, a 

utilização do Cerrado, como área de produção agropastoril em larga escala, se tornou uma 

realidade. O Cerrado goiano passou a exercer papel de destaque na produção agrícola brasileira. 

A figura 6 sinaliza o movimento migratório, através do Estado de Goiás, das frentes de 

expansão da fronteira agrícola.  

 

Figura 6 – Frentes de expansão da fronteira agrícola no Estado de Goiás 
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Fonte: Santos (2010), adaptado de Barreira (2002). 

 

Questões de políticas internas nos Estados Unidos, no início da década de 1970, 

limitaram as exportações de soja daquele país (CALAÇA; INOCÊNCIO, 2009). O Japão era, 

naquele momento, o principal importador da soja norte-americana. Os japoneses passaram, 

então, a buscar alternativas para repor suas necessidades do grão e firmaram acordos 

internacionais com países, potencialmente, produtores de soja.  

Com o Brasil, sob o governo militar, foi assinada a criação do PRODECER, em 1979, 

programa que vigorou até o ano de 2001. Com a participação de instituições públicas e privadas, 

o desenvolvimento de projetos piloto nas áreas do Cerrado foi iniciado a partir de 1980, com o 

financiamento e apoio técnico japonês. 
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No caso em específico, a função principal do PRODECER foi tornar o Cerrado uma 

área produtora de grãos, soja principalmente, produto em recessão no mercado 

japonês. [...] O PRODECER incorporou, através de projetos de colonização, algumas 

áreas de Cerrado, denominadas de “Projeto Piloto”. Os produtores para participarem 

do projeto tinham que estar vinculados a cooperativas agrícolas ou associações de 

produtores rurais. (CALAÇA; INOCÊNCIO, 2009, p. 5) 

 

A intensificação da expansão da fronteira agrícola, ocorrida a partir de 1980, passa a ser 

uma realidade na incorporação de vastas regiões, principalmente de chapadões, na produção de 

grãos e de áreas dedicadas às pastagens cultivadas. As chapadas e chapadões são relevos 

cruciais para a caracterização do Cerrado, conforme atesta Mazzetto Silva (2009), citando o 

renomado Professor Ab’Saber: 

As chapadas são a marca do domínio do Cerrado, por isso mesmo, Ab’Saber chamou 

a região do Cerrado de “domínio dos chapadões recobertos por cerrados e penetrados 

por florestas-galerias” (AB’SABER, 1971, 1995, 2003).  

As chapadas abrangem cerca de 70 a 80% do território do Cerrado e estão associadas 

à presença das coberturas vegetais típicas de savana que não ocorrem, por exemplo, 

nos fundos de vale, onde aparecem as matas de galeria, veredas e brejos. 

(MAZZETTO SILVA, 2009, p. 93) 

 

A soja, que era uma cultura até então rara no Estado de Goiás, ganhou posição de 

destaque a partir dos anos 1980, em detrimento das demais culturas como o arroz, o feijão, o 

milho e o algodão, por exemplo, que eram mais tradicionais no Cerrado goiano. A soja chegou 

ao Brasil com os primeiros imigrantes japoneses, ainda no começo do século XX. Foi cultivada 

em larga escala a partir de 1919, no Estado do Rio Grande do Sul, se irradiando rapidamente 

para os demais estados das regiões Sul e Sudeste, em especial para o Paraná e para São Paulo.  

O processo de expansão da fronteira agrícola promoveu um deslocamento da prática 

dessa cultura, a partir do início da década de 1980, das regiões Sul-Sudeste para um número 

expressivo de áreas plantadas na região Centro-Oeste, especialmente no Estado de Mato 

Grosso, seguido por Goiás. Esta nova fronteira ocorreu, preferencialmente, sobre as áreas de 

chapadas e chapadões, regiões planas e suscetíveis à mecanização, muito associadas aos 

Latossolos vermelhos, vermelho-amarelos. A figura 7, apresentada a seguir, traz as variedades 

e porcentagens dos tipos de solo do Estado de Goiás. 
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Figura 7 – Tipos de solo e suas porcentagens encontradas em Goiás 

 
     Fonte: SIEG 

 

Ocorre, portanto, um movimento de redistribuição da prática do cultivo da soja no país. 

Essa distribuição veio acompanhada de um aporte tecnológico ainda desconhecido no solo 

goiano, com forte investimento em pesquisa e adaptação de novas variedades do vegetal8. Com 

a facilidade do uso da mecanização pesada e com as estações de chuva bastante definidas, as 

temperaturas aprazíveis em cotas altimétricas mais altas, as monoculturas, em especial a soja, 

encontraram facilidades na topografia e no clima para a sua expansão (GOEDERT et al., 2008). 

Essa situação provocou um acentuado movimento migratório, principalmente de 

produtores do sul do Brasil (MIZIARA et al., 2008, PRADO; MIZIARA; FERREIRA; 2012) 

para as terras da região Centro-Oeste e Norte. Muitos se estabeleceram nos Estados de 

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, em menor número, no Estado de Goiás, 

provocando um grande aumento demográfico nestas regiões.  

Atraídos pelo baixo preço da terra e pelo forte financiamento estatal, levas de pequenos 

e médios agricultores sulistas se tornaram Produtores Rurais na expansão da fronteira agrícola 

nas terras do Cerrado. Estas migrações promoveram o encontro de realidades e culturas 

                                                 
8 Grupos e instituições de pesquisa, públicos e privados, capitaneados pela Embrapa, procuram variedades que 

melhor se adaptem ao clima e ao solo dos Cerrados. Devido às suas características climáticas, variedades da soja 

do Centro-Oeste têm obtido destaque devido ao alto valor proteico alcançado pela baixa unidade que os grãos 

possuem. Importante fator na escolha da soja para a produção de ração animal, principalmente.  
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diferenciadas, aumentando ainda mais a complexidade das relações sociais, no campo e nas 

cidades (MÜELLER, 2003; FERREIRA, et al., 2007).  

Com os avanços tecnológicos e das práticas na nova forma de agricultura, temos a 

chamada modernização da produção agropecuária (SANTOS, 2010). Essa modernização, fruto 

da chamada “revolução verde” (ANDRADES; GANIMI, 2007), diminui as oportunidades de 

emprego e mão de obra no campo, pelo uso de maquinários em largas escalas. Esta dinâmica 

provoca a migração de grande parte da população rural para os aglomerados urbanos. 

 Em sua maioria, este contingente, composto por pequenos lavradores, trabalhadores 

rurais e suas famílias, foram “expulsos” do campo (MARTINE; GARCIA, 1987). A 

substituição da mão de obra braçal pelas modernas técnicas de mecanização rural (CALAÇA; 

INOCÊNCIO, 2009) deslocou um número significativo desse grupo, que passou a compor a 

grande massa consumidora dos centros metropolitanos.  

Esse fenômeno, chamado por muitos autores de “êxodo rural”, se por um lado ajuda a 

aumentar o contingente consumidor dos produtos gerados pela indústria do agronegócio, por 

outro fez inchar as grandes e médias cidades, aumentando a precariedade e proletarizando suas 

periferias (MARTINE; GARCIA, 1987). Desse modo, tal fenômeno produziu gargalos na 

saúde, na educação, na moradia e o consequente aumento da violência urbana.  

 

1.5   O desmatamento, as perdas de carbono e a expansão da fronteira agrícola no Cerrado 

A expansão da fronteira agrícola é considerada como um dos fatores fundamentais 

para a ocorrência da mudança do uso e cobertura da terra em todo o mundo, conforme atestam 

vários autores (FERREIRA 2008; JEPSON, 2005; BRANNSTROM et al., 2008; KOOMEN; 

BEURDEN, 2011; MAZZETTO SILVA, 2009; BRITALDO et al., 2010). A primeira 

consequência observada, em áreas remanescentes, para o acontecimento desta expansão é o 

desmatamento. 

 

1.5.1 O desmatamento e as emissões de gás de efeito estufa 

Invariavelmente, o desmatamento provoca uma imediata alteração das condições do 

meio ambiente, como mudanças no ciclo hidrológico, o assoreamento e a erosão do solo 

(BAKKER et al., 2005), o aumento da temperatura média local e regional, o desequilíbrio da 

evapotranspiração, dentre outros fatores. Essas mudanças impactam diretamente o clima, não 

apenas local, mas também regional e global, bem como interferem nos resultados da produção 
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agrícola (NOBRE et al., 2012). Percebe-se, portanto, que tais alterações, provocadas pela 

expansão agrícola, constituem uma via de mão dupla.  

Segundo Geist e Lambin (2002), as causas do desmatamento, e da consequente 

expansão da fronteira agrícola, poderiam ser divididas entre causas imediatas e forças motrizes 

subjacentes. As imediatas seriam as interações antrópicas para o provimento das necessidades 

humanas imediatas, tais como as expansões agrícolas, da infraestrutura e a extração de madeira. 

Já as subjacentes seriam os fatores econômicos, os fatores demográficos, tecnológicos, políticos 

e institucionais, e os fatores culturais.  

É relevante destacar que nas causas imediatas existem também as influências locais e 

regionais, tais como o relevo, a fertilidade dos solos, os fatores biofísicos, além dos fatores 

sociais, como guerras, revoluções, desordens sociais por intolerância religiosa e racial, além de 

crises econômicas e intempéries climáticas. A esse respeito, os autores afirmam:  

 

Four broad clusters of proximate causes were identified: agricultural expansion, wood 

extraction, infrastructure extension, and other factors. Each land use category was 

further subdivided; for example, agricultural expansion was divided into permanent 

cultivation, shifting cultivation, cattle ranching, and colonization. Underlying driving 

forces were categorized into five broad clusters: demographic, economic, 

technological, policy and institutional, and cultural factors. Each was further 

subdivided into specific factors; for example, cultural or sociopolitical factors were 

partitioned into public attitudes, values and beliefs, and individual or household 

behavior. (GEIST; LAMBIN, 2002, p. 144)  

 

Uma das consequências do processo de expansão das fronteiras agrícolas no Cerrado 

refere-se às emissões de gás de efeito estufa (GEE). Estudos apontam que o desmatamento e a 

queima da biomassa – as chamadas queimadas – são ainda os responsáveis pela retirada de 

grande parte dos contingentes vegetacionais, ainda existentes no Cerrado, que cedem espaço 

para ampliação de áreas agropastoris (FERREIRA et al., 2008b).  

Certamente essa dinâmica provoca a emissão dos gases de efeito estufa, contribuindo 

para alterações climáticas, regionais e mundiais. As consequências de tal processo apontam 

para um aumento preocupante da temperatura terrestre, o chamado “aquecimento global” 

(BRITALDO et al., 2010). Através do uso de dados do INPE de 2009, esses autores alertam: 

 

De acordo com os resultados deste estudo, em 2008, o desmatamento respondeu por 

40% das emissões brutas de GEE do Brasil. Quando a biomassa da floresta é destruída, 

principalmente através de queimadas e decomposição, o carbono é lançado na 

atmosfera. O Brasil vem convertendo áreas cobertas de floresta a um ritmo acelerado 

(aproximadamente 420.000 km² durante os últimos 20 anos). A Amazônia perdeu 

18% de sua cobertura florestal original entre 1970 e 2007, o Cerrado perdeu cerca de 

20% de sua área original entre 1990 e 2005, enquanto a Mata Atlântica perdeu em 

torno de 8% durante o mesmo período. (BRITALDO et al., 2010, p. 39) 

 



49 

 

A literatura mundial é bastante rica em trabalhos que apontam os prejuízos que o fogo 

causa à flora e à fauna (FALEIRO et al., 2008; YOUNG; SOLBRIG, 1993; SOLBRIG; 

MEDINA; SILVA, 1996; ARAÚJO; FERREIRA; ARANTES, 2012; ROCHA et al., 2011). 

Em relação à flora, não apenas espécies inteiras são dizimadas com o fogo, mas a perda da 

biomassa e a emissão de GEE são prejuízos incomensuráveis. Além disso, a perda de nutrientes 

do solo é diretamente ligada ao fato do fogo ser o principal meio de “limpeza” e abertura de 

novas áreas para a expansão da fronteira agrícola. Importantes nutrientes para as plantas 

intrínsecos ao solo são perdidos, conforme atesta Solbrig, Medina e Silva (1996). 

 

Fire represents the principie source of nutrient loss from the system, that internal 

cycling accounts for the greatest proportion of nutrient fluxes, and that the most 

important compartment is the organic matter in the soil. The déficit in nitrogen must 

be covered through rainfall input and free-nitrogen fixation. (SOLBRIG; MEDINA; 

SILVA, 1996, p. 192) 

 

De forma usual, pequenos, médios e até grandes produtores rurais, se utilizam da prática 

do uso do fogo para diminuir a quantidade de biomassa e de herbáceas em áreas de futuro uso 

agropastoril. Em fato, trata-se de uma forma de manejo que vem sendo realizado há muitas 

décadas, principalmente em regiões com predomínio de herbáceas e vegetação rasteira, 

características do Cerrado. Trata-se de uma questão, inclusive, cultural que vem sendo 

repassada de antigas gerações para as novas gerações. 

Britaldo et al. (2010) reconhecem a diminuição ocorrida no quantitativo de áreas 

desmatadas em todo o Brasil e, em especial, no Bioma Cerrado nas duas últimas décadas. Uma 

das causas seria a da valorização do real em relação ao dólar. Este fato teria alterado a opção 

de investidores na alocação de novas áreas para a produção agropastoril, uma vez que esta 

produção está intimamente ligada às exportações. Essa teria sido uma das razões para a 

diminuição das taxas de desmatamento e da consequente redução das emissões de GEE entre 

2001 e 2009.  

Fato que causa preocupação é que, uma vez correta esta assertiva, a recente alta da 

moeda estadunidense (2014 e 2015) frente ao real brasileiro trará consequências ainda incertas 

em relação à prática do desmatamento. Esta situação poderá, novamente, pressionar a produção 

baseada nas exportações e indicar um novo período de expansão da fronteira agrícola, com a 

consequente retomada dos desmatamentos e emissões de GEE. 

Fica evidenciado na figura 8, no trabalho de Rocha et al. (2011), o deslocamento da 

expansão da fronteira agrícola no Bioma Cerrado, promovida pelo desmatamento no período 

entre 2002 e 2009 para duas áreas bastante particulares. Uma faixa horizontal de terras, que 

começa no extremo noroeste de Goiás e vai de leste a oeste do Estado de Mato Grosso e outra 
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faixa vertical de terras, formada pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 

(MATOPIBA), mais pronunciadamente, no oeste baiano e sul maranhense. 

Figura 8 – Desmatamentos no bioma Cerrado entre 2002 e 2009, em 1384 municípios   

 
     Fonte: Rocha et al., 2011 

 

Há que se destacar também uma grande concentração (bolsão) de desmatamento, no 

centro-leste do Estado de Mato Grosso do Sul. Outra observação que pode ser visualizada, na 

figura 8, é o fato de que houve poucas ocorrências de desmatamento para o Estado de Goiás. A 

figura 9 apresenta o mapa confeccionado pela Agrosatélite com as culturas anuais para a safra 

2013/2014.  

Especialmente destacadas na figura 9, estão quatro áreas distintas, uma na parte central 

do Estado de Mato Grosso, uma na região Sudoeste do Estado de Goiás, uma no extremo Oeste 

do Estado da Bahia e ainda uma na divisa dos Estados do Maranhão e do Piauí. Na figura 9 é 

possível distinguir ainda a espacialização das culturas de milho, algodão e da soja, 

extremamente majoritária em todo o Bioma Cerrado. 
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Figura 9 – Mapa da Agrosatélite 2014 das culturas anuais para o Cerrado na safra 2013/2014  

 
               Fonte: Agrosatélite (2015) 

 

Ao confrontar a espacialização dos dados do desmatamento no período de 2002 a 2009 

do SIAD com o de agricultura da Agrosatélite safra 2013/2014, percebe-se que há uma ligação 

direta da incidência do desmatamento com a expansão da fronteira agrícola, ocorrida no Bioma 

Cerrado no mesmo período.  

Por outro lado, em relação à área de nosso estudo, o Cerrado goiano, os dados apontam 

que há ocorrências de desmatamentos, porém, estas são em números significativamente 

menores dos ocorridos no Cerrado como um todo. Visualmente, na figura 8, se percebe uma 

única área com desmatamento mais acentuado ocorrida no Estado de Goiás, localizada no 

extremo Noroeste do Estado.  

Já no mapeamento da Agrosatélite, não há a respectiva “mancha” de agricultura naquela 

localização, conforme aponta a figura 9. Conclui-se que, muito provavelmente, o desmatamento 

ocorreu por outro objetivo que não a prática da agricultura, particularmente com vistas à 

pecuária, uma vez ser esta uma prática por demais tradicional naquela região. 
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CAPÍTULO 2 – DINÂMICA DO USO DA TERRA NAS SAVANAS 

 

 

Uma característica da relação do homem com a natureza, historicamente, tem sido a 

mudança no uso da terra. Desde que o homem passou a praticar a agricultura e domesticou 

animais, passou a alterar a face do planeta (GOLDEWIJK, 2001). Mais recentemente, com o 

desenvolvimento de modernas tecnologias, esse processo adquiriu uma dinâmica cada vez mais 

acentuada.  

Em função disso, diversos estudos têm se preocupado em identificar as causas e 

características desse processo (ZUIDEMA et al., 1994; LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; 

YOUNG; SOLBRIG, 1993, SOLBRIG; MEDINA; SILVA, 1996; FALEIRO et al., 2008). Uma 

linha de pesquisa que tem se desenvolvido é aquela referente a procura dos principais fatores 

(drivers) que, de alguma forma, ajudam a compreender essa dinâmica (GEIST; LAMBIN, 

2002). 

A fertilidade, a topografia e relevo do solo, a disponibilidade de água (umidade), o clima 

(precipitação pluviométrica, temperatura da superfície terrestre, evapotranspiração, balanço 

hídrico), a infraestrutura (estradas, ferrovias, hidrovias, aeroportos, silos e armazéns), as 

conjunturas econômicas mundiais e regionais, os fatores demográficos, políticos, os conflitos 

sociais, as guerras, os costumes e culturas locais e regionais, dentre outros, são fatores que 

influenciam no processo de mudanças do uso da terra no mundo, particularmente no uso e 

conversão agropastoril das terras savânicas. Neste capítulo, faremos uma revisão da literatura 

sobre o tema, enfocando o estado da arte e procurando identificar quais os fatores que são 

associados ao processo de mudança de uso da terra, particularmente para o Cerrado goiano. 

De acordo com Solbrig, Medina e Silva (1996), do ponto de vista da produtividade, do 

crescimento e do desenvolvimento de plantas, algumas características são pré-requisitos para 

os solos em savanas tropicais. Como afirmam Young e Solbrig (1993), a disponibilidade e a 

capacidade de retenção de água pelo solo, os nutrientes químicos do solo, a incidência e o tempo 

de exposição solar, o índice de precipitação, a temperatura da superfície terrestre e a 

evapotranspiração, dentre outros fatores em menor escala, são os principais atributos que têm 

relação direta com a sobrevivência e o crescimento das plantas.  

 

Water and nutrients are the basic resources that limit productive processes in tropical 

savannas. Soil moisture regimes, in turn, are afíected by (1) the total amount and 

seasonal distribution of rainfall and the proportion of this water that enters the soil (2) 

the water-holding capacity of the soil, which is largely a function of soil particle size 

and depth, and (3) the amount of evapotranspiration, which is related in complex ways 



53 

 

to climate, soil particle size, surface characteristics and the type of vegectation at the 

site. (YOUNG; SOLBRIG, 1993, p. 17)  

 

Para a consecução e implementação da mudança do uso e cobertura da terra em savanas 

tropicais, faz-se necessário, por parte do produtor rural/investidor agropastoril, a observância 

dos fatores acima expostos, antes da tomada de decisão para escolha de áreas a serem 

convertidas. Além dos fatores naturais do solo, é necessário se preocupar também com os 

fatores estruturais e antrópicos da região. A declividade do solo, a proximidade de estradas e 

dos grandes centros consumidores para o escoamento, o preço da terra, a disponibilidade de 

mão de obra, além de vários outros fatores. 

O processo das alterações do uso da terra possui características dinâmicas. As variações 

e instabilidades econômicas, as políticas e ocorrências sazonais internas e ou externas ocorridas, 

influenciam as tomadas de decisão dos atores econômicos, investidores, produtores rurais, 

governos nacionais, no sentido das mudanças do uso do solo.  

As demandas domésticas, internas, bem como aquelas oriundas do enorme mercado 

internacional é que determinam o ritmo das alterações do uso do solo. A legislação, o fomento, 

em alguns casos, os subsídios do setor público atraem a participação de novos agentes no 

processo da produção. A infraestrutura de transporte, sua presença ou ausência, é um elemento 

central na mudança de uso da terra, especialmente em situação de fronteiras. 

 

Agricultural fronts expand and contract inside the frontier’s potential space, in 

response to changes in the fundamental driving elements in each case. These elements 

include the main markets relevant to the front, the infrastructure, especially of 

transportation, in the frontier, and the availability of land to be incorporated into the 

activity by the front’s leading agents. And these elements may considerably affected 

by public policy. (MÜELLER, 2003, p. 2)  

 

Vivemos em uma economia globalizada em que qualquer alteração econômica ocorrida, 

desde as grandes potências econômicas, passando pelos países em desenvolvimento e 

produtores de commodities, até mesmo em países de expressões econômicas menores, como o 

caso da Grécia, afeta toda a engrenagem da economia mundial. Essas variações dos mercados 

norteiam, em muitos casos, a percepção e o “humor” do capital, na perspectiva de promover ou 

não mudanças de uso do solo e de florestas.  

 

São forças nacionais e internacionais de mercado que impulsionam o 

desenvolvimento dos setores de carne e de agricultura no Brasil. Dependendo das 

tendências dos preços, toda uma linha de atividades agrícolas e de pecuária compete 

pela terra. (BRITALDO et al., 2010, p. 40)  

 

Dentre os fatores climáticos que interferem na mudança de uso e cobertura do solo, 

destacamos: a temperatura média da superfície terrestre, o índice de precipitação da 
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pluviosidade, a evapotranspiração e o balanço hídrico9. A literatura aponta que o balanço 

hídrico é um vetor preponderante para a prática da agricultura e pode determinar a aptidão de 

áreas para o uso agrícola (YOUNG; SOLBRIG, 1993; GOEDERT et al., 2008). Há ainda 

questões climáticas sazonais, como a ocorrência de fenômenos atípicos, consequência de 

alterações locais e regionais que criam instabilidades climáticas, como é o caso do “El Niño”, 

por exemplo. 

Em regiões onde o número de meses em que a evapotranspiração é maior que o de 

precipitação da pluviosidade há sérias restrições para o uso agropastoril, uma vez que isso 

demandaria um crescimento irregular das plantas, devido à redução de umidade do solo (PAM). 

Geralmente, em longo prazo, estas regiões tendem a se tornar cenários de desertificação 

(GOEDERT et al., 2008).  

Por outro lado, em regiões onde os índices de evapotranspiração caem ocasionados pelos 

desmatamentos, há a queda dos níveis de pluviosidade (SOLBRIG; MEDINA; SILVA, 1996). 

Este fato propicia o crescimento abaixo do mínimo necessário de enraizamento das plantas e 

isto está associado à redução da evapotranspiração e à falta de umidade no solo. 

 

The reduction in evapotranspiration after the deforestation is related to the increased 

albedo, reduced leaf area, reduced rooting depth and reduced turbulence of the pasture 

over the rainforest/Cerrado. During this time of the year the reduced rooting depth is 

probably the most significant ecological factor (COSTA; PIRES, 2009, p. 1975). 

 

Estes fatos, causados por questões climáticas, aumentam e ou reduzem o quantitativo 

de áreas dedicadas à produção, impelindo seu deslocamento para outras áreas afins (NOBRE et 

al., 2012). Por outro lado, uma característica de mudança de uso do solo que, aparentemente, 

parece ser pouco representativa, é aquela referente às alterações no uso e cobertura do solo para 

fins de urbanização. O processo de mudanças, neste aspecto, possui uma só direção. Haverá 

espaço cedido pelo campo para urbanização e não o contrário, logo, as movimentações urbanas 

impactam e alteram a disponibilidade de áreas rurais (LAMBIN et al., 2003). 

Estudos demonstram que apenas cerca de 2% de toda a cobertura terrestre seja ocupada 

por áreas urbanas (LAMBIN et al. 2001). No Estado de Goiás, as áreas urbanas não ultrapassam 

0,56% do território. Para o Cerrado, esse número é ainda menor, 0,43% (SANO et al., 2008a). 

Porém, as mudanças de uso de solo para fins de urbanização não devem ser consideradas 

menores ou analisadas apenas do ponto de vista do quantitativo de áreas que é convertido para 

aglomerações urbanas. Como afirmam Lambin et al. (2001), existem outros aspectos que 

                                                 
9O balanço hídrico é encontrado pela subtração dos índices de precipitação pelos de evapotranspiração em áreas 

previamente estabelecidas. 
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podem desencadear alterações significativas em relação ao uso e cobertura do solo em áreas 

rurais, a partir de ocorrências de transformações urbanas. Estes aspectos são as ligações urbano-

rurais que, intrinsicamente, repercutem nos dois sentidos da expressão. 

 

Urbanization as land cover, in the form of built-up or paved-over areas, occupies less 

than 2% of the earth’s land surface (Grubler, 1994). Changes in the area of urban land 

per se, therefore, do not appear to be central to land-cover change. This claim appears 

to support a misconception that urbanization can be ignored in land change studies 

(Heilig, 1994). In reality, urbanization affects land change elsewhere through the 

transformation of urban-rural linkages. (LAMBIN et al., 2001, p. 265)  

 

O crescimento de grandes aglomerações, os chamados grandes centros, promovem as 

interligações com outras cidades. Comumente, essas estradas e rodovias, juntamente com as 

alterações que ocorrem às suas margens, aumentam a fragmentação das áreas de vegetação e 

dos habitats da biodiversidade.  

A urbanização tem prioridade na luta por espaços nas zonas contíguas às grandes 

cidades, ela muda as concepções de consumo e o modo de vida das pessoas. A especulação 

imobiliária inflaciona os preços e a urbanização prevalece na disputa, inclusive, em regiões 

bastante produtivas na esfera agropastoril. 

Outro aspecto que se deve considerar é o fato de que com a modernização da agricultura, 

uma leva de pessoas, egressas do campo, compõe uma nova força de trabalho nas cidades. Estas 

pessoas ainda mantêm algum tipo de vínculo, parentes, amigos, propriedades, na zona rural. 

Com a apropriação dos rendimentos recebidos pelo trabalho executado, parte deste montante 

pode ser revertida em mudanças de uso do solo na zona rural. Esses valores retornam, são 

remetidos, à zona rural e promovem alterações no uso e na cobertura daquelas localidades. 

Como afirma Lambin et al. (2001, p.265): “in some cases transforming the use of croplands and 

creating ‘remittance landscapes’”.  

Há uma recente característica peculiar, nas mudanças de uso e cobertura do solo, que 

tem sido alvo de estudos e análises. Pesquisadores têm apontado um número crescente de áreas 

que, após serem convertidas para o uso agrícola, estão passando por um processo de 

regeneração (MOTTET et al., 2006; JEPSON, 2005) ao entrarem em desuso e marginalização. 

Embora seja um aspecto com maior ocorrência no continente europeu, há relatos de 

acontecimentos similares em zonas tropicais.  

Este quadro seria o resultado de vários motivos e fatores, como a variação de preços nos 

mercados internos e externos, principalmente das commodities, a escassez de mão obra, os 

conflitos agrários, etc. Esta situação tem propiciado a ocorrência de uma nova mudança no uso 
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do solo. Existe um expressivo quantitativo de áreas que estão retornando à classificação 

anterior, ou seja, de vegetação nativa. 

Seguindo essa linha de pensamento, uma rede de pesquisadores, como Alexander 

Mather, Eric Lambin, Thomas Rudel, Helmut Geist, Oliver Coomes, entre outros, vêm 

estudando um novo vetor no processo de mudança de uso e cobertura do solo. Este vetor aponta 

para uma tendência mundial do que eles denominam: “Transição florestal”.  

Este novo termo, cunhado por Mather, seria a definição para um movimento de mudança 

do comportamento dos atores envolvidos nas alterações do uso e cobertura do solo. Assim, 

haveria uma retomada de áreas, anteriormente, convertidas para o uso agropastoril pelas 

florestas, principalmente (MOTTET et al., 2006). Esta situação estaria sedimentada em três 

justificativas (RUDEL et al., 2005).  

Primeiramente, com a alta tecnologia empregada nas áreas dedicadas à produção 

agropastoril, houve a intensa substituição do homem pela máquina. O homem do campo, em 

sua maioria, foi impelido a buscar novas oportunidades na área urbana, principalmente nas 

médias e grandes cidades. Os trabalhadores que ainda permaneceram na zona rural foram 

sobrevalorizados. Este quadro provoca o aumento do valor a ser pago como remuneração pelo 

produtor rural.  

Em muitos casos, essas remunerações que possuem altos valores se tornaram 

impraticáveis. O produtor passou a priorizar e diminuir o tamanho das áreas dedicadas à 

produção. Ademais, o aumento da produtividade permite a diminuição da quantidade e da 

extensão das áreas utilizadas para a produção. O excedente das áreas passa, em muitas 

situações, por processo de abandono e desuso. Convergindo para uma forte tendência de retorno 

do uso e cobertura para o estado anterior, ou seja, áreas classificadas como de vegetação nativa.  

Outro argumento que sustentaria a chamada “transição florestal” estaria relacionado ao 

intenso processo de conversão e desmatamento da terra para fins agropastoris, com a ajuda e 

coparticipação de madeireiros. A madeira, substrato da derrubada de áreas florestais, torna-se 

um rentável negócio. Sem a devida reposição, há dilapidação das áreas florestais nativas e, com 

o aumento da população, haveria o consequente aumento da demanda pelo artigo madeira 

(LAMBIN et al., 2001).  

Esse quadro pressiona a alta dos preços desse recurso e atrai a atenção do proprietário 

rural que passa a enxergar, nesse nicho, uma alternativa de investimento. Áreas, que 

anteriormente eram anexadas e utilizadas na produção agropastoril, estariam sendo novamente 

convertidas para o uso de floresta plantada, a silvicultura (JEPSON, 2005). 
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Um terceiro argumento para este fenômeno seria o da intervenção estatal. Ao rastrear e 

identificar regiões que se encontram em desuso e abandono, portanto com preços favoráveis, 

os gestores dos governos locais, regionais e federais podem adquirir, ou mesmo desapropriar, 

estas áreas para fins de criação de parques e reservas ecológicas, reflorestamento de terras 

marginais e ou regular o mercado dos produtos florestais (madeira). 

 

Forest transitions concern long-term changes in the extent of forests, not the short-

term, cyclical changes in forest cover that occur when, for example, shifting 

cultivators clear land and then abandon it several years later. ‘Deforestation’ takes 

place when people clear land of trees and regrowth does not occur. ‘Forestation’ refers 

to a general process in which forest cover increases. ‘Afforestation’ occurs when 

forest cover expands through the planting of trees on lands without trees. 

‘Reforestation’ occurs when forests spontaneously regenerate on previously forested 

lands. (RUDEL et al., 2005, p. 25)  

 

2.1 Mudanças do uso da terra e a agricultura  

A busca por um uso mais consciente e sustentável dos recursos naturais, do solo e, 

especialmente, da água tem demandado o estudo e a preocupação de vários grupos de pesquisa 

pelo mundo e, em especial, no Brasil (BRANNSTROM et al., 2008; JEPSON, 2005; FALEIRO, 

et al 2008; ISLAM; WEIL, 2000; LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; KOOMEN; BEURDEN, 

2011; PRADO; MIZIARA; FERREIRA, 2012; BONNET, 2007).  

Com o aumento das atividades antrópicas e de práticas desprovidas de planejamento e 

preocupação sob a ótica ambiental, como a exploração e desmatamentos intensivos de vastas 

regiões, a cada dia cresce a necessidade e a preocupação dos setores públicos e privados com o 

uso sustentável e a qualidade desses recursos. A agricultura desempenha um papel fundamental 

nessa vertente. Isso porque, como dissemos, com o crescimento constante da população 

mundial, há a necessidade de intensificar a produção de alimentos para prover esta demanda. 

Assim, estudos são necessários para aumentar a produtividade, melhorar o manejo e assegurar 

a qualidade dos solos já utilizados nessa prática, bem como garantir o uso adequado da água 

para essa produção.  

O processo de expansão e mudança de uso e cobertura da terra, demonstrado por alguns 

autores (FERREIRA, 2008; ZUIDEMA et al., 1994), busca as conversões de terras próximas 

às que já se encontram convertidas e anexadas à produção. Isso ocorre porque, desse modo, é 

possível realizar o aproveitamento da infraestrutura regional existente, da mão de obra local 

habituada com a prática, da logística de armazenamento, da equidade de aptidão agrícola das 

terras vizinhas, de modo a permitir que as conversões sejam implantadas, primeiramente, nessas 

regiões.  
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Ocorre uma difusão do uso e cobertura a partir do “start”, que é o desencadeamento das 

mudanças do uso e cobertura do solo promovido pelos “motores” e atores do processo. De 

acordo com a demanda, principalmente externa, há a conversão e anexação de áreas para a 

produção (ZUIDEMA et al., 1994). Uma vez garantida a qualidade do solo e sua aptidão, estas 

áreas são as consideradas as prioritárias para a anexação ao processo da produção. 

 

The land use rule applied here is that new agricultural land will tend to be located near 

to existing infrastructure and labour for agriculture, that is, close to existing 

agricultural land. [...] The result of the preceding allocation scheme is that it somewhat 

optimizes the use of agricultural land, taking into account demand and location of 

favorable land. (ZUIDEMA et al., 1994, p. 178) 

 

            De acordo com Santana e Bahia Filho (1999), a qualidade do solo pode ser medida pela 

capacidade desse recurso em exercer várias funções.  Buscar atender os limites do uso da terra 

e do ecossistema para sustentar a produtividade biológica, é importante para contribuir para a 

saúde da fauna e da flora. Tais medições teriam como objetivo manter ou melhorar a qualidade 

ambiental. A deterioração ambiental ou as alternativas de uso da terra e da água podem ser 

mensuradas por vários métodos que utilizam critérios, que são definidos a partir da fisiografia 

e das atividades antrópicas.  

Alternativas para estas mensurações, muito utilizadas no Brasil, são o Sistema de 

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (SAAAT) de Ramalho Filho e Beek (1995), adotado 

pela Embrapa, e o Sistema de Capacidade de Uso da Terra elaborado por Lepsch et al. (1983). 

Este último critério é uma adaptação da classificação do solo utilizada pelos estadunidenses. 

Para ambos os sistemas citados, a qualidade do solo pode ser medida por meio da quantificação 

de alguns atributos físicos, químicos e biológicos, que permitam o acompanhamento de 

mudanças do estado de qualidade desse solo.  

  Para simplificar e viabilizar a comparação da qualidade de solos nativos e submetidos 

a diferentes usos, podem-se estabelecer índices numéricos de qualidade dos solos. Isso é 

realizado por meio da avaliação da erodibilidade, da declividade (MOTTET et al., 2006), da 

composição de nutrientes, da salinidade, da disposição de água e umidade, entre outros. Nesses 

casos, é possível adotar a linha de modelagem, gráfica ou matemática (KOOMEN; BEURDEN, 

2011). As práticas de manejo e conservação da água e do solo devem ser planejadas e 

executadas, procurando-se manter ou mesmo melhorar seus atributos.    

O desafio é aumentar a capacidade produtiva do solo sem comprometer sua qualidade e 

a qualidade da água. O estabelecimento de índices de qualidade do solo ou mesmo de 

viabilidade e aptidão agrícola de solos são úteis na tarefa de avaliação de impactos ambientais 

quando biomas são incorporados ao processo produtivo, nos mais variados tipos de manejo, 
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sejam em grandes ou pequenas escalas. Tais índices se mostram instrumentos indispensáveis 

nas funções de fiscalização, monitoramento e controle de áreas destinadas à proteção e 

conservação ambiental. 

Uma necessidade é o desenvolvimento de métodos para avaliação ambiental de forma 

mais simplificada, desburocratizada e prática. A finalidade é que tais modelos possam 

assessorar e serem utilizados por vários segmentos afins, como: Instituições de fiscalização e 

controle ambiental, órgãos privados e públicos do meio ambiente, organizações não 

governamentais ou, ainda, utilizados por profissionais da área na capacitação e no suporte a 

pequenos e grandes produtores, de modo a auxiliar no processo de tomada de decisão.  

São vários os modelos existentes para a avaliação da qualidade e de aptidão agrícola de 

solos. Entretanto, a maioria deles é de difícil utilização por possuir, muitas vezes, complexa 

configuração ou porque sua disponibilização é comercial, devendo serem pagos.  Muito 

utilizados, sobretudo, em pesquisas acadêmicas como atestam Tótola e Chaer (2002), tais 

modelos adotam configurações, as quais apenas um grupo restrito de pessoas tem acesso para 

poder inferir seu modo de funcionamento e processamento de dados ou pela imposição de 

pagamento de taxas e royalties.  

Duas vertentes têm sido utilizadas como critério para este campo de pesquisa: solo de 

área sob vegetação natural, visualizando as condições de estabilidade ecológica do ambiente; 

e, por outro lado, os critérios agronômicos para a maximização da produção com o mínimo de 

abalo ao meio ambiente, como afirmam Santana e Bahia Filho, (1999).  

 

[...] o conceito de qualidade do solo seria: o conjunto de suas propriedades físicas, 

químicas e biológicas, que lhe confere a capacidade de exercer as funções de sustentar 

a produtividade biológica, manter ou melhorar a qualidade ambiental e contribuir para 

a saúde das plantas, dos animais e dos homens. A qualidade de nossos solos agrícolas 

é o mais importante elo entre as práticas agrícolas e a agricultura sustentável. 

(SANTANA; BAHIA FILHO, 1999, p. 15) 

 

Com a utilização de dados das características físico-químicas e antrópicas do solo de 

uma área de floresta natural, Islam e Weil (2000) propuseram os atributos como referência para 

montagem de um índice geral da qualidade do solo. A hipótese do estudo é a de que haveria 

uma relação inversa entre a boa qualidade e intensidade de uso de um solo, alterando, portanto, 

com as dinâmicas de mudanças de uso e de cobertura do solo. 

Os aspectos dos impactos provocados pela mudança de uso e cobertura do solo 

potencializam a discussão dos benefícios agronômicos e ambientais que podem advir com 

práticas conscientes e sustentáveis nas alterações de práticas de utilização da terra. No trabalho 

de Faleiro et al. (2008), constata-se a preocupação de vários grupos de pesquisa em estudos que 
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possam mitigar os impactos nas questões climáticas pela prática de integração sustentável 

lavoura-pecuária. Atividades consorciadas, ou mesmo de rodízio, podem propiciar um tempo 

maior de recuperação ao uso intensivo do solo.  

Faleiro et al. (2008) enfatizam a importância do aprofundamento de estudos sobre os 

impactos da mudança do uso do solo entre as duas práticas, bem como a relação desta mudança 

com a quantidade de carbono no solo. 

 

As pastagens bem manejadas, de modo geral, têm potencial para aumentar o teor de 

carbono do solo. O desafio é conservar os estoques de carbono dos ecossistemas e 

remover carbono da atmosfera, incorporando-o aos estoques existentes. Guo e Gifford 

(2002), para avaliar o impacto da mudança do uso da terra nos estoques de carbono 

no solo, verificaram que a substituição de florestas nativas ou de lavoura por pastagem 

aumentou o teor de carbono do solo de 8 % a 19 %. A substituição das pastagens por 

floresta plantada ou por lavouras de grãos resultou em decréscimos de 10% e 59%, 

respectivamente. (FALEIRO et al., 2008, p. 940)  

 

2.1.1 A infraestrutura, a logística e a competitividade 

Fator preponderante para a ocorrência da conversão do uso da terra é a questão da 

infraestrutura, a logística para o escoamento e armazenamento da produção (LAZZAROTTO; 

LAZZAROTTO, 2011). Rodovias de boa qualidade e condições de armazenamento podem 

interferir nas opções dos atores econômicos nas decisões de escolhas de novas áreas e para a 

consequente mudança de uso e cobertura para o uso agropastoril. Como afirma Caixeta Filho 

(1996), a infraestrutura de escoamento da produção brasileira é ancorada no modal rodoviário. 

Mais caro, menos eficiente e intimamente ligado às políticas e interesses governamentais. No 

caso dos grãos, a dependência de boas estradas é ainda maior. Segundo o autor: “No caso de 

cargas agrícolas, que normalmente possuem baixo valor agregado, o impacto do custo de 

transporte é significativo. Os custos logísticos para a soja chegam a 25% do valor do produto, 

enquanto o do café é de 2% e o do suco de laranja não ultrapassam 1%” (CAIXETA FILHO, 

1996, p. 3).   

A expansão da fronteira agrícola ocorrida, principalmente, a partir de 1970, apontou a 

conversão e anexação de novas áreas em direção ao centro do país (MIZIARA, 2008). 

Notadamente, a expansão provocou mudanças do uso e cobertura da terra em regiões do 

planalto central. Este direcionamento da expansão, uma política de governo, tinha objetivos 

claros de ocupação de áreas até então desprezadas no interior do país. Portanto, a expansão se 

deu preponderantemente em áreas distantes dos grandes centros consumidores, em sua maioria 

cidades litorâneas, bem como longe dos portos.  

Desse modo, a produção agropastoril se distanciou de grande parte do mercado interno 

e dos pontos de ligação com o mercado externo. A preparação da terra para a produção também 
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encareceu, uma vez que os implementos, os insumos e até o capital, os bancos e as agências 

financiadoras ficaram mais distantes das regiões de produção. 

 

Mas a capacidade de expansão do agronegócio depende diretamente da infraestrutura 

necessária para o escoamento da produção. Embora sejam feitos alguns investimentos 

nessa área, ainda não é o suficiente. As ferrovias obsoletas e ineficientes, algumas 

rodovias em estado precário, esburacadas ou sem pavimentação. Além de poucas 

alternativas hidroviárias, escassez de armazéns e portos sobrecarregados acabam 

tornando o escoamento da safra em um verdadeiro desastre, prejudicando a 

competitividade do agronegócio no país. (LAZZAROTTO; LAZZAROTTO, 2011, p. 

2) 

 

Esse deslocamento da produção agropastoril para o interior, não veio acompanhado do 

respectivo e imprescindível aparato logístico. Não foram criadas hidrovias, ferrovias, 

intermodais suficientes para prover o escoamento da produção (NOVAES, 2010). Restou o 

transporte por modal rodoviário que, invariavelmente, é mais dispendioso e que não recebe os 

investimentos e atenção necessária das governanças estaduais e federal. Estes fatores 

diminuem, sobremaneira, a competitividade e qualidade dos produtos nacionais (LOBO et al., 

2014).  

A predominância do modal rodoviário na matriz dos transportes é a principal fonte de 

ineficiência e de redução de lucratividade dos produtores agrícolas. É curioso destacar 

que o Brasil está diante de uma situação em que o limite para a expansão da produção 

agrícola atualmente é dado pela logística e não pela disponibilidade de terras aptas à 

produção agropecuária. (NOVAES, 2010, p. 2) 

 

Ademais, outras questões de logística, como a falta de armazéns para o armazenamento 

dos grãos, provoca colapsos e gargalos para o escoamento. As colheitas são realizadas em 

períodos curtos e específicos. Em muitas regiões, toda a safra é colhida em um período de 60 a 

90 dias (LAZZAROTTO; LAZZAROTTO, 2011). Estes grãos precisam ser transportados ou 

armazenados em curtos períodos. Essa realidade pressiona o produtor a garantir o transporte, 

majoritariamente, pela via rodoviária. A demanda concentrada em curtos períodos provoca o 

aumento da procura, inflacionando os preços dos fretes.  

Há regiões, em que o fator infraestrutura é um forte limitador para a expansão da 

fronteira agrícola e para a ocorrência das mudanças do uso do solo. O caso da Amazônia é 

emblemático. A região é foco das mídias nacionais e internacionais no que tange à proteção 

ambiental, porém o avanço da fronteira agrícola só não é maior graças às limitações geográficas 

e à falta de infraestrutura (BRITALDO et al., 2010).  

A maior parte do transporte na Amazônia é feito através dos rios. Sua malha viária para 

fins da produção agropastoril praticamente inexiste. E é justamente este atributo, ou a falta dele, 

que inibe a massiva ocupação da região e resguarda grande parte de seu território (BRITALDO 

et al., 2010). 
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Caso oposto foi o vivido pelo Estado do Maranhão, onde praticamente inexistia a cultura 

da soja. A partir do melhoramento da infraestrutura e da construção de importantes rodovias, 

ligando regiões do Sul ao porto de Itaqui daquele Estado, a produção de soja ganhou forte 

expansão (MÜELLER, 2003). Este fato promoveu a mudança do uso da terra de maneira rápida 

e intensa, reflexo da intervenção direta de ações governamentais. Regiões lindeiras, inclusive 

em outros estados, como o Piauí e Tocantins, também foram beneficiadas e tornaram-se frente 

de expansão para a produção agrícola, principalmente de soja. 

 

But, due to the implementation of the ‘Corredor de Exportação Norte’ program, which 

markedly improved the transportation of soybeans produced there to Maranhão’s 

Itaqui harbor, the crop began expanding rapidly and now it is the main economic 

activity in the south of that state. In 2000, Maranhão had already harvested soybeans 

from 176.4 thousand hectares. And the crop had expanded to parts of the adjacent 

states of Piauí and Tocantins. (MÜELLER, 2003, p.19) 

 

Em fase de testes, a ferrovia Norte-Sul pretende anexar a essa realidade um meio de 

escoamento de grande parte da soja produzida em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Minas Gerais. A pretensão é escoar através do trecho Anápolis-GO/Itaqui-MA, pelo menos 

60% da soja produzida nestas regiões (BRASIL, 2012). Todas essas questões relacionadas à 

logística impactam na competitividade dos produtos (CAIXETA FILHO, 1996). O 

melhoramento da infraestrutura e da produtividade é essencial para tornar a soja, especialmente 

a produzida no Centro-Oeste, mais competitiva. 

 

2.1.2 O atributo declividade e as alterações do uso e cobertura da terra 

No processo de busca por novas áreas a serem utilizadas na produção agropastoril, os 

aspectos de declividade, relativos à topografia da área, são fundamentais. Especialmente para a 

prática das culturas agrícolas anuais. As pastagens podem ser implantadas em regiões mais 

acidentadas, uma vez que este fator é menos condicionante para o gado. Em regiões muito 

íngremes, há a preocupação com a perda do solo, uma vez que áreas declivosas aumentam a 

velocidade de escoamento da água das chuvas e o consequente risco das erosões.  

Altas declividades provocam muitas restrições (ROCHA et al., 2011; MOTTET et al., 

2006) e, em alguns casos, inviabilizam a utilização do maquinário pesado. Isto em todas as 

fazes da produção, da preparação para o plantio à colheita. Além das restrições físicas, há as 

econômicas. O manejo em solos acidentados é mais moroso e muito mais dispendioso. Estas 

limitações podem causar transtornos no antes, no durante e no depois da porteira (NOVAES et 

al., 2010).  

Para a chegada dos equipamentos, maquinários, insumos, sementes, etc., há que se ter 

acesso por estradas que, dependendo do relevo, encarecem a produção por serem de difícil 



63 

 

engenharia em áreas íngremes. No labor da terra, há que se ter a movimentação de tratores para 

preparar o solo para o plantio. O mesmo ocorre para a colheita e o escoamento dos produtos.  

Uma declividade acima de 12% pode causar transtornos físicos para o bom 

funcionamento do maquinário (OLIVEIRA et al., 2015). As dificuldades vão desde a redução 

da força motriz das máquinas ao aumento das possibilidades de ocorrência de acidentes com 

atolamentos, tombamentos e deslizamentos. Quaisquer desses acontecimentos promovem o 

encarecimento e o retardo das práticas agrícolas. Invariavelmente, as áreas escolhidas para a 

prática da agricultura são planaltos, com cotas altimétricas superiores, que apresentam relevo, 

geralmente, suave a levemente ondulados. 
 

Para trabalhar com segurança em culturas semimecanizadas, que constituem a maioria 

das nossas explorações, a declividade máxima deverá estar em torno de 12%; 

declividade acima desse limite apresentam restrições às práticas mecânicas. Para 

culturas mecanizadas, com adoção de colheitadeiras automotrizes, o limite máximo 

de declividade cai para 8 a 10%. (OLIVEIRA et al., 2015, p. 92)  

 

Na produção das monoculturas, as declividades ideais são encontradas nos chapadões. 

Geralmente em altitudes mais elevadas, de clima favorável, boa exposição solar e em solos 

profundos, de boa capacidade de retenção e escoamento da água, as chapadas são propícias para 

a prática das monoculturas. Em verdade, as conversões de uso e cobertura do solo, nas últimas 

décadas, se deram prioritariamente em regiões classificadas como chapadas. Elas são 

encontradas em grandes regiões dos Estados de Goiás, Mato Grosso e oeste Baiano, 

principalmente (FERREIRA, 2008; BRANNSTROM et al., 2008). 

 

2.1.3 O melhoramento genético e o aumento da produtividade  

As pesquisas no melhoramento genético das sementes, aprimoramento de insumos, de 

empresas públicas e privadas, têm garantido aumentos sucessivos da produtividade da soja no 

planalto central. Essa é a chamada expansão vertical da produção. Como relata Müeller (2003, 

p.25): “[...] public policy – hugely important for the advance of the crop – is the development 

by EMBRAPA of varieties of soybeans adapted to almost all portions of the Cerrado.”  

Com sementes mais precoces, rústicas e adaptadas ao solo do Cerrado, a soja produzida 

no Centro-Oeste (3.000 a 3.500 kg/ha) superou a produtividade dos Estados da região Sul 

(2.600 a 2.900 kg/ha) (FALEIRO et al., 2008). Além de maior produtividade, a soja do Centro-

Oeste, apresenta um alto valor proteico, superior aos grãos colhidos em outras regiões do país. 

Especialmente para o preparo de rações animais e na fabricação de óleos vegetais, o alto valor 

proteico garante a oferta de produtos de qualidade elevada.  
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Esta superioridade, aliada a grande produção, aumenta a procura dos mercados internos 

e externos, em busca de qualidade e preço. Essa situação, a partir de meados dos anos 1980, 

alterou a posição econômica dos Estados da região Centro-Oeste e do chamado MATOPIBA 

no cenário de produção agrícola brasileiro (RUDORFF; RISSO, 2014).  

Estes fatos vêm despertando a atenção de outros grupos investidores, que enxergam e 

aportam naquelas regiões importantes lócus de investimento. Esse quadro aponta para a 

continuidade do processo de ampliação, anexação e de novas conversões de uso e cobertura da 

terra para fins de produção agrícola, especialmente nos chapadões do planalto central.  

Apesar de estudos apontarem que a maioria das áreas convertidas para práticas agrícolas 

são advindas das áreas com pastagens (FERREIRA, 2008; BRITALDO et. al., 2010), algumas 

raras regiões de vegetação nativa ainda têm sido alvo para a expansão. Novamente a 

biodiversidade e os recursos naturais, particularmente a quantidade e a qualidade da água, são 

pressionadas pelo aumento da produção. 

 

2.1.4 Fatores antrópicos, as mudanças do uso e cobertura do solo 

 

O fator social e antrópico, não pode ser afastado da discussão. O processo de 

modernização, principalmente nas regiões Sul-Sudeste, impeliu o deslocamento de um número 

significativo de lavradores em direção às fronteiras agrícolas, preponderantemente, para as 

regiões Centro-Oeste e Norte. Este contingente, em grande parte, seguiu um movimento 

contínuo e migrou do Sul para as regiões centrais do Brasil.  

O objetivo inicial seria desbravar as terras da região Norte. Porém, muitos 

interromperam esse processo de deslocamento (Sul-Norte). Ao encontrar facilidades, preço 

baixo da terra, abundância de água, clima favorável, entre outros atributos no planalto central, 

muitos por ali se estabeleceram. Houve uma conjunção de fatores que viabilizou esta migração. 

Com apoio de medidas governamentais (subsídios, programas de agricultura familiar, 

POLOCENTRO, PRODECER, etc.), que ocorreram até o princípio da década de 2000, muitos 

pequenos produtores e suas famílias se deslocaram à procura de uma melhor sorte em direção 

às regiões de fronteira agrícola. Entre esse coletivo, havia o grupo dos agricultores já 

estabelecidos, detentores de terra que, seguindo o modelo de Miziara (2008), venderam suas 

pequenas e médias propriedades para adquirir grandes áreas nas regiões de fronteira agrícola.  

Há ainda, neste coletivo, outro grupo de pessoas, os trabalhadores e suas famílias que, 

anteriormente, eram responsáveis pela mão de obra na lida e produção das fazendas. Esse 
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contingente foi deslocado devido à forte mecanização da agricultura, sobretudo, a partir dos 

anos de 1970. 

O processo de mudança do uso e cobertura da terra nas áreas de expansão da fronteira 

agrícola é realizado basicamente por dois grupos distintos. Um grupo menor, formado pelos 

médios e grandes produtores rurais, bem como os conglomerados e empresas de produção 

agrícola. E outro, maior, formado pelas levas de camponeses e sem-terra, que perderam espaço 

no campo pela modernidade das práticas agrícolas e que buscam novos locais para seu 

assentamento (MÜELLER, 2003).  

Os processos de mudanças do uso e cobertura do solo, portanto, ocorrem de maneiras e 

modus operandi distintos. O grupo maior, dos pequenos agricultores, trava uma luta por espaços 

em regiões ainda inóspitas e de difícil acesso, pela falta de estradas e de infraestrutura. Esta 

busca por espaço, invariavelmente, provoca o aumento da violência no campo. De forma 

pulverizada, o grupo maior provoca pequenas conversões, geralmente, com culturas para a 

subsistência e da prática de criação de pequenos rebanhos de gado. 

 

Competition to define or redefine the rules of land and capital access takes place 

(frequently involving violent conflict), and leads to winners and losers those 

increasing land holdings and those pushed/pulled onwards to expanding the 

agricultural frontier further, where land is still cheap. Since cattle provides the largest 

economic rewards, given market conditions and/or government subsidies, for the 

winners, large-scale land conversion to pasture follows. This, in turn, drives up land 

prices, leading to further land consolidation. (LAMBIN et al., 2001, p. 263)  

 

As dificuldades de acesso, apesar de atrapalhar, não compõem uma barreira 

intransponível para os assentamentos destes colonos. Sozinhas, suas ações seriam pouco 

percebidas, porém, em conjunto, somadas, estas áreas também provocam grandes alterações no 

uso do solo. O melhor ordenamento e funcionamento das políticas de estado, de instituições 

como o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ou outro modelo de tentativa de 

manutenção do homem no campo, pode se interpor a esta realidade e promover o assentamento 

de grande parte destes pequenos lavradores, minimizando os problemas sociais nas grandes 

cidades (MARTINE; GARCIA, 1987). Esse tipo de ação visa, também, povoar áreas pouco 

ocupadas: 

 

Where deforestation is linked to the increased presence of shifting cultivators, 

triggering mechanisms invariably involve changes in frontier development and 

policies by national governments that pull and push migrants into sparsely occupied 

areas. (RUDEL, 1993 apud LAMBIN et al., 2001, p. 263)  

 

O grupo menor, composto pelos produtores rurais e grandes conglomerados agrícolas, 

promove as conversões de áreas maiores, porém em menores quantidades. Em contraste com o 
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outro, para este grupo, a importância das vias de escoamento é crucial. Políticas de estado, como 

a tomada de decisão de levar estradas para regiões específicas, podem influir, verticalmente, na 

implantação, conversão ou não de novas áreas.  

Geralmente, os lócus de atuação deste efetivo grupo do agronegócio ocorrem em 

estabelecimentos rurais privados (grandes fazendas), fechados e de difícil fiscalização. Este fato 

requer, da governança, um aparato tecnológico de ponta. O sensoriamento remoto, o 

geoprocessamento e a utilização mais recente dos VANTs (veículos aéreos não tripulados), são 

imprescindíveis para acompanhar, fiscalizar e doutrinar as mudanças de uso e cobertura da 

terra, remotamente. 

Um importante desencadeador de mudanças do uso e da cobertura do solo é uma prática 

antiga, mas que até hoje encontra seguidores em áreas rurais brasileiras, a prática do 

arrendamento. Este sistema de leasing possui muitas variantes, mas todas elas podem funcionar 

como “motores” para fomentar as mudanças de uso e de cobertura da terra. Há os antigos 

métodos conhecidos como “meeiros”, em que pequenos agricultores, sabedores da 

disponibilidade de áreas sem uso, realizam parcerias e dividem os custos da produção e o lucro 

com os proprietários da terra. 

Outra variante que ocorre com pequenas e grandes propriedades, no Brasil, é o sistema 

de arrendamento em comodato. Geralmente em contratos anuais, às vezes até decenais, a terra 

é disponibilizada para terceiros efetivarem a produção, em troca de valores fixos pré-

determinados. Em alguns contratos, há ainda a previsão da participação no lucro obtido com 

produções de safras acima de níveis anteriormente estabelecidos. 

 Principalmente em regiões planas, os chapadões, existem grandes grupos, alguns 

compostos por multinacionais, que arrendam, alugam vastas regiões para as práticas do plantio 

de monoculturas ou para a criação de grandes rebanhos de gado, principalmente bovino de 

corte. Portanto, regiões antes subutilizadas ou estagnadas, podem ser novamente anexadas à 

produção, de acordo com a movimentação e com as necessidades dos mercados internos e 

externos. 

As terras antes em pousio ou mesmo subutilizadas ganham um novo papel, sendo 

incorporadas, aumentando o quantitativo de áreas dedicadas à produção (SERNEELS; 

LAMBIN, 2001). Todas estas variantes, grosso modo, provocam alterações do uso e da 

cobertura do solo. Fatores com maiores possibilidades de influenciar mudanças de uso da terra 

na área de estudo é a concorrência entre os diferentes tipos de uso da terra e as suas forças 

motrizes potenciais. 
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A figura 10 apresenta as forças motrizes que influenciam, competem e pressionam o uso 

de áreas para o plantio anual de monoculturas, das áreas utilizadas pela agricultura familiar, 

bem como das áreas de vegetação remanescente para uma zona de savana africana. Há uma 

competitividade pela terra por parte dos atores que, para além das ocupações, buscam e 

disputam por espaços para garantir a produção agropastoril. 

 

Figura 10 – Aptidão agrícola e concorrência pela terra nas savanas  

 
          Fonte: Serneels e Lambin (2001) 

 

Por questões culturais, familiares e ou econômicas alguns proprietários rurais não veem 

com bons olhos a mudança do uso e cobertura da terra. Em muitas situações, pequenos e médios 

agricultores mantém uma quantidade mínima de cabeças de gado em suas propriedades com o 

intuito exclusivo de demonstrar a utilização da terra. Recentemente, com o advento de critérios 

de desapropriação para fins de reforma agrária, os proprietários rurais têm que demonstrar que 

a terra está sendo utilizada para fins agropastoris, sob o risco de desapropriações e invasões dos 

movimentos sem-terra por todo o território brasileiro. 

Muitas vezes, as áreas das fazendas possuem grande potencial e aptidão para o uso 

agrícola e por questões familiares, crenças ou mesmo por falta de condições econômicas, a terra 

é mantida com práticas em que seu potencial é subutilizado. As chamadas pastagens 

degradadas, onde há a manutenção e criação de gado com produções anuais abaixo de 100 kg/ha 

ao ano, são um exemplo desse acontecimento. Muitas destas áreas teriam o potencial para gerar 

a produção de alimentos em quantidade e qualidade para os mercados internos e externos.  
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Essas possíveis conversões poderiam viabilizar um incremento no orçamento do 

produtor rural e das divisas do país. Porém, o produtor, muitas vezes, se abstém e não crê nessa 

possibilidade por questões culturais, pela falta de informação ou de acesso a financiamentos 

para interpor a mudança. Essa questão antrópica seria outra força motriz que provoca e ou 

obstaculiza as ocorrências de novas mudanças de uso e cobertura da terra e que se constitui em 

situação muito comum em áreas e fazendas do Cerrado goiano. 

 

2.2 Consequências e impactos das conversões do uso do solo 

 

A falta de preocupação com as características físicas e estruturais do solo pode redundar 

em manejos mal planejados e seu consequente desgaste, em alguns casos, inviabilizando-os 

para a produção. Os principais problemas de uma mudança de uso do solo mal planejada seriam: 

excesso de compactação, a perda da crosta terrestre através de processos erosivos, e o 

assoreamento de corpos d’água (BONNET; FERREIRA; LOBO, 2008).  

A compactação inviabiliza a absorção de água pelo solo e ocorre pelo uso excessivo de 

maquinário pesado, pelo uso equivocado de manejos agrícolas em períodos de umidade elevada 

e pelo pisoteio intensivo de ruminantes (GUERRA, 1999). Os solos com maiores concentrações 

de argila são os mais suscetíveis à compactação (ISLAM; WEIL, 2000).  

A redução da capacidade de absorção e retenção de água pelo solo é promovida pela 

compactação, uma vez que há o rompimento do granulamento natural do solo, provocando a 

redução dos espaços porosos para o deslocamento da água. Este fator diminui a umidade 

disponível no solo para o bom crescimento e desenvolvimento das plantas (PAM). 

Já a erosão é intimamente ligada às ações do vento e das chuvas, bem como aos fatores 

geomorfológicos e pedológicos (LATRUBESSE et al., 2005; FERREIRA et al., 2013a). Como 

afirmam Bakker et al. (2005), os prejuízos provocados pela erosão podem causar sérios 

transtornos à produção agropastoril:  “A review of data collected in intense, mechanized 

agricultural systems suggests that erosion reduces productivity on average by about 4% for each 

10 cm of soil lost” (BAKKER et al., 2005, p. 468). A erosão depaupera o solo, pois lhe tira 

importante camada onde se encontram grande parte de seus nutrientes, imprescindíveis para o 

bom crescimento das plantas (PAN).  

Em regiões onde o índice de pluviosidade é concentrado, como no caso do Cerrado, as 

chuvas normalmente acontecem dentro de um período de seis meses. Há uma grande 
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concentração de água10 e de energia cinética imposta ao solo neste período, relativamente curto 

(GUERRA, 1999). Dependendo das suscetibilidades e características de composição de cada 

solo, o processo erosivo pode ser superficial ou aprofundado (GUERRA, 1999; ISLAM; WEIL, 

2000).  

Em muitos casos, há perdas volumosas de solo, como no caso das voçorocas, que 

provocam prejuízos, erosões irreparáveis (rasgões) em áreas rurais e urbanas no Cerrado 

goiano, por exemplo (CASTRO, 2005). A chuva exerce um movimento vertical de impacto 

sobre o solo através do gotejamento direto sobre as partículas da terra. Esta ação física possui 

uma grande energia cinética que quebra os “torrões” do solo, facilitando o rápido deslocamento 

das partículas menores, principalmente em regiões com grande declividade (MANZATTO et 

al., 2002). 

 

A precipitação provoca, primeiramente, o umedecimento dos agregados, reduzindo 

suas forças coesivas. Com a continuidade da chuva e o impacto das gotas, os 

agregados são desintegrados em partículas menores. A quantidade de agregados 

desintegrados cresce com o aumento da energia cinética da precipitação, que é função 

da intensidade, da velocidade e do tamanho das gotas da chuva. (MANZATTO et al., 

2002, p. 49)  

 

O assoreamento ocorre quando um grande volume de sedimentos e biomassa é carreado 

para os corpos d’água (BONNET; FERREIRA; LOBO, 2006a), provocando problemas de toda 

ordem. A terra erodida, juntamente com parte dos fertilizantes, de calcário e de defensivos 

lançados superficialmente na produção agrícola, é carreada para os córregos e rios. Estes 

recebem uma grande quantidade de sedimentos formando os assoreamentos:  

 

A partir de um manejo deficiente do solo, a erosão pode ser alta: em plantios 

convencionais de soja, a perda da camada superficial do solo é, em média, de 

25ton/ha/ano, embora práticas de conservação, como o plantio direto, possam reduzir 

a erosão a 3ton/ha/ano (Rodrigues, 2002). Aproximadamente 45.000 km² do Cerrado 

correspondem a áreas abandonadas, onde a erosão pode ser tão elevada quanto a perda 

de 130ton/ha/ano (Goedert, 1993). Práticas agrícolas no Cerrado incluem o uso 

extensivo de fertilizantes e calcário (Müeller, 2003), os quais poluem córregos e rios. 

(KLINK; MACHADO, 2005, p. 150) 

 

Os assoreamentos ainda inviabilizam o tráfego e trajeto de embarcações, enclausuram e 

matam cardumes inteiros, mudam toda a cadeia física, química e biológica dos rios, podendo, 

inclusive, mudar o sentido de alguns grandes corpos d’água. Fato peculiar ocorreu com o Rio 

Amazonas, que antes corria para o oeste e, hoje, devido a um processo radical de assoreamento, 

que teve a duração de milênios, corre para o leste, conforme recente estudo publicado (MAPES; 

COLEMAN, 2011).  

                                                 
10Em média, 1.500 mm por ano ou, majoritariamente, em um semestre.  
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Cabe ainda relatar em relação a esse particular, o recente caso ocorrido com o Rio Doce, 

no Estado de Minas Gerais. No início do mês de novembro de 2015, este rio foi alvo do maior 

assoreamento e desastre ecológico já registrado no Brasil, provocado pelo manejo inadequado 

de rejeitos minerais de uma grande mineradora multinacional.  

Medidas mitigadoras podem ser adotadas para reverter ou, no mínimo, neutralizar as 

ações da erosão e os consequentes assoreamentos (MANZATTO et al., 2002). Práticas de 

manejo que provocam menos movimentação de terra como é o caso da utilização do sistema de 

plantio direto (SPD) (KLINK; MACHADO, 2005), diminuem os efeitos e impactos da aragem 

com utilização de discos e grades (CORAZZA et al., 1999). Com o uso do SPD, os impactos 

provocados pelo processo físico de quebrar as partículas agregadas do solo diminuem.   

O uso de sistemas conservacionistas baseados em Plantio Direto, nos anos noventa, 

expandiu-se numa escala territorial mais ampla [...], permitindo antever perspectivas 

menos pessimistas ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro em sua dimensão 

ambiental. (MANZATTO et al., 2002, p. 49)  

  

Recentemente, o foco de grande interesse das comunidades científicas nacionais e 

internacionais são as mudanças climáticas e o consequente aumento da temperatura terrestre 

causadas pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os níveis de emissões de GEE 

provocado pelo desmatamento e as consequentes mudanças do uso e cobertura da terra são 

evidenciados nos países que possuem as maiores taxas de desmatamento das regiões florestais 

no planeta, a saber, Indonésia seguida pelo Brasil11.  

 

A disponibilidade de uma grande extensão de terra adequada para agricultura e 

pastagens possibilitou que a agricultura e a pecuária se tornassem setores-chave para 

a sustentação do crescimento econômico do país (Brasil), representando em média 

25% do PIB nacional na última década. Em consequência, áreas agrícolas e pastagens 

avançaram sobre o território de maneira constante por décadas, transformando áreas 

com vegetação nativa e tornando a mudança do uso do solo na principal fonte de 

emissão de GEEs do país. [...]. Tal como outros países em desenvolvimento, o Brasil 

enfrenta o desafio duplo de encorajar o desenvolvimento socioeconômico e reduzir 

emissões de GEE ao mesmo tempo. (BRITALDO et al., 2010, p.35, grifos nossos)  

 

O processo de uso do solo e mudanças do uso do solo e florestas (LULUCF), sigla em 

inglês, é responsável por aproximadamente, 67% das emissões de GEE no Brasil. Destes, três 

quartos, são de emissões advindas dos desmatamentos. Energia, transportes e gestão de resíduos 

sólidos, seriam responsáveis por 18, 14 e 5%, respectivamente, dessas emissões (BRITALDO 

et al., 2010).  

                                                 
11 Notícia de 16/07/14, disponível em < http://noticias.terra.com.br/ciencia/indonesia-passa-o-brasil-como-pais-

que-mais-desmata-no-mundo,106edb9nCLD20b1bf46d0RCRD.html> acessada em 12/09/15. 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/indonesia-passa-o-brasil-como-pais-que-mais-desmata-no-mundo,106edb9nCLD20b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/indonesia-passa-o-brasil-como-pais-que-mais-desmata-no-mundo,106edb9nCLD20b1bf46d0RCRD.html
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Há outras formas de mudança de uso e cobertura da terra devido às alterações climáticas, 

que ainda não possuem pesquisas e estudos conclusivos. Existe praticamente uma unanimidade 

nas academias e grupos de pesquisadores, por todo o mundo, de que, de alguma forma ou 

intensidade, haverá o aquecimento global (QUEIROZ, 2008). Estimativas mais pessimistas 

afirmam que haverá um acréscimo de 0,5o C na temperatura média terrestre nos próximos 80 a 

85 anos.  

Este quadro provocaria intensas mudanças dos usos e coberturas da terra, 

principalmente em áreas planas e ribeirinhas aos corpos d’água. Muitas áreas já utilizadas na 

produção de alimentos próximas às regiões costeiras seriam convertidas para o uso urbano.  

Outras alterações, como as observadas em regiões úmidas, como brejos, recessões, têm sido 

drenadas e dragadas, para o uso produtivo de suas terras. Em outras regiões, há o avanço da 

falta de umidade e a consequente desertificação dos solos, desabilitando outro grande 

quantitativo de áreas para o uso agrícola (MANZZATO et al., 2002). 

 

2.2.1 Os recursos hídricos e as alterações do uso do solo 

Talvez o mais importante de todos os impactos do mal-uso e do manejo inadequado nas 

mudanças de uso e cobertura do solo seja o sofrido pela água, superficial e subterrânea. O 

manejo das conversões agrícolas, realizado de maneira equivocada e mal planejada, pode 

comprometer a qualidade e a quantidade de águas disponíveis nas zonas rurais e urbanas. 

O Cerrado é berço das nascentes de três grandes bacias hidrográficas brasileiras. As 

bacias dos Rios Tocantins/Araguaia, São Francisco e Paraguai/ Paraná, bem como é zona de 

recarga de aquíferos subterrâneos, como o Guarani, maior aquífero brasileiro (FERREIRA et 

al.,2013a; BONNET, 2007).  

A figura 11, apresentada no trabalho de Ferreira (2009), demonstra a importância das 

nascentes de grandes bacias hidrográficas brasileiras sediadas em áreas do Cerrado. Os reflexos 

causados pelo assoreamento, pelos lançamentos de metais pesados, pelo uso de fertilizantes, de 

agrotóxicos, pelos resíduos sólidos, pelos dejetos de toda ordem nas zonas urbanas, pelas 

mudanças de curso e pelo represamento irregular, são sentidos e comprometem grande parte 

dos recursos hídricos em todo o Cerrado. 

Ratificando de modo a evidenciar o que já afirmamos, as movimentações causadas por 

mudanças do uso da terra favorecem as alterações climáticas e estas interferem nas ocorrências 

de mudanças do uso da terra. Ou seja, estes são processos interdependentes. Ao se falar de água, 

esta sentença fica ainda mais evidenciada. Mudanças climáticas, invariavelmente, 
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desestabilizam o ciclo hidrológico, o que provoca a ocorrência de falta e ou de excesso de 

chuvas. Ambas as situações repercutem na produção agropastoril. 

 
Figura 11 – Distribuição dos Biomas brasileiros e três grandes bacias hidrográficas 

 
            Fonte: Ferreira (2009) 

 

Há estudos que comprovam que o manejo inadequado, os desmatamentos, as 

queimadas, etc. alteram as condições climáticas regionais e globais e interferem nos índices de 

precipitação da pluviosidade (BRITALDO et al., 2010; COSTA; PIRES, 2009). Dessa forma, 

o ciclo hidrológico pode ser impactado com as mudanças do regime regular de pluviosidade, 

trazendo sérios transtornos a todo o sistema, especialmente na produção de alimentos e no 

abastecimento urbano. 

A água é um bem precioso e insubstituível para a sobrevivência vegetal e animal, 

principalmente para a sobrevivência humana. Recentemente, fatos estão alertando a sociedade 

mundial e em particular a brasileira, de que as coisas não vão bem e que algo precisa ser feito 

em relação ao uso consciente da água. Manchetes diárias nos telejornais apontam para um 

possível colapso em grandes capitais brasileiras.  
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Medidas devem ser tomadas, nos âmbitos legislativo e executivo, para um uso mais 

racional da água, no campo e nas cidades. No setor do agronegócio, a falta ou diminuição 

expressiva de água (umidade para as plantas-PAM) pode reduzir ou mesmo inviabilizar a área 

agrícola plantada, ou ainda aquela dedicada às pastagens. Há que se repensar as leis que 

doutrinam o melhor uso desse recurso.  

Ferreira et al. (2013a) relatam um preocupante quadro, acerca dos problemas que 

influenciam a qualidade de nossas águas, especialmente sobre a proteção das matas ciliares e 

da vegetação lindeiras aos corpos d’água das bacias hidrográficas no Estado de Goiás: 

 

In fact, if the state is divided into watersheds of areas greater than 500 km², 69% of 

them will show less than 50% of remnant vegetation. Likewise, 46% of these 

watershed are not compliant with the Brazilian Forest Code which determines, for the 

State of Goiás, that each property leave untouched about 30% of its area (as a legal 

reserve and permanent protected area). (FERREIRA, 2009, p. 3)  

 

Manter e melhorar a qualidade da água é um desafio para todos (BONNET, 2007). As 

mudanças de uso e cobertura da terra promovem transformações nas feições naturais, 

interferindo no ciclo natural de proteção que os corpos d’água possuem. Alterações no trajeto, 

o represamento, o lançamento de toda a sorte de produtos químicos e substâncias, modificam e 

reduzem a qualidade e quantidade de água disponível.  

Para o incremento e anexação de novas áreas para a produção agropastoril, muitas 

regiões de nascentes, matas de galeria e vegetação ripária têm sido desmatadas. As matas 

ciliares formam uma proteção natural dos córregos e rios (SENTELHAS; ANGELOCI, 2009). 

O enraizamento das plantas é vital para a sustentação dos taludes e barrancos ribeirinhos.  

A legislação é muito clara ao estabelecer uma área de proteção e reserva em distâncias 

que variam de 50 a 100 m dos córregos e rios, para o uso antrópico. Infelizmente esta legislação 

não vem sendo acatada e respeitada, redundando em prejuízos ao coletivo da sociedade e ao 

próprio infrator. Vastas regiões lindeiras vêm sendo derrubadas e convertidas à produção. 

Com as margens dilapidadas, o leito dos córregos e rios perdem a proteção do 

enraizamento da vegetação e o filtro natural para a retenção de sedimentos. Esta situação 

provoca desmoronamentos, carreamento de fertilizantes, agrotóxicos e biomassa para os corpos 

d’água. Invariavelmente, mudanças de curso das águas e o inevitável assoreamento são 

relatados, provocando distúrbios nas zonas rural e urbana. O processo de assoreamento provoca 

o alargamento dos corpos d’água com a consequente diminuição da profundidade e a ocorrência 

de formação de grandes “bancos de areia” e sedimentos. Este quadro pode provocar a 

interrupção e até mesmo a morte de alguns córregos e rios do bioma. 
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Práticas agrícolas no Cerrado incluem o uso extensivo de fertilizantes e calcário, os 

quais poluem córregos e rios. [...] Desmatamentos amplos e ilegais das matas de 

galeria reduzem os suprimentos de água doce para áreas urbanas. (KLINK; 

MACHADO, 2005, p. 151). 

 

 

2.2.2 As mudanças do uso e cobertura da terra e a biodiversidade  

Os impactos na mudança do uso e cobertura da terra são sentidos com intensidade pela 

biodiversidade, com a fragmentação de habitats de espécies, que se encontram ameaçadas de 

extermínio no Bioma Cerrado (CARVALHO et al., 2009). Seguindo o movimento das 

mudanças de uso e cobertura da terra, das derrubadas da vegetação nativa, os desmatamentos 

abrem clareiras e cedem espaços, primeiramente, às pastagens plantadas.  

Devido às similaridades das fisiografias das savanas brasileiras e africanas, estudos e 

pesquisas, que foram realizados, determinaram a importação e a infestação das terras do 

Cerrado pelas espécies exóticas africanas (SAMPAIO; SCHIMIDT, 2013). De fácil adaptação 

ao clima e ao solo do Cerrado, aliados à rusticidade e alta resistência às intempéries climáticas, 

inclusive ao fogo, estas gramíneas se disseminaram nos pastos e, mais recentemente, em 

unidades de conservação ambiental brasileiras (SAMPAIO; SCHIMIDT, 2013).   

Por outro lado, estas espécies exóticas invasoras, oportunistas, mudaram o regime de 

queimadas de sua locação e têm causado o desequilíbrio da biodiversidade do Bioma. Muitas 

espécies de capim africano dizimam outras espécies, inclusive de arbustos e árvores maiores 

que são impedidas de ter acesso à luminosidade e invariavelmente morrem. O Capim Gordura 

e a Brachiaria, por exemplo, são conhecidas como plantas engenheiras que avançam e 

monopolizam o espaço onde são plantadas. Conforme atestam Klink e Machado (2005): 

 

Para a formação das pastagens, os cerrados são inicialmente limpos e queimados e, 

então, semeados com gramíneas africanas, como Andropogon, Brachiaria brizantha e 

decumbens, Urochloa máxima (Capim colonião), Hyparrhenia e Melinis minutiflora 

(Molassa ou Capim-gordura). Metade das pastagens plantadas [...]está degradada e 

sustenta poucas cabeças de gado em virtude da reduzida cobertura de plantas, invasão 

de espécies não palatáveis e cupinzeiros. As gramíneas africanas invasoras são os 

maiores agentes de mudanças no Cerrado. Uma das variedades mais utilizadas é o 

capim-gordura, altamente impactante para a biodiversidade e para o funcionamento 

dos ecossistemas [...]. Nas áreas onde o capim-gordura se torna abundante, a flora 

local é consideravelmente depauperada (KLINK; MACHADO, 2005, p. 151) 

 

As novas paisagens formadas pelas alterações do uso da terra formam configurações e 

mosaicos, facilmente perceptíveis por sensoriamento remoto ou mesmo por visualizações de 

aeroplanos. Não raramente, nessas visualizações, observa-se a formação de figuras geométricas 

mosaicadas, círculos (pivôs), retângulos, trapézios (monoculturas), etc., que demonstram a 
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interferência antrópica e a mudança de uso e cobertura da terra nas regiões do Cerrado (SANO 

et al., 2008b).  

As novas fisionomias, se por um lado, denotam a beleza e simetria da geometria, bem 

como a expansão econômica pela incorporação de áreas dedicadas a produção agropastoril, por 

outro, deixam claro a esparsividade e a diminuição das áreas de vegetação nativa, habitats de 

espécies endêmicas (MYERS, 2000; CARVALHO et al., 2009; FERREIRA et al., 2006). As 

novas fisionomias reduzem e seccionam os corredores de comunicação entre as várias formas 

de vida da biodiversidade.  

As fragmentações reduzem a possibilidade de reprodução e sobrevivência dos vários 

organismos, nas macro e microestruturas biofísicas (SCARAMUZZA et al., 2008; 

CARVALHO et al., 2009). Mitigar os impactos da mudança de uso da terra pode representar a 

manutenção ou extinção de muitas espécies da biodiversidade. Carvalho et al. (2009) concluem 

que há um diferencial entre as várias modalidades de conversão do uso da terra. Áreas dedicadas 

às pastagens pressionam menos a fragmentação dos habitats, quando comparadas às práticas de 

culturas agrícolas. 

 

The study showed that landscapes dominated by crops are more fragmented than 

landscapes dominated by pastures. These crop-dominated landscapes also presented 

a smaller number of fragments that could maintain populations of threatened mammal 

species in Cerrado. Regions with more preserved natural areas are in the northeast of 

Goiás, where there are rough relief and soil unsuitable for agriculture. (CARVALHO 

et al., 2009, p. 1.392)  

 

Segundo Sala et al. (2000), as projeções do impacto das mudanças de uso e cobertura 

do solo para a biodiversidade no ano de 2100, terão um cenário devastador. Para além dos 

impactos causados pelo aumento das emissões de CO2 e dos efeitos das alterações climáticas, 

as mudanças de uso da terra representarão o grande desafio de manutenção da biodiversidade 

na virada do próximo século. E os principais efeitos das alterações deverão ocorrer em relação 

ao uso e à disponibilidade da água.  

 

When averaged across biomes, land-use change is the driver that is expected to have 

the largest global impact on biodiversity by the year 2100, mostly because of its 

devastating effects on habitat availability and consequent species extinctions. [...] 

Land use is expected to have especially large effects because humans live 

disproportionately near waterways and extensively modify riparian zones even in 

terrestrial biomes that otherwise are sparsely populated. This leads to many changes 

within the waterways, including increased inputs of nutrients, sediments, and 

contaminants. (SALA et al, 2000, p. 1772)  

 



76 

 

2.2.3 A produção agropastoril, as alterações climáticas, ações governamentais e as 

mudanças do uso do solo 

A demonstração dos impactos das mudanças do uso do solo, naturais e antrópicas, para 

práticas agropastoris tem sido alvo de muitas pesquisas, principalmente aquelas ligadas ao 

Bioma Amazônia. Costa e Pires (2009), Costa et al. (2007), Sampaio et al. (2007), Britaldo et 

al. (2010), Bowman et al. (2012), entre outros, alertam para as consequências dessas abruptas 

transformações.  

As práticas e culturas inseridas após o desmatamento e a mudança do uso e cobertura 

do solo podem apontar importantes variações climáticas diferentes. Os estudos comprovaram 

que a cultura da soja em detrimento das pastagens (COSTA; PIRES, 2009), podem ser um 

importante vetor para a diminuição da precipitação pluviométrica na região amazônica.   

 

Recently, recognising that soybean croplands are increasing rapidly in the Amazon, 

Costa et al. (2007) and Sampaio et al. (2007) compared climate change in Amazonia 

caused by soybean cropland expansion to that caused by pasture expansion. They 

concluded that the precipitation change after deforestation is dependent on the type of 

land cover that replaces the forest, and that an extensive soybean cropland would 

cause a greater reduction in precipitation than pastureland of equivalent size. [...]We 

demonstrate that both Amazon and Cerrado deforestation contribute to an increase of 

the duration of the dry season in this region. (COSTA; PIRES, 2009, p. 1970) 

 

De fato, a situação posta pressionou as instituições públicas e privadas, ligadas ao setor 

produtivo, sobretudo o Governo Federal, a fazer escolhas e medidas foram tomadas. No dia 24 

de julho de 2006, foi assinado um pacto entre organizações privadas e o governo, a chamada 

moratória da soja. Esse pacto prevê impor dificuldades e o bloqueio de comercialização da soja 

advinda de áreas desmatadas do Bioma Amazônia. Esta situação se estendeu para a produção 

de carne, com uma moratória similar12, tendo sido assinada em 05 de outubro de 2009. 

Depois de terem sofrido embargos por estarem adquirindo carne em área desmatada, 

os grandes frigoríficos do País assinaram a moratória na qual se comprometem a não 

comprarem mais boi gordo proveniente de fazendas localizadas em áreas desmatadas 

da Amazônia. [...] Comissão de Meio Ambiente da Associação dos criadores de Mato 

Grosso (Acrimat). Segundo a entidade, das 26 milhões de cabeças no Estado, 10 

milhões estão em locais considerados ilegais (MORATÓRIA DA CARNE, 2009, p. 

1). 

 

Reiteradas vezes, a normativa da moratória da soja vem sendo prorrogada a cada dois 

anos. Após sua assinatura, foi constatado um forte declínio nas mudanças de uso do solo 

promovidas através de desmatamento para a prática do plantio da soja no Bioma Amazônia. 

Recentemente, grupos de estudiosos defendem a ampliação de tal medida para outras regiões 

                                                 
12Matéria disponível em <http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/moratoria-da-

carne/20091006082615_D_538 > de 06/10/2009, acessada em 13/03/2015.  

http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/moratoria-da-carne/20091006082615_D_538
http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/moratoria-da-carne/20091006082615_D_538
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pressionadas pelo avanço da produção agropastoril sobre áreas em risco, como é o caso do 

Cerrado, por exemplo. 

 

2.3 Características das mudanças de uso e cobertura da terra no Cerrado goiano 

 

As áreas ocupadas pela agricultura, em Goiás, foram escolhidas e agregadas ao 

montante dedicado a produção de alimentos seguindo alguns critérios técnicos, físicos e 

estruturais no decorrer da ocupação do Estado (MIZIARA et al., 2008). A princípio, na escolha 

de uma área para produção, o fator mais relevante era a questão da fertilidade do solo. Terras 

com coloração mais escura e de aspecto mais argiloso eram as preferenciais. 

 O manejo era feito de forma manual com a ajuda de tração animal, muitas das vezes, o 

que facilitava o acesso, minimizava a importância da topografia e o aspecto acidentado de 

algumas áreas. Com o cultivo manual e a tração animal, regiões de encostas e mais íngremes 

não eram um fator obstrutivo, apesar da existência de um grande contingente de terras em estado 

natural e da imensa disponibilidade de terras ainda sequer exploradas para o conhecimento de 

seu potencial e aptidão agrícola. 

Em relação ao escoamento da produção, havia uma isonomia de condições, uma vez que 

as áreas rurais eram, em sua maioria, de difícil acesso em quase todas as localidades do Estado. 

Esse fator diminuía a importância da proximidade de estradas pavimentadas, que em grande 

parte das regiões do Estado, eram inexistentes na primeira metade do século passado 

(CALAÇA; INOCÊNCIO, 2009).  

Com a construção e a mudança da capital estadual para Goiânia, na década de 1940, 

novas estradas foram construídas, abrindo novas rotas de escoamento e novos mercados 

consumidores de alimentos. Estas estradas ligam a nova capital aos quatros cantos do Estado, 

o que impulsionou e disseminou as ocorrências de mudança de uso de solo no Cerrado goiano. 

Muito embora, até o princípio da década de 1950, o Estado de Goiás não possuía nenhum 

quilômetro de rodovia pavimentada.  

O avanço tecnológico, a melhoria do manejo, o uso de maquinário pesado, aliado a 

grande uniformidade de terras relativamente planas e da correção da acidez do solo, fizeram 

com que o Cerrado brasileiro, em especial no território goiano, despontasse como um grande 

produtor de carne e alimentos do Brasil. Há que se relatar que as mudanças de uso de solo no 

Cerrado ocorreram em primeira instância no Estado de Goiás, a partir do final da década de 

1940 e início da década de 1950. 
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Nesta fase ocorrem intensas alterações de uso e cobertura do solo goiano, sobretudo de 

áreas próximas às rodovias recém-construídas, como a BR-364 que cruza o sudoeste goiano, 

bem como da BR-153 que liga Goiás à região norte do país, cruzando o Estado do Tocantins. 

Além das mudanças de solo ocorridas em áreas próximas à via ferroviária provinda do Estado 

de Minas Gerais. Houve um processo intensivo de desmatamento em regiões próximas as 

ferrovias para prover lenha às locomotivas (marias fumaça). 

O uso e cobertura da terra do solo goiano passou por várias transformações nas últimas 

décadas. Recentemente confirmou-se, através de cruzamentos de informações censitárias e de 

análises por sensoriamento remoto, que mais de 50% dos remanescentes de vegetação do 

território goiano já foram convertidos. Esta conversão se dá primeiramente na mudança de 

cobertura natural para áreas de pastagens, agricultura, aglomerados urbanos e outros, restando 

menos que 35% do montante original de vegetação remanescente (SANO et al., 2006).  

O código florestal brasileiro não vem assegurando proteção às áreas de vegetação 

remanescente no Cerrado. Situação que é agravada no Cerrado goiano. Como afirmam Ferreira 

et al. (2013, p.03), pouco mais de 7 % de todo território goiano possui algum tipo de proteção 

regulamentada em lei, “In addition to this critical situation, officially fully protected areas and 

areas of sustainable use correspond to only 0,9% and 6,3% of the state, respectively ”. 

A proposta deste trabalho tem como ponto de partida o estudo e a classificação realizada 

pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

(PROBIO), com imagens Landsat de 2002 na escala 1:250.000 (figura 12). Neste estudo foram 

detectados, por meio da análise das imagens, os usos e coberturas em toda a área do Cerrado 

brasileiro. 

O foco de nosso estudo, o Cerrado goiano, conforme retrata a figura 12, teve seu recorte 

processado e “clipado” do mapa do Cerrado do PROBIO. Nessa abordagem, foram 

selecionados os dados relativos às coberturas e uso com pastagens, agricultura e dos 

remanescentes vegetacionais. Especial destaque será dado ao “comportamento”, verificado com 

o uso e cobertura de áreas dedicadas ao plantio, suas características e forma de execução. 
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Figura 12 – Uso e cobertura para o Cerrado goiano 

 

         Fonte: PROBIO (2002). 

 

 

2.3.1 Atributos que determinam as mudanças de uso e cobertura de solo no Cerrado goiano 

 

A fronteira agrícola desencadeada em meados da década 1970, em áreas do Cerrado 

goiano, será o ponto de partida para a nossa proposta de índice. Neste contexto, Miziara (2008) 

propõe que as características naturais e antrópicas é que indicaram os rumos para que a 

expansão da fronteira agrícola acontecesse. Estudar o comportamento desses atributos, o papel 

do Estado em implementar políticas de modernização, de melhorar a logística e a infraestrutura 

é imprescindível para o fomento do setor agropastoril.  

 

What determines the realization of the frontier’s potential? In Brazil, several elements 

have interfered in this: the rapid growth in the demand for food and agricultural 

commodities; the expulsion of peasants and farm workers brought about by technical 

change and by land tenure rigidities in the established agricultural areas. Such 

expulsion occurred in Brazil’s center-south, as a result of a process of conservative 

modernization.  The demand for cheap land for speculative purposes; and, with an 

important role, both in the Amazon and in the Cerrado, public policy. These and other 

factors have originated movements, within the potential space of the frontier, of 

activity fronts. (MÜELLER, 2003, p. 1)  

 

Miziara (2008) parte do pressuposto que as características naturais do solo não são 

imutáveis. De fato, as características de topografia, como alta declividade, demandam um custo 
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econômico muito alto para sua superação e, em muitas situações, este custo inviabiliza sua 

implementação. Dependendo da escala e do tamanho da área, bem como da cultura a ser 

plantada, o produtor rural e, nesse viés de discussão, o investidor, deve realizar os cálculos que 

apresentarão o custo/benefício para a tomada de decisão da aplicação ou não do investimento. 

O Cerrado goiano apesar de ser composto por um relevo em grande parte suave, possui áreas 

com declividades acima dos níveis recomendados para práticas agropastoris (> 12%). 

 

2.3.2 Declividade 

 

Neste trabalho, procuramos trabalhar em análises de escalas diferenciadas. As escalas 

global, continental, regional, local e da paisagem foram abordadas. Dentre os atributos de 

análise na escala da paisagem, destacam-se o entendimento da interferência dos fatores 

climáticos e, particularmente, da declividade. Como afirmam Veldkamp e Lambin (2001), o 

atributo declividade, para estudos como o nosso, é uma chave determinante para parametrizar 

uma análise de mudanças do uso e cobertura da terra. 

 

From a few case studies, it appears that variations in explanatory variables of land-

use change with scale follow a consistent pattern: at farm scale, mostly social and 

accessibility variables do influence land-use, at landscape scale, topography and 

agroclimatic potential are the key determinants, while at regional to national scale, 

climatic variables as well as macro-economic and demographic factors seem to drive 

land-use. (VELDKAMP; LAMBIN, 2001, p. 4)  

 

O atributo declividade se tornou, a partir dos avanços tecnológicos, físicos, químicos e 

biológicos na década de 1970, de maior impacto e decisivo para as escolhas de áreas a serem 

utilizadas na produção rural, bem como nas alterações do uso da terra. Sejam para a abertura de 

pastagens plantadas ou para o cultivo das várias culturas, em especial as monoculturas, o 

atributo declividade torna-se um dos principais fatores de tomadas de decisão por indicar áreas 

mecanizáveis para a produção agrícola.  

O Cerrado goiano, por seu relevo considerado plano ou no máximo levemente ondulado 

(96%), passa a despertar interesse por suas vastas regiões de planaltos e chapadões. De acordo 

com Rezende (2003), a “produção de solos” torna-se uma realidade para a grande maioria das 

terras do Cerrado goiano. Vastas regiões foram anexadas ao processo produtivo com a 

possibilidade de correção das deficiências do solo pela adubação, da diminuição dos níveis de 

alumínio através do uso intensivo do calcário e das transformações de terras virgens e de 

segunda em terras de primeira categoria. 
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2.3.3 Fertilidade, manejo e infraestrutura 

 

A fertilidade e o manejo, de acordo com o solo escolhido, podem ser corrigidos e 

melhorados, não sendo, portanto, fatores inviabilizadores e impeditivos para a prática da 

agricultura (REZENDE, 2003). De acordo com os critérios apresentados pelo Sistema de 

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (SAAAT) (RAMALHO FILHO, 1994), o manejo do 

solo ao nível C pode ser definido como desenvolvido.  

Caracterizam-se nesse nível todos produtores que utilizam práticas agrícolas detentoras 

de alto nível tecnológico, aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, 

melhoramento e conservação das terras e das lavouras. O uso de moto mecanização, em diversas 

fases da operação agrícola, é uma das principais características desse tipo de manejo. 

A escolha correta do manejo para as práticas agropastoris pode influenciar verticalmente 

na retenção ou emissão de carbono (C) e ou de dióxido de carbono (CO2) no solo e na atmosfera. 

Conforme demonstram Corazza et al. (1999), em estudo realizado para áreas típicas de Cerrado, 

as práticas de plantio direto (PD), plantio de eucaliptos (EU) e pastagem cultivada (PA) se 

sobressaíram sobre as práticas do manejo com grade pesada (GP) e arado de discos (AD). A 

adequação do manejo pode representar importante redução do impacto nas emissões de CO2 

para a atmosfera. 

 

As alterações mais importantes na dinâmica do C, no que se refere à distribuição, 

adições e perdas, ocorreram nas camadas superficiais do solo. Em relação ao sistema 

natural (CE), verificou-se que a acumulação de C foi maior nos sistemas sem 

perturbação do solo (PD, PA e EU) e menor nos sistemas perturbados (AD e GP), que 

atuaram como depósito e fonte de C-CO2 para a atmosfera, respectivamente.   O 

sistema PD apresentou a maior taxa de adição de C no solo e o sistema GP apresentou 

a maior taxa de perda. (CORAZZA et al., 1999, p. 425)  

 

 O enfoque escolhido para nosso estudo será o de agricultura configurada com práticas 

no manejo C. Nesse contexto, o atributo solo, até então o principal fator utilizado no processo 

de escolha de áreas para uso na produção antes do período conhecido como “revolução verde”, 

cede espaço para a importância do manejo e da requalificação do solo.  

O SAAAT apresenta grupos, subgrupos e classes de aptidão agrícola para melhor 

utilização dos solos na paisagem. Não obstante, a prática do manejo C é a que mais se utiliza 

de expressiva movimentação de terra provocada por grades pesadas e por uso de arados de 

disco.  

É importante se considerar diferentes graus de limitação de uso das terras, como 

deficiência de fertilidade, deficiência e ou excesso de água, suscetibilidade à erosão ou 
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impedimentos à mecanização. Assim, para cada tipo de uso agrícola são definidas as classes de 

aptidão agrícola (boa, regular, restrita e inapta) que refletem o grau de intensidade que as 

limitações afetam o uso da terra. 

Em relação aos fatores de limitação ao uso da terra, pode-se verificar que a 

suscetibilidade à erosão e os impedimentos à mecanização estão intimamente associados ao 

relevo (GUERRA, 1999). O grau de limitação ao uso da terra em relação à suscetibilidade à 

erosão será nulo se o relevo for plano, mas será forte se o relevo for ondulado. Um relevo forte 

ondulado torna-se antieconômico. Solos em relevo montanhoso só se destinam a áreas de 

preservação e ou para exploração turística, pois constituem um grau extremamente forte de 

suscetibilidade à erosão. 

A mesma consideração pode ser feita em relação aos impedimentos à mecanização. Um 

relevo forte ondulado apresenta acentuada limitação ao uso de máquinas e implementos 

agrícolas que, mesmo com adoção de práticas de conservação do solo, podem resultar em sulcos 

de erosão, em voçorocas, inviabilizando, assim, sua utilização (FERREIRA, 2009). Este tipo 

de relevo pode também comprometer o equilíbrio e o bom funcionamento das máquinas (moto 

niveladoras, plantadeiras, etc.), causando impedimentos de ordem logística com a dificuldade 

de tracionamento e desempenho do maquinário. 

Desse modo, para se utilizar certos solos de ocorrência na paisagem, podem ser 

utilizadas técnicas que visam o melhoramento das condições agrícolas das terras. As classes de 

melhoramento (SAAAT) são: 1 – técnicas simples, 2 – terrenos que ainda compensam 

financeiramente, 3 – projetos de recuperação, que apresentam demanda além da disponibilidade 

econômica individual e 4 – terrenos que tornam a atividade econômica inviável.  

Há também os condicionantes relacionados aos terrenos e estes são de ordem geológica, 

geomorfológica e pedológica (FERREIRA et al., 2013a). A variação desses parâmetros 

imprimirá ao terreno maior ou menor susceptibilidade à erosão e consequentemente, o grau de 

sua aptidão ao uso agrícola.  

A necessidade de adequação das várias áreas de estudo apontando um caminho 

interdisciplinar para a análise e estudo desta temática, denota a coparticipação das várias áreas 

do conhecimento na consecução de caminhos para essa demanda. Como afirmam Lambin et al. 

(2001): 

Rather, it calls for advances that capture the generic qualities of both socio-economic 

and biophysical drivers as well as the place-based, human-environment conditions 

that direct land-use and land-cover change. Integration of natural, exact and social 

sciences as well as recognition of the increasing role of global factors is required to 

meet the challenge. (LAMBIN et al., 2001, p. 264)  
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No Cerrado goiano, as dificuldades de disponibilidade de nutrientes e a alta acidez do 

solo típico do Cerrado (Latossolos), ou seja, as deficiências das disponibilidades de nutrientes 

para as plantas (PAN) e altos índices de alumínio característicos podem ser contornados com a 

calagem e adubação do solo (GOEDERT et al., 2008). De acordo com Ferreira (2007), esses 

gastos extras eram bastante compensados pelo, até então, baixo valor da terra, por uma malha 

rodoviária importante e pela facilidade de uso da moto-mecanização, que diminuíam os gastos 

com mão de obra, aumentavam o tamanho médio e a quantidade das áreas dedicadas ao plantio. 

Independentemente do tamanho do recorte estudado, a questão de localização é outra 

variável também foco de nosso estudo. A menor distância até as grandes vias de escoamento 

pode representar diferenças muito significativas para o preço final de qualquer produto, 

principalmente, em se tratando de commodities. 

Para o Cerrado goiano, esse atributo não é diferente. Este fator antrópico determina as 

condições de escoamento da produção, o abastecimento dos centros consumidores, 

principalmente nas médias e grandes cidades do Estado, de outros entes federados e, até mesmo, 

para a exportação. Esta característica impele a demanda de uma forte participação das políticas 

públicas, de planejamento e estratégicas de Estado (GOIÁS, 2013).  

No caso do Cerrado goiano, o atributo infraestrutura foi preponderante e significativo 

para alavancar a economia do estado. A malha viária estadual foi redesenhada e estruturada a 

partir da transferência da capital do Estado de Goiás para Goiânia em, 1942, e mais fortemente, 

a partir da transferência da capital federal para Brasília, em 1960, conforme observamos na 

figura 5 da página 45.  

A logística proporcionada por esse desenvolvimento impulsionou a melhoria da 

infraestrutura local, como, por exemplo: rodovias, novos aeroportos, ferrovias foram 

construídos. O panorama econômico foi verticalmente alterado. Novas empresas se sediaram 

no Estado e a expansão da malha rodoviária alavancou o processo de expansão da fronteira 

agrícola, bem como das alterações do uso da terra.  

Novas rotas de escoamento da produção e acesso a novos e grandes mercados 

consumidores passaram a ser uma realidade. Regiões isoladas e até então pouco exploradas 

foram acessadas e incorporadas no cenário de produção, especialmente a produção agropastoril. 

 

2.3.4 Alterações climáticas 
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Atributo vital para as mudanças de uso e cobertura dos solos, o clima pode discriminar, 

mostrar aptidão ou restrição de áreas ao uso agrícola. Culturas como a cafeicultura, por 

exemplo, possuem exigências específicas, quanto à temperatura e umidades do ar e do solo. Os 

fatores PAM e PAN, descritos no primeiro capítulo, que determinam as disponibilidades de 

umidade e de nutrientes às plantas, podem qualificar ou desqualificar áreas para o uso agrícola 

do ponto de vista climático (YOUNG; SOLBRIG, 1993).  

O excesso ou a falta de água podem determinar a aptidão ou não de áreas para o 

desempenho de ações agropastoris. Esses fatores interferem diretamente na dinâmica de 

alteração do uso do solo. O Estado de Goiás não possui amplitudes térmica e pluviométrica13 

muito grandes. Portanto, em relação à temperatura e aos índices de precipitação da 

pluviosidade, não há uma diferenciação significativa. A não ser por características e exigências 

específicas de algumas culturas, não há diferenciações climáticas excludentes, do ponto de vista 

da produção agropastoril, dentre as áreas do Cerrado goiano.  

Uma observação importante nesse aspecto é a característica da concentração do período 

chuvoso em um período bastante específico, o que traz como consequência um período de 6 

meses de seca bastante acentuada. Esta característica, segundo alguns autores, inviabiliza as 

práticas de manejo A, ou seja, a agricultura mais rudimentar e ou de agricultura familiar. Os 6 

meses de seca inviabilizam e dificultam a fixação das famílias que subsistem da agricultura 

familiar. 

O balanço hídrico climático que é a diferença entre os níveis médios anuais das 

precipitações pluviométricas e os níveis de evapotranspiração, também não possui diferenças 

significativas para o Estado de Goiás. Porém, o conjunto formado por todos esses critérios e 

atributos climáticos pode interferir no processo de mudanças do uso e cobertura dos solos 

(NOBRE et al., 2012). 

 

2.3.5 Mapeamento de mudanças do uso do solo no Cerrado goiano 

 

Estudos recentes aferem que o Cerrado goiano sofreu grandes alterações de uso e 

cobertura do solo em regiões de fronteira agrícola como no Sudoeste e no Centro-Sul goianos 

(SILVA et al., 2013b). No mapeamento realizado entre 1975 a 2010 de uma área no Centro-Sul 

                                                 
13O clima do Estado de Goiás é tropical, com inverno quente e seco e verão quente e chuvoso. As temperaturas 

médias são superiores a 20º C, com amplitude térmica anual de até 7º C e precipitações de 1.000 a 1.500 mm/ano. 

Disponível em < http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista4-mat10.pdf > acessado em 21/09/2015.  

http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista4-mat10.pdf
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goiano, Silva et al. (2013b) traçam um esboço das contínuas alterações de uso de solo ocorridas 

naquela região.  

Nas imagens captadas pelos satélites da série Landsat, percebe-se as constantes trocas 

de usos no Cerrado goiano. Isso pode ser constatado por meio das diferenciações e classificação 

das paisagens que foram captadas a cada dois anos em um período de 35 anos. Conversões de 

pastagens para agricultura e vice-versa, ou mesmo de ambos os usos para o estado de desuso e 

aspetos de retorno à vegetação nativa podem ser visualizados. 

Para minimizar o tempo gasto no processo de inspeção visual, a classe de uso de um 

ano foi exportada e inserida na imagem seguinte (e. g., o uso de 1975 foi inserido no 

ano de 1977) e conferido se não havia ocorrido alguma mudança de uso, pois uma 

área com pastagem em um ano pode ser convertida em agricultura no outro e vice-

versa, por exemplo. (SILVA et al., 2013b, p. 1631)  

 

Ainda focando o Cerrado brasileiro, Ferreira (2009), Rudorff e Risso et al. (2015) e 

Brannstrom et al. (2008), demonstram que, nas últimas duas décadas, o processo de expansão 

da fronteira agrícola migrou, basicamente, para duas regiões: MATOPIBA, região do Cerrado 

que engloba partes dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e o centro-leste do 

Estado do Mato Grosso. Em ambas as regiões, houve acentuada alteração do uso e cobertura da 

terra, particularmente para o uso da terra com monoculturas, em mais de 75% para o cultivo da 

soja. 

A mudança de uso e cobertura da terra (LULCC) associada à dinâmica da expansão 

das culturas anuais converteu 4,61 Mha entre 2000/01 e 2006/07, e mais 6,07 Mha 

entre 2006/07 e 2013/14; [...] no período 2000-2014, além da expansão da soja em 

8,13 Mha (76,12%) foram alterados outros 2,55 Mha (23,88%) em função das mais 

diversas transições de uso e cobertura da terra envolvendo as lavouras de soja, milho 

e algodão 1ª safra, que em algum momento foram cultivadas nestas áreas; [...] cerca 

de 70% das alterações se dão sobre as classes pastagem + outra agricultura.  

(RUDORFF; RISSO et al., 2015, p. 16, p. 16)  

 

Estas alterações, apesar de terem sido captadas em outras regiões do Cerrado, 

demonstram uma tendência que ocorreu também em solo goiano. Os aumentos sucessivos dos 

preços alcançados pela soja, no mercado internacional, pressionaram a migração de áreas antes 

utilizadas para a plantação de outras culturas como o milho, o algodão, o arroz, etc., ou mesmo 

para pastagens, para a produção de soja, mais rentável e já adaptada à realidade das terras do 

planalto central, destacando-se nesse contexto os Estados de Mato Grosso e Goiás. 

A preocupação com os desmatamentos é uma questão de âmbito nacional. Foco de uma 

grande quantidade de estudos, a emissão de gases de efeito estufa, os GEE, também demandam 

estudos no Cerrado brasileiro e em especial no Cerrado goiano. Mapear os focos de 

desmatamento é um dos objetivos do SIAD, Sistema Integrado de Alarme de Desmatamentos, 

vinculado ao LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da 



86 

 

Universidade Federal de Goiás. Anualmente, os focos de incêndio no Cerrado são identificados 

e classificados por município. 

O Cerrado goiano, apesar de ser uma área consolidada nas conversões antrópicas, ainda 

apresenta ocorrências de desmatamentos, porém em regiões específicas e em casos pontuais. 

De fato, esta região possui uma área de remanescentes bastante inferior quando comparada com 

o Bioma Cerrado como um todo. Esta realidade diminui as participações de emissões de GEE 

por parte do Estado de Goiás, especialmente para o Cerrado goiano. A figura 13 apresenta os 

desmatamentos ocorridos no Bioma Cerrado para o período de 2003-2009, onde se destaca a 

região conhecida como MATOPIBA, bem como do centro-leste mato-grossenses. 

 

Figura 13 – Desmatamentos no período 2003-2009, destacando o Cerrado Goiano ao centro  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.6 A água no Cerrado goiano 

A água, muito abundante na região Centro-Oeste, sempre foi considerada um recurso 

ilimitado, abundante e desprovida de maiores cuidados pelos moradores e produtores rurais 

goianos. Mas recentes ocorrências têm despertado a atenção para o fator água no Brasil, em 

especial no Cerrado Goiano. Práticas inadequadas vêm causando o desequilíbrio hídrico da 

região.  
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O uso indiscriminado e desordenado da água tem provocado a falta desse recurso em 

muitas regiões brasileiras. No Cerrado goiano, a situação que não é considerada grave, já toma 

ares de preocupante. Não raramente, observa-se que córregos e até rios, antes considerados 

perenes, tem sofrido uma grande diminuição da água em seus leitos.  

Em alguns casos extremos, há uma interrupção do fluxo da água, fatos ainda não 

relatados e nunca vistos para muitos cursos d’água da região. Esta realidade tem levado a novas 

classificações para córregos e rios goianos, em que cursos de água anteriormente classificados 

como perenes são reclassificados para sub-perenes ou intermitentes. Essas novas classificações 

ocorreram motivadas por locais onde houve a interrupção, mesmo que momentânea, do curso 

natural da água em algum período do ano, normalmente nas estações de seca acentuada. 

O uso da água na produção agropastoril e a utilização crescente do número de lavouras 

irrigadas vêm provocando a escassez e a diminuição da disponibilidade desse recurso 

(MÜELLER, 2003). Os pivôs centrais proporcionam produções agrícolas maiores e de melhor 

qualidade, viabilizando também um número superior de safras anuais. Mas a implantação das 

lavouras irrigadas, sem um planejamento mais aprofundado, pode causar desequilíbrios e sérios 

transtornos à quantidade e qualidade da água disponível. Este recurso utilizado através de 

práticas mal manejadas e planejadas, pode se tornar escasso no campo e nas cidades em um 

prazo relativamente curto (BONNET, 2007). A esse respeito, temos que: 

 

In the plateaus of the Cerrado, where – as occurs almost everywhere in Brazil – 

agriculture tends to be conducted without special care and where most riparian forest 

have been removed, we find important drainage systems responsible for the fresh 

water supplies to some of the major cities in the region. In Brazil – and not only in 

the Cerrado – land clearing in farms tends to occur with no regard to the legislation 

on the preservation and protection of riparian forests and hilly areas.  These systems 

can be seriously harmed by improper agricultural practices. […] Compared to the total 

planted area in the region, irrigated cultivation is not yet substantial, but its expansion 

has been put in place in a rapid and disorderly fashion. If this expansion continues, it 

may result in important negative environmental impacts. (MÜELLER, 2003, p. 13)  

 

Ainda sobre o desequilíbrio hídrico, conforme afirma Bonnet (2007), se a escassez da 

água causa transtornos, o excesso também causa prejuízos e calamidades. A falta da água 

provoca a diminuição de umidade do solo para as plantas (PAM), dificulta a dessedentação e a 

qualidade de pasto animal, reduz a produção de produtos agropastoris, impõe racionamentos 

em áreas urbanas, provoca desequilíbrios na biodiversidade (LAMBIN et al., 2001), dentre 

muitos outros problemas.  

O excesso de chuva, por outro lado, também faz estragos. Desmentindo um provérbio 

popular até certo ponto, cacofônico, que afirma: “O que abunda, não atrapalha”. Para o caso 

das chuvas, especialmente no Cerrado goiano, este provérbio não pode ser usado. Estudos têm 
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comprovado que as mudanças do uso e cobertura do solo alteram significativamente os índices 

de pluviosidade, provocando secas irregulares e prolongadas em alguns anos, bem como 

alagamentos e calamidades em outros (BRITALDO et al., 2010; KLINK; MACHADO, 2005).  

Somados a outros eventos climáticos atípicos, como o “El Niño” ou sua variação o “La 

Niña”, altos índices pluviométricos causam uma série de transtornos nas cidades e no campo. 

Nas cidades, os alagamentos causam calamidades públicas, provocam desabamentos, mortes, 

desalojam muitas famílias de suas moradias. Há uma disseminação de doenças, sem falar nos 

prejuízos materiais que se abatem sobre um grande número de pessoas, principalmente em 

grandes cidades. 

Na zona rural, os índices de precipitação da pluviosidade acima do normal provocam 

alagamentos nas estradas, derrubam pontes, bloqueiam o escoamento da produção, inviabilizam 

as atividades no campo, desde o plantio à colheita, por precarizar e propiciar atoleiros para o 

uso e deslocamento de caminhões e do maquinário pesado. Lavouras inteiras são perdidas com 

o alagamento de vastas áreas, principalmente onde a conversão de uso e a plantação ocorreram 

em áreas de matas de galeria e ou de vegetação ripária. 

 

2.3.7 A legislação impactando as mudanças do uso do solo no Cerrado goiano 

As mudanças de uso e cobertura da terra são um processo contínuo, dinâmico e de difícil 

modelagem. Vários fatores por causas naturais, principalmente climáticas e outros por questões 

antrópicas, como as variações de mercado, demográficas (FALEIRO et al., 2008), ações 

governamentais e não governamentais, além de alterações nas legislações nacionais e 

internacionais (KLINK; MACHADO, 2005), dentre vários outros fatores podem impactar o 

momento e a profundidade de tais mudanças.  

Leis estaduais estabelecem subsídios, isenção de impostos, acompanhamento técnico e 

sanitário, bem como a garantia de preços mínimos para as safras, com vistas a fomentar a 

produção agropastoril no Estado de Goiás. Outras leis federais caminham no mesmo sentido. 

Uma lei federal, a chamada “Lei de Biossegurança”, tende a provocar uma significativa 

mudança no cenário de uso e cobertura para áreas do Cerrado goiano.  

Um assunto controverso é a manipulação e uso de variedades de culturas geneticamente 

modificadas, os chamados transgênicos. A utilização legal desse tipo de plantio poderá 

significar um substancial aumento nas conversões de novas áreas dedicadas à produção, 

especialmente em terras goianas. A lei federal prevê a liberação para o plantio no Cerrado do 

uso de variedades geneticamente modificadas, uma realidade para o cultivo do algodão. 
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Ambientalistas, organizações não governamentais, parte da sociedade médica e 

nutricionistas afirmam que produtos transgênicos estão altamente correlacionados aos efeitos 

cancerígenos, distúrbios de sexualidade e de consequências, no mínimo, incertas pela falta de 

pesquisas conclusivas sobre o assunto. Por outro lado, os produtores rurais são extremamente 

beneficiados pela economia gerada com a diminuição do número de pragas e da redução dos 

gastos com pesticidas nas lavouras de produtos transgênicos. 

 

A recente aprovação pelo Congresso Nacional do cultivo de culturas geneticamente 

modificadas, particularmente a soja e o algodão, possivelmente beneficiará a 

agricultura do Cerrado por intermédio da redução dos custos de produção e estimulará 

sua expansão na região. A conjunção desses fatores implica que a expansão agrícola 

no Cerrado seguirá no futuro e certamente trará impactos tanto para o Cerrado quanto 

para outros Ecossistemas, particularmente a floresta Amazônica. (KLINK; 

MACHADO, 2005, P. 152)  

 

Leis, tratados e políticas públicas internacionais podem interferir e alterar os vetores de 

crescimento das mudanças de uso do solo no planeta. O Protocolo de Quioto e a recente Agenda 

21 de Paris, são tentativas internacionais de assinaturas de acordos entre nações, com vistas a 

mitigar os impactos da ação antrópica no meio ambiente global. Medidas que denotem a 

redução de emissão de gases e poluentes para a atmosfera, como dos gases de efeito estufa 

(GEE), vêm sendo estudadas por grupos de pesquisadores em todo o mundo.  

 

Incorporation of social, political and economic factors is however hampered by a lack 

of spatially explicit data and by methodological difficulties in linking social and 

natural data. [...] international environmental treaties such as the Kyoto Protocol may 

drive significant changes in land-use in the future. (VELDKAMP; LAMBIN, 2001, 

p. 2)  

 

Porém, estes acordos são, no mínimo, controversos, uma vez que impõem limitações de 

produção e utilização dos recursos naturais justamente aos países mais pobres e ou em 

desenvolvimento. Se por um lado as economias mundiais dependem da produção de divisas e 

riquezas provindas de suas indústrias, por outro, estes aumentos da produção demandam o 

comprometimento dos recursos naturais e a emissão de gases para a atmosfera. 

 

2.4  Características geomorfológicas x mudanças do uso e cobertura da terra no Cerrado 

goiano  

A geomorfologia encontrada no Cerrado goiano foi outro quesito enfocado em nosso 

trabalho. Em estudo recentemente publicado, cientistas fazem um relato pormenorizado das 

características pedológicas e geomorfológicas das savanas do planalto central, particularmente 

do Cerrado goiano. Com o mapeamento geomorfológico da região, Latrubesse et al. (2005 apud 
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FERREIRA et al., 2013a) realizam a caracterização e aptidão de áreas goianas por meio do 

cruzamento com o mapa de uso e cobertura da terra.   

De acordo com as classificações apontadas no mapeamento, a geologia de Goiás possui 

uma formação das eras Paleozóica e Mesozóica. As constantes transformações do solo em 

milênios provocam alterações na composição, perfil, profundidade, textura e demais 

características que compõem a crosta terrestre dessas superfícies. Assim:  

The geology of Goiás and Federal District (Brasília) is mainly dominated by 

widespread old Precambrian rocks (igneous and metamorphic) of the Brazilian shield 

and the Paleozoic/Mesozoic sedimentary rocks and basalts of the Parana Sedimentary 

Basin. (Ferreira et al., 2013a, p. 5)  

 

 As conclusões do trabalho de Ferreira et al. (2013a) apontam que o processo de 

expansão da fronteira em Goiás, região de relevo suave e levemente ondulado, tem dois perfis 

característicos, um para a ocorrência da agricultura e outro para as pastagens. A agricultura se 

encontra melhor sedimentada sobre as Superfícies Regionais de Aplainamento II (RPS II), 42% 

da superfície ocupada com agricultura, e em menores quantidades RPS III, 29% e RPS IV, 10%, 

já as pastagens estão mais associadas às RPS IV, mais jovens e mais acidentadas. As RPS II 

são superfícies mais antigas e bem preservadas, estão associadas a solos entre 700 a 1200m de 

altitude, geralmente com baixas declividades e solos bem drenados. Os Latossolos são os solos 

predominantes em tais superfícies.  

As RPS são superfícies onde prevalecem os planaltos, os chapadões, foco principal da 

prática da agricultura em larga escala, regiões que favorecem os manejos mecanizados. Já as 

pastagens, apesar serem encontradas nas RPS II, 25% e III, 55%, têm maior ocorrência em 

superfícies nas RPS IV, 60% da superfície ocupada com pastagens. Estas apresentam altitudes 

menores, entre 250 e 500m de altitude. As RPS I, altitudes entre 1200 e 1600m possuem 

cobertura do solo predominante de vegetações remanescentes.  

Na figura 14 são apresentadas as várias superfícies e regiões geomorfológicas de Goiás. 

As questões geomorfológicas das superfícies encontradas no Cerrado goiano também justificam 

a relativa suavidade do relevo local. Grande parte do território do planalto central está 

sedimentada por regiões planas a levemente onduladas, o que favorece sobremaneira as práticas 

agropastoris.  

Ainda na figura 14, é possível visualizar ainda os corpos d’água, as montanhas, a 

agradação, etc., bem como suas ocorrências em porcentagens no Estado de Goiás. Destacam-

se as RPS IV na cor marrom que ocupam uma grande faixa que vai do centro ao norte do Leste 

do Estado. Região tradicional da prática da pecuária e da existência de pastagens em municípios 

como São Miguel do Araguaia, Luís Alves, chegando até Porangatu. 
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The state of Goiás is marked  by gentle topography, with about 79% of its land 

distributed over slopes of less than 5◦ and 14% situated between 5◦ and 10◦ slopes. 

Accentuated hilly terrains, with slopes greater than 10◦, are mostly found in the central 

northern portion of the state.  [...] In fact, 93% of the agriculture areas in Goiás occur 

in slopes up to 5◦, while 6% are associated with slopes between 5◦ and 10◦. 

(FERREIRA et al., 2013a, p. 7)  

 

Figura 14 – Mapa geomorfológico de Goiás e o mosaico SRTM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira et al. (2013)  

 

 

Outra importante conclusão do estudo é a de que os desmatamentos mapeados pelo 

Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD) apontam que a maioria destes ocorre 

sobre as RPS IV (27%), seguida pelas RPS II (13%), RPS I (3%) e RPS III (1,7%). Essa 

conclusão corrobora os achados de outros estudos que afirmam: a maioria das terras recém 

desmatadas no Cerrado goiano são utilizadas prioritariamente para as pastagens, prática de 

maior ocorrência nas RPS IV (BOWMAN et. al., 2012; BRITALDO et al., 2010). 

  

Water bodies (0.91 %) 

Aggradation (1.68 %)  

Structural (6.23 %) 

MH (5.28 %) 

RPS I (0.87 %) 

RPS II (19.13 %) 

RPS III (17.82 %) 

RPS IV (28.86 %) 

REZ IV (19.22 %) 
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CAPÍTULO 3 – DADOS E MÉTODOS 

 

Com o escopo de orientar o trabalho de edificação do Índice de possibilidade de 

conversão à agricultura (IPCA), estabelecemos um fluxograma que facilita a visualização das 

etapas a serem realizadas nessa tarefa. A figura 15 apresenta o fluxograma e o desenvolvimento 

da modelagem para consecução e elaboração do IPCA. 

 

Figura 14 – Fluxograma da pesquisa e etapas do IPCA  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir dos dados do Probio (2002) e da Agrosatélite (2014), os dados de agricultura 

foram mapeados em células de 4 km2. Além disso os mapas das rodovias federais e estaduais 

foram obtidos junto ao IBGE e a Sieg. Através dos dados da SRTM, serão possíveis o 

processamento e a obtenção das altitudes e da declividade no recorte, foco de nosso estudo. 

Pelos dados TRMM aferiu-se os dados de pluviosidade, e das análises do sensor MODIS 

obteve-se os mapas da temperatura da superfície da terra e da evapotranspiração. Os 

desmatamentos ocorridos no período foram adquiridos junto ao SIAD/LAPIG-UFG. 

A partir do cruzamento das manchas de agricultura nos dois momentos, o objetivo será 

tomarmos como base as possíveis células onde ocorreram a expansão da agricultura no decurso 
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dos 12 anos. Todas as informações levantadas deverão ser cruzadas nas células onde foi 

possível estabelecer os padrões exigidos pela agricultura para a ocorrência da expansão. 

 

3.1 Modelar ou não? Eis a questão 

Antes de iniciar a pesquisa, uma das questões que surge ao pesquisador é: meu problema 

de pesquisa é um problema de modelagem? Outra seria: modelar para quê? Ou por quê?  

Visualizar cenários e tentar predizer acontecimentos parecem ser procedimentos vagos e de 

difícil confiança no acerto. Porém, um dos campos da ciência é justamente esse, de discriminar 

o porquê de se modelar, para quê e quando. Um dos estudiosos neste particular é Epstein (2008). 

O autor aborda essa temática de maneira direta e objetiva, apresentando exemplos que ilustram 

e atestam suas inferências. 

Epstein (2008) argumenta sobre a necessidade do aprofundamento da parte teórica e que 

esta precede o levantamento e a coleta dos dados da pesquisa. A princípio, um simples exercício 

de imaginação, de suposição do desenrolar de algum evento já poderia denotar um tipo 

preliminar de modelagem. Outra questão seria, uma vez proposto o modelo, haveria uma 

maneira de validá-lo ou calibrá-lo, de forma a otimizar suas respostas? Desenvolver modelos 

explícitos e o mais simples possível deveriam ser as primeiras preocupações de um 

desenvolvedor de modelo estatístico, matemático, social, etc.  

Modelar seria uma tentativa de responder alguma pergunta de pesquisa, e isto pode 

viabilizar o nascimento de novas perguntas, demanda inquietação e aumenta a curiosidade do 

pesquisador. Desmistificar e facilitar o acesso e a manipulação de um modelo pode socializar 

sua utilização e aumentar seu poder de resposta.  

Reconhecer que desconhece algo favorece o exercício mental da busca. Compreender a 

complexidade das coisas simples e a simplicidade que há na complexidade (MORIN, 2000) 

demandam buscas, a satisfação de curiosidades e inquietações, pesquisas. Em suma, aumentam 

a liberdade da mente em busca do novo. 

 

On this point, many non-modelers, and indeed many modelers, harbor a naïve 

inductivism that might be paraphrased as follows: 'Science proceeds from 

observation, and then models are constructed to 'account for' the data.' [,,,] This can 

be very productive, but it is not the rule in science, where theory often precedes data 

collection, without theory, in other words, it is not clear what data to collect.[...] To 

me, however, the most important contribution of the modeling enterprise—as distinct 

from any particular model, or modeling technique—is that it enforces a scientific habit 

of mind, which I would characterize as one of militant ignorance —an iron 

commitment to "I don't know." (EPSTEIN, 2008, p. 1) 
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3.1.1 Os métodos multicritérios e os métodos de modelos de uso do solo 

Os métodos de multicritério de apoio a decisão surgiram a partir da década de 1970, 

como suporte às tomadas de decisão na resolução de problemas com objetivos múltiplos e 

conflitantes. Estes métodos podem ser divididos em três grandes grupos: programação 

matemática (problemas de otimização multiobjetivo), métodos de sobreclassificação e os de 

multiatributo.  

Basicamente, os métodos de multicritério se subdividem em dois grupos: Escola 

Francesa ou Europeia (métodos compensatórios) e Escola Norte-americana (métodos não 

compensatórios). A compensação procura identificar se as vantagens de um quesito podem ser 

ou não trocadas pelas desvantagens de outro quesito. Destacam-se entre os métodos 

multicriteriais, da Escola Francesa, os métodos das famílias ELECTRE e PROMETHEE, bem 

como os da Escola Norte-americana, MACBETH e ME-MCDM. Ambas as famílias são 

amplamente utilizadas em resoluções de problemas de otimização, ligados a sistemas viários, 

saneamento e de ordenamento de recursos hídricos. Todos esses métodos nasceram da tentativa 

de resolução de problemas de escolha, o que está ao arrebol da forma de abordagem de nosso 

trabalho. 

Ligados ao mapeamento e estudo de situações de conversão do uso da terra, destacam-

se grupos europeus que abordam o tema, particularmente, holandeses, belgas e ingleses. Os 

modelos dessas escolas tratam do mapeamento de alterações do uso e cobertura da terra em 

zonas urbanas e rurais. De acordo com Koomen et al. (2011), outros modelos que trabalham 

com o uso da terra conhecidos: 

 

Tabela 5 – Principais modelos utilizados no estudo das mudanças do uso da terra 

Modelo Descrição 

CLUE 
Conversão de Uso da 
Terra e seus efeitos 

 
É um modelo de simulação dinâmico, usando relações empiricamente derivadas entre a 

mudança no uso da terra e as forças motrizes de análise transversal, em múltiplas 
escalas (VELDKAMP; FRESCO, 1996; VERBURG; VELDKAMP; BOUMA, 1999, 2004). 

 

LTM 
Modelo de 

Transformação Agrária 

Faz combinações em GIS para traçar cenários e a predição do futuro do uso da terra. As 
Redes Neurais Artificiais (RNA), são usadas para apreender os padrões de 

desenvolvimento em uma região. Já o GIS é usado para desenvolver os drivers-espaciais 
de previsão e executar análise espaciais sobre o resultado (PIJANOWSKI et al., 2002). 

GEOMOD 2 

Pode ser usado para modelar tanto o futuro quanto o passado. Para isto, seleciona 
locais para um determinado tipo de uso da terra com base em:  interações com a 

vizinhança mais próxima; sub-região política; e o padrão de atributos biofísicos 
(PONTIUS et al., 2001). 
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SLEUTH 
Declividade, uso da 

terra, Exclusão, medida 
Urbana, Transporte e 

sombreamento de 
relevo 

Também chamado de Modelo de Crescimento Urbano Cellular Automaton Clarke (CA), 
desenvolvido e testado em cidades Norte-americanas. Baseia-se em autômatos celulares 
e é projetado para ser escalável e universalmente aplicável (SILVA; CLARKE, 2002). 

URBANSIN 

Utiliza modelos econômicos e espaciais de interações agregadas, e prossegue uma 
abordagem desagregada para prever mudanças ao longo de intervalos de tempo 
pequenos. Leva em conta a demanda por imóveis em cada local, os atores e as escolhas 
de processos que influenciam o desenvolvimento urbano e os preços dos imóveis 
(WADDELL, 2002). 

IMAGE 

 
É um quadro ecológico-ambiental, que simula as consequências ambientais das 
atividades humanas no mundo inteiro. O objetivo é explorar a dinâmica de longo prazo 
da mudança global. Ele tem uma resolução relativamente grosseira (de 5 min × 5 min) de 
grau e a alocação de novo uso da terra é baseada em demanda, preferências de 
localização e sistema de mudanças autônomas (ALCAMO et al., 1994a, 1994b). 
 

CORMAS 
É um quadro multi-agente, em que as interações entre grupos de agentes e um 

ambiente compartilhado com os recursos naturais podem ser simulados (LE PAGE et al., 
2000). 

LUMENS 

Ainda não se tornou totalmente operacional, mas é uma boa experiência em micro 
simulação do uso do solo urbano. Ele leva em conta o uso da Terra (População, 
Acessibilidade, Empresas), Transportes (demanda Viagem, alocação de tráfego dinâmico, 
a demanda por bens transportes) e meio ambiente (impactos, emissões) (WAGNER;  
WEGENER, 2007). 

Fonte: Koomen et al. (2011, p.45). 

 

3.1.2  Os métodos de modelagem por avaliação de imagens (scanners) 

 

A Escola Europeia, particularmente as Escolas Holandesa e Belga, de mapeamento do 

uso do solo e das alterações do uso e cobertura dos solos e florestas, vêm desenvolvendo um 

processo de escaneamento da cobertura da superfície terrestre. No grupo belga, destacam-se 

pesquisadores como Lambin, Rounsevell, Geist, Lepers, entre outros. O grupo holandês, 

capitaneado por grupos de pesquisa ligados à Agência de Avaliação Ambiental Holandesa 

(PBL), vem trabalhando no desenvolvimento do projeto LUMOS – Land Use MOdelling 

System.  

O LUMOS, um sistema de scanner que, por meio de malhas de 100 m à 10.000 m, 

realiza o mapeamento do uso e cobertura do solo holandês em trabalhos de acompanhamento e 

pesquisa daquela agência. Os trabalhos de Koomen, Verburg, Stillwell, Beurden, Leemans, 

Veldkamp, entre outros, bem como o grupo belga acima citado, se utilizam de massivo uso de 

modelos de regressão logística na modelagem de problemas e fenômenos. Para a análise de 

nossa pesquisa, esta abordagem foi a adotada devido à semelhança no estabelecimento de 

critérios e pela equidade dos lócus objeto de análise, o uso e as mudanças de uso da terra. 
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3.2 O modelo de regressão logística 

 

Apresentamos, doravante, a proposta de nosso modelo para o mapeamento dos usos e 

coberturas da terra para o Cerrado goiano. O modelo escolhido, seguindo trabalhos similares já 

executados em recortes diferenciados, será o de regressão logística aditivo. Assim como 

Zudeima et al. (1994), a partir da criação de uma malha de células com 4 km² (ZUDEIMA et 

al., 1994; VELDKAMP; FRESCO, 1997; SERNEELS; LAMBIN, 2001; ASPINALL et al. 

2004), buscamos estabelecer o comportamento dos atributos e drivers que condicionam o 

processo de expansão da fronteira agrícola no recorte escolhido, por meio do modelo de 

regressão logística (ASPINALL et al., 2004; BAKKER et al., 2005; RUDEL et al. 2005; 

OLIVEIRA, 2011). 

Models that rely on geographic data often use a regular grid to represent all data and 

processes. The resolution of analysis is determined by the measurement technique or 

data quality instead of the processes specified. Other approaches chose a specific level 

of analysis, e.g. the household level, which can be the level of the processes studied 

in the particular case-study. For specific data sets optimal levels of analysis might 

exist where predictability is highest. (VELDKAMP; FRESCO, 1997, p. 15)  

 

O modelo de regressão logística aditivo é um caso particular de modelo aditivo 

generalizado de funções suaves (smooth functions), no caso espacial de coordenadas 

geográficas.  O modelo de regressão logística utilizado (HASTIE; TIBISHIRANI, 1990) pode 

ser considerado como uma extensão dos modelos lineares generalizados (McCULLAGH; 

NELDER, 1983), mas com termos envolvendo a soma de quando a variável resposta assume 

unicamente dois possíveis valores, o chamado sistema binário. No contexto do risco relativo, a 

variável resposta pode assumir o valor 1 (um) caso a área em questão for de expansão agrícola 

e 0 (zero) caso esta área possua outra classificação durante o período estudado, ou seja, de não 

expansão agrícola.  

A modelagem é um importante instrumento para aferir e identificar os principais 

atributos (drivers) que comandam e dirigem o processo de mudança do uso e cobertura da terra. 

Identificar padrões e traçar cenários futuros pode orientar mudanças e rotas de comportamentos, 

principalmente no tocante ao meio ambiente. 

 

Modelling, especially if done in a spatially explicit, integrated and multi-scale 

manner, is an important technique for the projection of alternative pathways into the 

future, for conducting experiments that test our understanding of key processes, and 

for describing the latter in quantitative terms. Land-use change models represent part 

of the complexity of land-use systems. They offer the possibility to test the sensitivity 

of land-use patterns to changes in selected variables. [...] Different modelling 

approaches have been adopted in the study of land-use/land-cover change. 

(VELDKAMP; LAMBIN, 2001, p.1) 
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Serneels e Lambin (2001) realizaram um estudo da evolução de mudanças de uso e 

cobertura do solo para uma área situada em Mara, Distrito de Narok no Quênia, Leste africano. 

Nesse estudo, os autores fundamentam o uso da regressão logística, correlacionando as 

variáveis respostas ou dependentes (agricultura mecanizável e agricultura familiar) com as 

variáveis explicativas ou independentes (distâncias das rodovias, das cidades, da capital, do 

atributo água, adequação e aptidão agrícola do solo, posse da terra, variações climáticas e 

densidades demográficas) em dois períodos 1975-1985 e 1985-1995. 

No referido estudo, a realidade ocorrida no primeiro período é utilizada para aferir e 

calibrar o peso que cada variável teve no processo de conversão à agricultura, seja mecanizada 

ou familiar. Os resultados são confrontados com a ocorrência do segundo período, momento 

em que são feitas as validações e nova calibragem do modelo. Os resultados não apontam 

quando as conversões de cobertura da terra irão ocorrer, mas, sim, discriminam quais as forças 

motrizes, os drivers, que comandam as mudanças. Para a elaboração do IPCA, iremos nos 

utilizar de expediente bastante similar. A inovação de nossa proposta vem do pesado 

geoprocessamento realizado e de técnicas, até então, não empregadas para essa função.  

As forças motrizes, tais como o desenvolvimento tecnológico, as intervenções 

governamentais, as flutuações de preços de produtos e dos insumos, as variações de mercados, 

etc., são extremamente flexíveis, o que indicaria um modelo de abordagem dinâmico. 

Concretizar o mapa das probabilidades com as estatísticas da realidade requer um 

abastecimento de dados, inputs, de forma periódica e ordinária.  

 

The spatial distribution of the different types of land-cover or land-use changes can 

be modelled based on a set of cultural and natural landscape attributes that represent 

proximate causes of change. These models allow us to better understand which 

interactions between spatial determinants prevail to explain the spatial distribution of 

different land-cover change processes. [...] The spatial models developed here allow 

us to predict where land-cover conversions are most likely to take place in the near 

future. [...]The spatial models developed in this study can thus easily be used as 

simulation tools to support environmental impact assessments, decision-making and 

policy formulation. (SERNEELS; LAMBIN, 2001, p.79)  

 

 Nossa proposta é a da criação de um modelo estatístico/matemático que, em um período 

de 12 anos (2002-2014), faça um mapeamento dos principais drivers/atributos existentes no 

Cerrado goiano. Entender a dinâmica de alteração e de conversão de áreas, neste recorte, para 

o uso da agricultura mecanizada e, a partir disso, propor um índice que, de acordo com o 

processamento feito, estabeleça as principais áreas que tenham os atributos necessários e 

desejáveis a uma possível conversão à agricultura. 
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 A vantagem de usar esta ferramenta da estatística matemática, é que ela permite a 

estimação de probabilidades de ocorrência de um determinado evento (no contexto deste 

trabalho, da área sofrer uma possível expansão agrícola). O modelo pode ser representado 

matematicamente pela seguinte equação (Shimakura et al., 2001): 

 

                  𝜋(𝑿, 𝑧, 𝑤) =
𝑒𝑔(𝑿,𝒛,𝒘)

1+𝑒𝑔(𝑿,𝒛,𝒘)
,                                              (1) 

onde 

                         𝑔(𝑿, 𝑧, 𝑤) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 + 𝑓(𝑧, 𝑤),                          (2)  

ainda onde 𝑿 = (𝑋1, … , 𝑋𝑘) é uma vetor de k variáveis explicativas, 𝛽𝑖 é o coeficiente  

associado com a i-ésima variável explicativa, 𝜋(𝑿, 𝑧) representa a probabilidade de expansão 

agrícola e f(z,w) é uma função não paramétrica do tipo thin plate splines que representa o efeito 

aditivo de localização por meio da latitude e longitude, que é estimada pela expressão 

𝑓(𝑧) = ∑ 𝛿𝑖𝜂𝑚𝑑(‖𝑧 − 𝑧𝑖‖)
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑗𝜙𝑗(𝑧)

𝑀
𝑗=1 ,                    (3) 

onde 𝛼𝑗  e 𝛿𝑖 são coeficientes a serem estimados, 𝜙𝑗 são polinômios linearmente independentes 

abrangendo todo o espaço de polinômio em 𝑅𝑑de grau menor do que m, M = (𝑚+𝑑−1
𝑑

) e   

𝜂𝑚𝑑 =

{
 
 

 
 

(−1)𝑚+1+𝑑/2

22𝑚+1𝜋
𝑑
2(𝑚−1)!(𝑚−

𝑑

2
)!

𝑟2𝑚−𝑑 log(𝑟),   𝑠𝑒 𝑑 é 𝑝𝑎𝑟;

Γ(
𝑑

2
−𝑚)

22𝑚𝜋
𝑑
2(𝑚−1)!

𝑟2𝑚−𝑑 ,                                    𝑠𝑒 𝑑 é 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟.

               (4)   

A estimação dos coeficientes 𝛽𝑖 e da função f(z,w) é feita pelo método de mínimos 

quadrados reponderados penalizados iterativos (P-IRLS) associado ao método de validação 

cruzada generalizada. Todos os métodos e procedimentos para estimação do modelo logístico 

aditivo está implementado no pacote mgcv (Wood, 2008) do software estatístico R. 

Uma vez encontrados os valores dos coeficientes 𝛽𝑖, é necessário fazer a seleção das 

variáveis explicativas que sejam significativas para o modelo ajustado. Primeiramente, foi 

aplicado o método stepwise AIC (Akaike Information Criterion), do tipo both (AKAIKE, 1974; 

HOSMER, LEMESHOW e STURDIVANT, 2013). Este é um método automático de seleção 

de variáveis, que consiste em considerar inicialmente o modelo com todos as variáveis. 
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Posteriormente, em cada passo do método, são retiradas ou incluídas as variáveis uma a 

uma, com o propósito de se escolher o conjunto de variáveis que minimize o AIC que é 

calculado pela seguinte expressão: 

𝐴𝐼𝐶 = −2 × 𝐿 + 2 × (𝑘 + 1),                                        (5) 

onde L é a log-verossimilhança penalizada do modelo ajustado e k é o número de coeficientes 

estimados para as variáveis explicativas não constantes. Também se utilizou a medida de 

informação BIC (Bayesian Information Criterion), que é uma modificação do AIC, tomando k 

= ln(n), onde n é o tamanho da amostra. 

 Para auxiliar na seleção das variáveis, também se utilizou o teste de Wald, que é um 

método de testar as hipótese 𝛽𝑖 = 0  (hipótese nula), contra a hipótese de que  𝛽𝑖 ≠ 0 (hipótese 

alternativa). Para testar as hipóteses, é necessário calcular a estatística de Wald, que é obtida 

pela seguinte expressão: 

 

 𝑊𝑖 =
�̂�𝑖

𝐷�̂�(�̂�𝑖)
,                                                         (6) 

 

 

onde 𝛽𝑖, é a estimativa de máxima verossimilhança de 𝛽𝑖 e 𝐷�̂�(𝛽𝑖) é o erro padrão estimado de 

𝛽𝑖. Sob a hipótese nula, a estatística 𝑊𝑖 tem distribuição normal padrão e, assim, é possível 

calcular o p-valor = P(|Z|>|𝑤𝑖 |), sendo que Z denota uma variável aleatória com distribuição 

normal padrão.  

Uma vez calculado p-valor toma-se uma decisão em relação às hipóteses, sendo que, se 

o p-valor for menor do que o nível de significância 𝛼, rejeita-se a hipótese nula de que 𝛽𝑖 = 0. 

Neste trabalho, considerou-se o nível de significância 𝛼 = 0,05 (5%). 

A interpretação do modelo é feita através do odds ratio – OR (razão de chances) que, 

no contexto deste trabalho, é uma medida comparativa entre a probabilidade de expansão 

agrícola e a probabilidade de não expansão agrícola. Para exemplificar, considere uma modelo 

de regressão logística simples, ou seja, 𝜋(X, z, w) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋+𝑓(𝑧,𝑤)

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋+𝑓(𝑧,𝑤)
.  O odds, (chance) de um 

certo valor x de uma variável aleatória explicativa X é 𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑥, 𝑧, 𝑤) =  
𝜋(𝑥,𝑧,𝑤)

1 − 𝜋(𝑥,𝑧,𝑤)
  e a razão 

de chances avaliada em dois possíveis valores 𝑥0 e 𝑥1 da variável X é definida por: 
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𝑂𝑅(𝑥0, 𝑥1) =

𝜋(𝑥1, 𝑧, 𝑤)
1 − 𝜋(𝑥1, 𝑧, 𝑤)

𝜋(𝑥0, 𝑧, 𝑤)
1 − 𝜋(𝑥0, 𝑧, 𝑤)

=
exp(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝑓(𝑧, 𝑤))

exp(𝛽0 + 𝛽1𝑥0 + 𝑓(𝑧, 𝑤))
 

                                          = {
exp(𝛽1),      𝑠𝑒 𝑋 é 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑡ô𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑥0 = 0 𝑒 𝑥1 = 1);
exp[𝛽1(𝑥1 − 𝑥0)], 𝑠𝑒 𝑋 é 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.           

            (7) 

  

Assim, pode se dizer que a chance de um determinado local que assume X = 𝑥1 sofrer expansão 

é 𝑂𝑅(𝑥0, 𝑥1) vezes a das áreas com X = 𝑥0. Quando a variável é politômica, todas as 

categorias são transformadas em variáveis dammys, ou seja, em variáveis dicotômicas que 

indicam se a localidade apresenta ou não determinada categoria da variável. Dessa forma, se 

uma variável politômica X ∈ {0,1,2, … , 𝑘 − 1}, então serão criadas k-1 variáveis dammys (𝐷𝑖) 

que indicam a presença ou ausência da categoria de interesse de tal forma que  

 

𝐷𝑖 = {
0, 𝑠𝑒 𝑋 = 0;              
0, 𝑠𝑒 𝑋 ≠ 𝑖 > 0;       
1, 𝑠𝑒 𝑋 = 𝑖 > 0.       

 

 

onde i = 1,...,k-1. Observe que 𝐷𝑖  é igual a zero sempre X = 0 e por isso a categoria 0 (zero) é 

chamada de categoria de referência.  

  

3.2.1 Análise Descritiva 

 

Na elaboração de modelos estatísticos, é necessária uma análise descritiva preliminar 

das variáveis envolvidas, suas correlações, os desvios padrões, decis, percentis, covariância, 

enfim, uma estatística básica. No modelo proposto, para a criação de um índice que mapeie a 

expansão agrícola no Cerrado goiano, a análise descritiva tem o objetivo de caracterizar os usos 

e coberturas do solo segundo sua classificação como possível expansão agrícola ou não.   

Essa análise começa com a comparação, em cada uma das variáveis consideradas, dos 

usos e coberturas da terra segundo a classificação de expansão agrícola ou não expansão 

agrícola, observando-se suas frequências absolutas e relativas. A análise descritiva finaliza 

introduzindo o cálculo do Risco Relativo (RR), um indicador que é muito utilizado na análise 

de risco, uma vertente de estudo da estatística.  

A análise do Risco Relativo é um indicador estatístico que quantifica a probabilidade de 

uma determinada localidade ou região ser “passível de conversão”, com base em algumas 
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características e ocorrências de expansão no período entre 2002 e 2014. Esse indicador é 

definido como a razão entre duas proporções: a proporção de áreas ou regiões classificadas 

como de “expansão agrícola” e a proporção de áreas ou regiões classificadas como “não 

expansão agrícola”. As áreas de não expansão agrícola seriam todos os demais usos e 

coberturas, englobando pastagens, vegetação remanescente, área urbana, corpos d’água, 

minerações, etc.  

A tabela 6 apresenta de forma geral como é realizado o cálculo do valor numérico desse 

indicador, bem como o Risco Relativo que denotará a viabilidade de utilização das variáveis na 

implementação do modelo ou não. 

Tabela 6 – Etapas para o cálculo do Risco Relativo na análise da probabilidade de conversão agrícola de novas 

áreas 

Variável 
Não 

expansão = 0 
Expansão = 1 

𝑵ã𝒐𝒆𝒙𝒑𝒂𝒏𝒔ã𝒐

𝑻.𝑵ã𝒐𝒆𝒙𝒑.
 (%) 

𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒔ã𝒐

𝑻.𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒔ã𝒐
  (%) RR 

Categoria 1 m1 b1 
𝑚1

𝑚
× 100 

𝑏1
𝑏
× 100 

𝑏1
𝑏
𝑚1
𝑚

 

Categoria 2 m2 b2 𝑚2

𝑚
× 100 

𝑏2
𝑏
× 100 

𝑏2
𝑏
𝑚2
𝑚

 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Categoria k mk bk 𝑚𝑘

𝑚
× 100 

𝑏𝑘
𝑏
× 100 

𝑏𝑘
𝑏
𝑚𝑘
𝑚

 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Categoria 

K 

mK bK 𝑚𝐾

𝑚
× 100 

𝑏𝐾
𝑏
× 100 

𝑏𝐾
𝑏
𝑚𝐾
𝑚

 

Total m b 1 1 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na tabela 6, b representa o total de áreas onde houve expansão da fronteira agrícola, no 

período entre 2002 e 2014, observadas na amostragem e  𝑏𝑘 representa o número de áreas com 

essa expansão agrícola, na k-ésima categoria (k = 1,2,3..., K) da variável. O percentual de áreas 

de expansão agrícola, na k-ésima categoria da variável, é calculado segundo a equação (5): 

  

(
𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜

𝑇.  𝑒𝑥𝑝.
)
𝑘
=

𝑏𝑘

𝑏
∗ 100.                  (5) 
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O percentual das demais áreas que não são classificadas como de expansão agrícola, 

naquele período, é calculado segundo a equação (6): 

 

(
𝑁ã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜

𝑇.  𝑁ã𝑜 𝑒𝑥𝑝.
)
𝑘
=

𝑚𝑘

𝑚
∗ 100,               (6) 

 

onde 𝑚, representa o total de possíveis áreas que não foram classificadas como de expansão 

agrícola, observados na amostra; 𝑚𝑘 representa o número  de áreas que não foram classificadas 

como de expansão agrícola. Ou seja, classificadas como de não expansão agrícola na k-ésima 

categoria da variável.   

A probabilidade relativa de uma área ser classificada como uma área de expansão 

agrícola, presente na k-ésima categoria (k = 1,2,3..., K) da variável em estudo, em comparação 

com uma área onde não houve expansão agrícola, é denotada por RRk, risco relativo em relação 

à k-ésima categoria, e obtida pela seguinte equação: 

 

 𝑅𝑅𝑘 =
(
𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛ã𝑜

𝑇.𝑒𝑥𝑝.
)
𝑘

(
𝑁ã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜

𝑇.  𝑁ã𝑜 𝑒𝑥𝑝.
)
𝑘

.     (7) 

 

O Risco Relativo é considerado por alguns autores como uma medida descritiva que 

auxilia na identificação de categorias com alto ou baixo poder de discriminação, permitindo 

identificar, de maneira exploratória, os níveis das variáveis que discriminam melhor as 

possíveis áreas de expansão, das áreas onde não houve expansão agrícola. Uma regra sugerida 

por Rosa (2000) para avaliar as categorias em uma variável é a seguinte: 

 

i) 𝑅𝑅𝑘 = 1: significa que se a variável assumir a k-ésima categoria, não há indícios da 

área averiguada ser de maior ou menor probabilidade de conversão ao uso agrícola, 

comparada à análise desconsiderando essa variável; 

ii) 𝑅𝑅𝑘 < 1: significa que quanto menor o Risco Relativo, maior é a probabilidade de 

a área ser de não expansão agrícola. Indicando que a categoria k apresenta algum 

poder para discriminar áreas de não expansão agrícola; 

iii) 𝑅𝑅𝑘 > 1: significa que quanto maior o Risco Relativo, maior é a probabilidade de 

estas áreas serem propícias à expansão agrícola. Indicando que a categoria k 

apresenta algum poder para discriminar as áreas de expansão agrícola. 
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Outra vantagem de usar o RR é que este possibilita o agrupamento de categorias com 

valores de RR semelhantes, desde que haja coerência nos agrupamentos. A categorização de 

variáveis quantitativas e agrupamentos de categorias das variáveis utilizadas na modelagem 

foram todas baseadas no risco relativo.   

As variáveis quantitativas foram categorizadas primeiramente usando 20 intervalos 

quantílicos de 5%, dos valores observados. Em seguida, uma vez que todas as variáveis estão 

categorizadas, tanto as variáveis quantitativas, como as variáveis categóricas (qualitativas) 

foram reagrupadas de acordo com o valor do risco relativo, conforme estabelecido na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Regra de categorização pelo Risco Relativo (RR)    

Intervalo de RR Categoria 

0 ≤ RR < 0,50 -2 
0,50 ≤ RR < 0,75 -1 
0,75 ≤ RR < 1,33 0 

1,33 ≤ RR < 2 1 
2 ≤ RR 2 

    Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.3 Validação e Desempenho dos Modelos 

 

Talvez aqui resida o grande diferencial de nossa proposta em relação a outros estudos 

que trabalham com a identificação e exploração de fenômenos como o da expansão agrícola. A 

proposta prevê não apenas a propositura de um índice que preveja a possibilidade de conversão 

de áreas ao uso agrícola, mas também a validação dos valores encontrados. Outros estudos 

como os de Ferreira (2009), Santos (2010), Serneels e Lambin (2001) e Veldkamp e Fresco 

(1997) abordam ricamente esse contexto, porém não utilizam modelos estatísticos de 

comprovação e validação. 

Na validação, avalia-se a capacidade de generalização de um modelo, ou seja, o quanto 

o modelo é representativo da população de onde foi retirada a amostra. Espera-se que um 

modelo bem proposto, sofra pequenas alterações em suas principais características, quando se 

usa uma amostra diferente tanto para ajuste, quanto para avaliação do desempenho.  

Para validação do modelo proposto neste trabalho, usa-se o método holdout com seleção 

aleatória. Uma amostra aleatória composta por 70% dos dados disponíveis, chamada de amostra 

de treinamento, é selecionada e usada para ajuste do modelo e a amostra restante, composta por 

30% dos dados, chamada de amostra de desempenho é usada para avaliação das medidas de 

desempenho do modelo.   
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Para avaliar o desempenho do modelo proposto são usadas medidas que averiguem a 

qualidade do modelo e sua capacidade de previsão, como, por exemplo, a estatística de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), acurácia, sensibilidade, especificidade, valor predito positivo 

(VPP), valor predito negativo (VPN) e correlação de Matheus (MCC). Estas últimas 

encontradas a partir dos valores encontrados na Matriz de Confusão. As medidas citadas são 

definidas e descritas nas seções seguintes. 

 

3.3.1 A Estatística de Kolmogorov-Smirnov (KS) 

 

A estatística de Kolmogorov-Smirnov é um indicador numérico utilizado para comparar 

se duas funções de distribuição, de duas populações, são iguais ou não. Essa estatística, mede 

o quão separado estão as funções de distribuições empíricas, dos escores dos grupos com a 

característica de interesse 1 (um) e grupo com ausência da característica de interesse 0 (zero). 

Se definirmos 𝐹𝐵(𝑥) = ∑ 𝑓𝐵(𝑥
′) 𝑥′<𝑥 e 𝐹𝑀(𝑥) = ∑ 𝑓𝑀(𝑥

′)𝑥′<𝑥 , como as funções de distribuição 

empíricas de áreas onde houve expansão agrícola e onde não houve expansão agrícola, 

respectivamente, a estatística KS é dada por 

 

𝐾𝑆 = 𝑚𝑎𝑥𝑥[𝐹𝐵(𝑥) − 𝐹𝑀(𝑥)],                               (8) 

 

onde  𝐹𝐵(𝑥) e 𝐹𝑀(𝑥), correspondem as proporções de onde houve expansão agrícola e onde 

não houve expansão agrícola, com escore menor ou igual a 𝑥.  

 

Figura 15 – Funções distribuições empíricas para áreas de expansão e não expansão e a estatística KS 
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 Fonte: Diniz e Louzada (2003) 

 

O valor da estatística KS (figura 16) varia entre 0% e 100%, onde o valor máximo indica 

a separação total dos escores de onde houve expansão agrícola e onde não houve expansão 

agrícola. Já o valor mínimo sugere uma superposição total das distribuições dos escores dos 

dois grupos.  

Uma sugestão de interpretação do KS é dada por: 

i) 𝐾𝑆 < 10: indica que não há discriminação de possível conversão de áreas para a 

agricultura; 

ii) 10 < 𝐾𝑆 < 20: indica que a discriminação, para possibilidade de conversão de 

áreas para a agricultura, é baixa; 

iii) 𝐾𝑆 > 20: indica que o modelo discrimina a possibilidade de conversão de áreas para 

a agricultura. 

 

3.3.2 Capacidade e Acertos dos Modelos 

 

Nesta seção, são apresentadas algumas medidas para avaliar a capacidade de acertos de 

um modelo. A tabela 8 mostra uma matriz de confusão, que é estabelecida por meio de um 

ponto de corte (cutoff), com base nos escores preditos do modelo. Aqui, onde os indivíduos 

com pontuação acima do cutoff são classificados como onde houve expansão agrícola e abaixo 

do cutoff como onde não houve expansão agrícola. Posteriormente, compara-se essa 

classificação com a situação real de cada área com seu uso e cobertura. 

Após classificação das áreas onde houve expansão agrícola e onde não houve expansão 

agrícola pelos scores do modelo, é possível obter os seguintes elementos da matriz de confusão 

(tabela 8): 

 n é número total de áreas na amostra; 

 bB é o número de onde houve expansão agrícola e que foram efetivamente 

classificados como expansão agrícola (acerto); 

 mM é número de onde não houve expansão agrícola e que foram classificados 

efetivamente como não sendo de expansão agrícola (acerto); 

 mB é número de onde houve expansão agrícola  e que foram classificados como 

sendo onde não houve expansão agrícola (erro); 

 bM é número de onde  não houve expansão agrícola e que foram classificados como 

sendo onde houve expansão agrícola (erro); 
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 B é número total de áreas onde houve expansão agrícola na amostra; 

 M é número total de áreas onde não houve expansão agrícola na amostra; 

 b é número total de áreas classificadas como áreas onde houve expansão agrícola 

na amostra; 

 m é número total de áreas classificados como áreas onde não houve expansão 

agrícola na amostra. 

 

 
Tabela 8 – Matriz de confusão 

 Situação Real  

Previsão do 
Modelo 

Áreas onde não 
houve expansão 

agrícola 

Áreas onde  
houve expansão 

agrícola 
Total 

Áreas onde não 
houve 

expansão 
agrícola 

 
mM 

 
mB 

 
m 

Áreas onde   
houve 

expansão 
agrícola 

 
bM 

 
bB 

 
b 

Total M B n 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir da matriz de confusão, algumas medidas de capacidade de acerto são definidas 

a seguir: 

 

 Proporção de Áreas onde houve expansão agrícola observada (Prevalência):  

Prevalência= 
𝐵

𝑛
 

 

Quando se trata de eventos raros, a medida de Prevalência (probabilidade de uma 

observação apresentar a característica de interesse antes de o modelo ser ajustado) é de extrema 

importância. 

 Capacidade de Acerto de Áreas onde não houve expansão agrícola 

(Especificidade): 

Especificidade = 
𝑚𝑀

𝑀
. 
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A especificidade é a probabilidade de a área ser classificada como sendo áreas onde não 

houve expansão agrícola, dado que realmente ela é efetivamente uma área onde não houve 

expansão agrícola. 

 Capacidade de Acerto de Áreas onde houve expansão agrícola (Sensibilidade): 

Sensibilidade = 
𝑏𝐵

𝐵
 

 

A sensibilidade é a probabilidade de a área ser classificada como de expansão agrícola, 

dado que realmente ela é uma área de expansão agrícola.  

 

 Capacidade de Acerto Total (Acurácia):  

Acurácia =  
𝑏𝐵+𝑚𝑀

𝑛
 

 

A acurácia não é uma medida que deve ser analisada isoladamente, na escolha de um 

modelo, pois ela sofre influencias da sensibilidade, especificidade e prevalência. Outro fato é 

que dois modelos com sensibilidade e especificidade muitos diferentes podem produzir valores 

bem próximos de acurácia, se forem aplicados a populações com prevalências muito diferentes. 

 

 Valor Preditivo Positivo: 

VPP =  
𝑏𝐵

𝑏
   

 

O Valor Preditivo Positivo de um modelo representa a proporção de observações 

representando o evento de interesse (área de expansão agrícola observada), dentre as áreas que 

o modelo identificou como evento (área de expansão agrícola identificada pelo modelo).  

 

 Valor Preditivo Negativo: 

VPN =  
𝑚𝑀

𝑚
 

 

O Valor Preditivo Negativo é a proporção das áreas que representam o não 

acontecimento do evento dentre as áreas identificadas como não evento pelo modelo.  Essas 

medidas sofrem influência da prevalência populacional, isso indica que a interpretação delas 

deve ser feita com muita cautela. 
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 Correlação de Mathews: 

 

MCC = 
𝑏𝐵𝑚𝑀−𝑏𝑀𝑚𝐵

√(𝑏𝐵+𝑏𝑀)(𝑏𝐵+𝑚𝐵)(𝑚𝑀+𝑏𝑀)(𝑚𝑀+𝑚𝐵)
. 

 

O MCC é uma adaptação do coeficiente de correlação de Pearson e é usada para 

quantificar o desempenho de um modelo. Uma vantagem dessa medida, é que ela também é 

indicada em casos de prevalências extremas. O MCC retorna valores definidos entre -1 e 1. O 

valor 1 representa uma previsão perfeita, o valor 0 representa uma previsão completamente 

aleatória e -1 representa total desacordo. 

Para possibilitar comparações das medidas de desempenho, o cutoff usado para o cálculo 

da matriz de confusão e as demais medidas, foi o cutoff que maximiza o MCC. Ou seja, foram 

considerados 99 valores de cutoff de 1 a 99, de 1 em 1, e o cutoff que gerou o maior valor de 

MCC foi escolhido como ponto de corte para a decisão de quais áreas foram consideradas de 

onde não houve expansão agrícola e de onde houve expansão agrícola. 

 

3.4 Variáveis naturais, antrópicas e a complexidade das alterações de uso e cobertura do 

solo 

 

Já bastante fundamentados na literatura (FERREIRA, 2009; OLIVEIRA et al., 2015; 

BRITALDO et al., 2010; MIZIARA et al., 2007; SILVA, 2010a; BOWMAN et al. 2012), os 

fatores fisiográficos e antrópicos interferem no uso, ocupação e transformação da terra. Fatores 

como o preço da terra, a declividade, o tipo de solo, a facilidade de acesso e escoamento, como 

a proximidade de estradas, além de questões climáticas como temperatura e índice de 

pluviosidade, vêm determinando as opções de escolha e conversão de novas áreas à produção 

de culturas anuais, em grande parte de commodities. Como relata Pufal et al. (2000 apud 

KLINK; MACHADO, 2005), as formas de ocupação e mudança de uso e cobertura do solo 

estão condicionadas a fatores naturais e antrópicos: “Por exemplo, foi reportado que a 

topografia, a proximidade de mercados consumidores, a existência de infraestrutura e a 

presença de ONGs determinam o grau e forma de ocupação agrícola do solo do Cerrado” 

(KLINK; MACHADO, 2005, p. 153). 

A proposta de nosso trabalho é estabelecer os principais critérios e fatores que possam 

explicar o processo de mudanças do uso e cobertura da terra, em áreas localizadas no Cerrado 

goiano. Optamos por escolher, de forma prévia, seis variáveis: a declividade, o tipo de solo, a 
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proximidade de rodovias, a temperatura média anual da superfície terrestre, o índice de 

precipitação da pluviosidade anual e a evapotranspiração. Esta última variável foi escolhida 

devido ao importante papel que ela desempenha no ciclo hidrológico, interferindo fortemente 

na produção de cultivares. De acordo com Sentelhas e Angeloci (2009):  

 

Em uma escala local, no caso de uma cultura, a evapotranspiração (ET) da cultura se 

restringe aos processos de evaporação da água do solo e da vegetação úmida e de 

transpiração das plantas. O balanço entre a água que entra na cultura pela chuva e a 

que sai por ET, irá resultar na variação do armazenamento de água no solo, que por 

sua vez condicionará o crescimento, o desenvolvimento e o rendimento da cultura. 

(SENTELHAS; ANGELOCI, 2009, p. 6)  

 

Conforme relatado no primeiro capítulo deste trabalho, para o bom crescimento das 

plantas, em áreas de savana tropicais, são preponderantes as análises e interferências no 

processo dos níveis de disponibilidade de umidade para a planta (PAM), de disponibilidade de 

nutrientes para a planta (PAN), do fogo, da herbivoria (mais preponderantes nas savanas 

africanas) e das intervenções antrópicas.  

Acerca dos índices de PAM, são necessários os dados do índice de precipitação 

pluviométrica média anual, da capacidade de percolação e de retenção de água dos solos, da 

temperatura média anual, além do índice de evapotranspiração daquela região. No quesito 

capacidade de retenção de água, fica implícita a necessidade de análise da composição orgânica 

do solo, se mais argiloso ou não, características intrínsecas de cada um dos solos estudados, 

bem como o nível de declividade (MOTTET et al., 2006).  

Este nível provoca e condiciona, basicamente, a velocidade do escoamento da água e da 

capacidade de absorção da mesma pelo solo. Normalmente, em locais de savanas tropicais, 

como, por exemplo, onde na maior parte do tempo os índices de evapotranspiração são 

superiores aos de precipitação pluviométrica, as paisagens apresentam configurações 

semiáridas e pouca propensão ao uso agrícola (MISTRY, 2000). 

A geomorfologia, a topologia e a pedologia dos solos são fatores essenciais na 

determinação dos índices de PAN de cada área (SOLBRIG; MEDINA; SILVA, 1996). Os 

fatores biológicos, químicos e físicos são preponderantes na avaliação da capacidade produtiva 

de cada solo (LAMBIN et al., 1993). Os índices de potássio, fósforo e nitrogênio, além da 

intensidade solar, são determinantes para o crescimento e desenvolvimento satisfatório das 

plantas.  

Por outro lado, a altitude e a latitude do solo determinam o ciclo de temperatura, bem 

como a amplitude dos dias, o que interfere no tempo de exposição solar, influenciando, 

sobremaneira, o desenvolvimento das plantas. Há culturas que possuem especificidades 
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intimamente ligadas a altitudes e aos climas amenos, como o caso do café e da uva. As 

especificidades por cultura não fazem parte do foco de nosso trabalho, porém os aspectos de 

altitude, latitude e longitude compõem o modelo. 

Com a finalidade de avaliar as aptidões em relação ao PAN, necessário se faz avaliar, 

além dos dados de temperatura da superfície da terra, o tipo e composição do solo. Os solos 

encontrados em áreas de savana tropicais, como no Cerrado, majoritariamente, são solos 

sediados em superfícies intemperizadas e antigas (LATRUBESSE et al., 2005). Este atributo 

favorece as práticas de cultivos perenes e intensivos, particularmente das monoculturas.  

Por conseguinte, aparecem nas regiões de savanas tropicais, em abundância, os 

Argissolos e Latossolos (CASTRO et al., 2010). Geralmente, são solos reconhecidos pela 

grande profundidade, boa drenagem, pelos baixos índices de pH e grande concentração de 

alumínio, baixos níveis de matéria orgânica e pobres em nutrientes. Mapear o tipo de solo e 

suas composições, aos quais é submetida à expansão da fronteira agrícola, por meio de práticas 

agropastoris, será um dos focos da propositura do IPCA. 

Causas naturais e antrópicas podem provocar o fogo. Este vem sendo utilizado a 

milhares de anos por povos indígenas, por desbravadores na derrubada e limpeza de áreas com 

vegetação lenhosa e arbustiva, nas guerras e por agricultores como forma de fazer um controle 

rápido e barato das herbáceas. Desse modo, esse uso do fogo é prática regular, em várias regiões 

do Cerrado, em particular do Cerrado goiano.  

Invariavelmente, essa prática do uso do fogo ocorre de forma desordenada pelo uso 

antrópico ou por causas naturais. Estas últimas ocorrem como consequência de longos períodos 

de estiagem, com a diminuição vertical da vegetação verde, basicamente pela ocorrência de 

raios. Uma das características da flora das savanas, em especial do Cerrado, é o alto poder de 

recuperação que as plantas possuem em relação ao fogo. Após o fogo, em questão de dias, até 

mesmo com a pouca umidade do orvalho, é suficiente para que ocorra a rebrota de várias 

espécies endêmicas.   

Fora de controle, o fogo vem provocando desastres ambientais de pequena, média e 

grandes proporções. Uma correlação entre ocorrência do fogo e do desmatamento foi realizada 

para o recorte de nosso estudo. Os resultados desta abordagem são apresentados no capítulo 

cinco.  

O fogo é geralmente usado para limpar terrenos. Tansey e colaboradores (2004) 

estimaram que 67% da área queimada no Brasil em 2000 estavam no Cerrado. 

Queimadas frequentes afetam negativamente o estabelecimento de árvores e arbustos 

(Hoffmann e Moreira, 2002), além de liberar para a atmosfera dióxido de carbono 

(CO2) e outros gases causadores do efeito estufa. (KLINK; MACHADO, 2005, p. 151) 
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A queima de parques e áreas de proteção ambiental é constatada de forma regular, nos 

últimos anos; como exemplo, temos o grande incêndio do parque nacional das emas, no Estado 

de Goiás, ocorrido em agosto de 2010. Apesar da inegável importância e relevância da variável 

fogo, não há como mapeá-la e incluí-la diretamente na consecução de um modelo estatístico de 

abordagem da expansão da fronteira agrícola. De forma indireta, há estudos que correlacionam 

a expansão agropastoril com os índices de focos de fogo e desmatamento (ROCHA et al., 2011; 

ARAÚJO et al., 2012), conforme relatamos no item 1.5 do primeiro capítulo. Porém, estes 

atributos não comporão os atributos de nosso índice.  

 

Figura 16 – Desmatamentos no período (2003-2013) no Bioma Cerrado 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para o Cerrado goiano, a prática do desmatamento existe em áreas bastante específicas, 

uma vez que não há tanta disponibilidade de áreas que possam ter essa ocorrência. A figura 17 

demonstra que, em um período de 10 anos, os desmatamentos no Estado de Goiás ficaram 

bastante aquém quando comparados aos do Bioma como um todo. Além do fato do aumento de 

práticas fiscalizatórias, inclusive com o uso do geoprocessamento, esta prática foi bastante 

reduzida no Estado. Já o fogo, ocorre de forma bastante disseminada, pontual e pulverizada, em 

todo o Estado. Os resultados não apontaram uma correlação plena com a expansão estudada. 
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Para Goedert et al. (2008) a herbivoria seria um fator importante, que denota a influência 

que espécies de natureza herbívora podem desempenhar nas vegetações naturais e plantadas em 

áreas de savanas tropicais. As ocorrências da herbivoria podem ser praticadas por macro e 

microrganismos da biodiversidade (YOUNG; SOLBRIG, 1993). 

Particularmente nas Américas, as chamadas “pragas”, como formigas, cupins e 

principalmente, os insetos voadores, como é o caso dos gafanhotos, já representaram 

verdadeiros desastres ambientais e econômicos. Há relatos de devastação de plantações inteiras 

nas últimas três a quatro décadas provocadas pelos gafanhotos14. Para a realidade do Cerrado 

brasileiro, a herbivoria estaria concentrada no pastoreio realizado, basicamente, pelos gados 

bovino e equino, nos sistemas de pastagens naturais. Porém este atributo é de natureza bastante 

atípica, com ocorrência e peso mais visualizados no continente africano, não sendo passível de 

figurar na composição de um índice como o IPCA. 

 

A herbivoria, conceituada como o consumo da vegetação pela fauna de natureza 

herbívora, tanto selvagem como domesticada, resulta no controle do dossel vegetativo 

e é responsável pela composição botânica desse dossel. Esse fator determinante tem 

sido mais importante para as savanas africanas, onde estão concentradas as grandes 

populações de herbívoros selvagens de grande porte (elefantes, zebras, búfalos, gnus, 

etc.) e de pequeno porte. (cupins, formigas, etc.). (GOEDERT, et al. 2008, p. 54)  

 

Já os fatores, drivers, com a intervenção humana, sejam na construção de infraestruturas, 

ferrovias, hidrovias, rodovias, pontes, aquedutos, ampliação de espaços urbanos, minerações 

ou mesmo atividades agropastoris, que demandam drásticas alterações do uso e cobertura da 

terra. O manejo inadequado, a falta de planejamento e a imperícia de qualquer uma dessas 

práticas podem acarretar em distúrbios e alterações nas mudanças de uso e cobertura do solo. 

Aferir, mapear e utilizar dados históricos pode minimizar erros outrora cometidos e propiciar a 

otimização das ações dos atores envolvidos, com vistas a preservar o meio ambiente e a tornar 

mais competitivos os produtos advindos dessas regiões. 

Pretende-se estabelecer o índice de possibilidade de conversão através das 

características de relevo, localização e fertilidade. Estudos realizados anteriormente 

demonstraram que estas são as principais características físicas e antrópicas que inferem na 

escolha e implementação de novas áreas para a exploração da agricultura (MIZIARA, 2008; 

FERREIRA, 2009; SANTOS, 2010; SILVA, 2013a). Sabemos que, no processo histórico de 

                                                 
14 Um ataque inesperado de gafanhotos surpreendeu três províncias do noroeste da Argentina nos últimos meses. 

É o pior ataque do inseto "em mais de cinquenta anos". Notícia de 16/01/16, disponível em 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/01/mudanca-climatica-provoca-ataques-de-gafanhotos-na-

argentina.html >, acessada em 19/01/2016. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/01/mudanca-climatica-provoca-ataques-de-gafanhotos-na-argentina.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/01/mudanca-climatica-provoca-ataques-de-gafanhotos-na-argentina.html
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evolução da fronteira agrícola no Estado de Goiás, as questões temporais e/ou tecnológicas 

provocam mudanças no processo de uso e cobertura das áreas do Cerrado. 

O avanço tecnológico promovido pelos melhoramentos técnicos, de maquinário, de 

manejo, químicos e estruturais vêm promovendo o aumento da produção agrícola e a 

consequente otimização da exploração das áreas já consolidadas e das recém-convertidas. 

Houve um melhoramento significativo no maquinário adotado no manejo do terreno, bem como 

o melhoramento genético das sementes, dos insumos para a correção da acidez e fertilização do 

solo. 

A evolução das pesquisas no setor agrícola proporcionou significativas mudanças 

estruturais na exploração e uso das propriedades agroindustriais. Regiões antes classificadas 

como inapropriadas e inviáveis, economicamente, para a exploração, devido à dificuldade de 

acesso, inaptidão do solo ou por falta de maquinário e implementos tecnológicos adequados, 

foram incorporadas.  

Com o aprimoramento tecnológico e a inserção de novas práticas, de novos tratores, 

plantadeiras, colheitadeiras, etc., adaptados a regiões cada vez mais declivosas, esta realidade 

vem sendo alterada. Verifica-se, então, que o aprimoramento tecnológico através da 

intensificação de pesquisas no período, propiciou uma alteração no “peso” e importância que 

cada uma das características físicas e antrópicas desempenhava na prática da agricultura no 

decorrer do tempo.  

Primeiramente, antes mesmo da década de 1970, a variável fertilidade se apresentava 

como a principal característica que o agricultor verificava na escolha de áreas para a prática da 

agricultura. Admitindo a importância dos outros quesitos já apresentados, além de fatores 

econômicos, tais como preço da terra, recursos hídricos, clima, etc., o fator fertilidade se 

apresentava como a principal característica, pois havia uma grande proporção de terras ainda 

não utilizadas e disponíveis para tal uso. Por um longo período, vastas áreas do Cerrado 

brasileiro e mais especificamente do Estado de Goiás foram “desprezadas”, pois demandavam 

um alto custo de investimento com a correção da acidez, realidade comprovada pelos altos 

índices de alumínio, ferro (coloração vermelha) e do baixo pH do solo.  

Na consecução da implementação do índice de possibilidade de conversão à agricultura 

(IPCA), levamos em consideração dois fatores que consideramos primordiais, assim como, 

assumimos a existência de outros fatores (menos representativos) tomados como resíduos. As 

variações, estruturais e físicas, que cada uma das características já mencionadas possui, são 
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assumidas no índice como variáveis, bem como um componente ou coeficiente temporal/ 

tecnológico associado a cada uma delas.  

Quanto à declividade, estudos anteriores demonstram que terras com declividade 

superiores a 10% não são, ou muito pouco são, utilizadas para a prática da agricultura. Os dados 

publicados pelo PROBIO, relativos a levantamentos do ano de 2002, comprovam que terras 

planas e/ou levemente onduladas são as preferenciais do ponto de vista topográfico.  

Devido às características morfopedológicas do terreno, a enorme supremacia dos 

Latossolos vermelhos e vermelho-amarelos, que se verifica em todo o Cerrado e mais 

especificamente para o Estado de Goiás, aponta para uma utilização majoritária deste tipo, em 

comparação aos demais tipos de solo. Conforme atesta Calil (2009): 

 

Os Latossolos são solos profundos, bem drenados e muito intemperizados, com baixa 

fertilidade natural, encontrando-se nas áreas onde o relevo é mais aplanado (suave 

ondulado e ondulado), sob a vegetação primária de Floresta Estacional Decidual. 

Apresentam textura argilosa e argilosa cascalhenta. Os solos são pouco suscetíveis à 

erosão laminar, o que pode ser atribuído às características físicas, favoráveis à boa 

permeabilidade. (CALIL, 2009, p.48)  

 

A implantação de infraestrutura, a construção de estradas, de ferrovias, de hidrovias e 

outros para o escoamento da produção, e o consequente abastecimento dos centros 

consumidores ou para exportação, é definida de acordo com políticas de estado e com as 

demandas da produção. Esta característica antrópica talvez seja a mais influenciada pelo fator 

temporal. Novas estradas e frentes de exploração são constatadas nos últimos 30 a 40 anos 

possuindo um forte viés de crescimento. 

Estudos mostram que a abordagem do processo de mudanças de uso e cobertura da terra, 

para além de ser um assunto que possui múltiplas modelagens e abordagens, é um nicho de 

pesquisa multifacetada. Há diversos aspectos que precisam ser abordados. Análises do antes, 

durante e depois precisam ser dimensionadas. Análises multidisciplinares para avaliar este 

fenômeno são necessárias, demonstrando a alta complexidade que o processo possui.  

Em um mesmo evento, temos a repercussão e atuação dos vários atores envolvidos. Do 

produtor rural, passando pelo camponês trabalhador da terra, pela biodiversidade, o transporte 

e armazenamento, os fornecedores, os insumos, os compradores, o mercado, as alterações 

climáticas, as políticas governamentais internas e externas, enfim, são inúmeros os quesitos 

envolvidos no processo de mudanças de uso e cobertura da terra. Esta complexidade precisa ser 

abarcada por um grande número de áreas e suas especificidades.   

Portanto, para a consecução de um índice, a determinação dos drivers, dos motores que 

irão pilotar as alterações e os acontecimentos precisam ser analisados exaustivamente. Assim, 
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tendo a complexidade do processo admitida (MORIN, 2000), é necessário levar em conta as 

interações que ocorrem entre os atores e fatores antrópicos e biofísicos: 

 

The complexity of land-use systems calls for multidisciplinar analyses (Clayton and 

Radcliffe, 1996). Initial efforts aimed at modelling land-use change have focussed 

primarily on biophysical atributes (e.g. altitude, slope or soil type), given the good 

availability of such data. Incorporation of data on a wide range of socio-economic 

drivers of change is however required. (VELDKAMP; LAMBIN, 2001, p. 2)  

 

3.4.1 O sensoriamento remoto, geoprocessamento e as mudanças de uso do solo  

Os trabalhos de pesquisa e observação das mudanças do uso e cobertura da terra, 

anteriores à década de 1970, só podiam ser realizados através de prospecções e observações 

realizadas in loco, os chamados “trabalhos de campo” ou com a utilização de fotos obtidas por 

voos em aeroplanos. Com a viabilidade de utilização de imagens orbitais, adquiridas pelos 

satélites da série Landsat, foi possível a realização de trabalhos baseados no uso de 

sensoriamento remoto e no georeferenciamento de imagens.  

Desde então, a série Landsat e outros satélites com altas resoluções vêm sendo utilizados 

para detectar a dinâmica das mudanças de uso e cobertura da terra. Tal uso facilita a 

interpretação dos padrões de alteração espacial, principalmente em centros urbanos e na área 

agrícola. Houve avanços verticais na utilização do sensoriamento remoto, principalmente com 

tecnologias que permitem maiores resoluções como a dos sensores MODIS, particularmente 

para o Bioma Cerrado, estudos vêm se utilizando desta ferramenta (FERREIRA et al., 2009a), 

porém, evidencia-se a cada trabalho e pesquisa, os fatores subjetivos de interpretação e de 

classificação das imagens por parte do interpretador. 

As definições de critérios mais flexíveis podem mascarar dados e provocar erros de 

interpretação. Em nosso trabalho, o foco são as mudanças de uso e cobertura da terra que foram 

provocadas pela expansão da fronteira agrícola no Cerrado goiano, no período entre 2002 e 

2014. Mapear o comportamento de cada um dos atributos, físicos e antrópicos, acima expostos, 

para estabelecer os padrões de alteração dos usos e coberturas da terra, ocorridas no decurso 

dos 12 anos, partindo do pressuposto da análise de imagens adquiridas de maneira remota. 

 Os impactos da ação humana na intervenção no meio ambiente, em vastas áreas das 

savanas mundiais e em particular no Cerrado brasileiro, ainda não foram totalmente 

mensurados. Grupos de pesquisa em todo mundo e em especial no Brasil, como é o caso do 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG), da Universidade 

Federal de Goiás, vem se dedicando a este fim.   
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O grande desafio é aumentar a produção e a oferta de alimentos, sem comprometer ainda 

mais os recursos naturais remanescentes. A aquisição e a manipulação de dados remotos são 

vitais para os trabalhos de modelagem. Nosso trabalho teve como base o uso de imagens e 

mapeamentos ofertados pelo LAPIG. O geoprocessamento de dados é a base sedimentar de 

nossas conclusões. Para o processamento dos dados e a aferição dos pesos que cada atributo 

contribui para escolha e implementação de áreas com o uso em agricultura, buscamos adotar 

alguns critérios que pudessem expressar as características próprias de cada um deles.  

Relativo às distâncias entre as amostras e as rodovias pavimentadas mais próximas, 

adotamos o valor em metros identificado pela ferramenta GIS. Esses valores variam entre 

poucos a algumas dezenas de milhares de metros, ou seja, quilômetros, e demonstram a grande 

variação encontrada para as amostras selecionadas como agricultura pelo PROBIO no ano de 

2002 (figura 18), no Bioma Cerrado e mais especificamente para o Cerrado goiano. 

 

Figura 17 – Uso e Cobertura da terra no Bioma Cerrado, PROBIO  

 
Fonte: Sano et al. (2008) 

 

O manejo C, classificação do SAAAT, prevê um maior nível de investimento e a 

utilização de maquinários em todas as fases da prática da agricultura. Este tipo de manejo é o 

adotado pelo agronegócio e geralmente pelas grandes propriedades e práticas de monoculturas. 



117 

 

Pela utilização do uso intensivo de máquinas, este manejo possui restrições para sua execução 

em áreas com declividades superiores a 10%. 

A grande maioria da agricultura encontrada em Goiás, em 2002, pelo levantamento do 

PROBIO, 96%, está sediada em terrenos de no máximo 8% de declividade. Este fato motivou 

a escolha por esta categoria de manejo que pressupõe a grande importância dos fatores 

declividade e erodibilidade para sua consecução. A tabela 9, a seguir, traz a categorização das 

classes de declividade e as classificações do relevo por nós analisadas. 

 

Tabela 1 – Categorização das classes de declividade com as classificações de relevo 

Declividade (%) Classificação do relevo 

0 – 3 Plano 

3 – 8 Suave ondulado 

8 – 20 Ondulado 

20- 45 Forte ondulado 

> 45 Montanhoso 

Fonte: SAAAT 

 

Modelar, planejar e prever cenários são tarefas importantes na busca de um equilíbrio 

sustentável entre o aumento da produção agrícola e a manutenção dos recursos naturais, 

principalmente da água. Deficiências de nutrientes podem ser contornadas, supridas, mas 

deficiência de umidade, de água, geralmente levam à desertificação e o comprometimento da 

sobrevivência vegetal e animal, inclusive humana. Goedert et al. (2008) sintetizam bem esta 

demanda: 

[...] o mapeamento da aptidão agrícola das terras, tarefa que pode ser acelerada pelo 

emprego de ferramentas modernas, tais como geoprocessamento, sensoriamento 

remoto e modelagem. O uso planejado das terras, de acordo com sua capacidade, é 

uma estratégia importante para minimizar os riscos de degradação dos recursos 

naturais e comprometimento da qualidade ambiental. (GOEDERT et al., 2008, p. 67) 

 

 

3.5 Critérios de amostragem 

Na busca pela metodologia que seria utilizada na edificação do Índice de Possibilidade 

de Conversão à Agricultura (IPCA) para o Cerrado goiano, encontramos alguns trabalhos que 

adotaram procedimentos similares para o recorte no Estado de Goiás e para recortes maiores, 

como de todo o globo terrestre. 

Zuidema et al. (1994) elaboraram uma malha de 0,5o latitude x 0,5o de longitude15 (~ 

55,5 km x 55,5 km), e fizeram uma cobertura de todos os continentes no globo terrestre. 

                                                 
15Diferentemente de um grau de latitude, que sempre corresponde a uma distância de 111,12 km, um grau de 

longitude varia de 0 a 111,12 km: se a distância for medida em um círculo de mesma latitude, a distância é de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Km


118 

 

Veldkamp e Fresco (1997) usaram a mesma estratégia para mapear a Costa Rica (1997). Em 

Zuidema et al. (1994) foram desenvolvidos dois modelos. Um que mapeou a demanda por 

commodities no mundo e outro que mapeou as conversões e transformações da terra em áreas 

em todo o planeta, para o uso agropastoril, no período entre 1970 e 1990. 

 

For our initial global land cover we use the ecosystems data base of Olson et al., 

(1985) available on a global grid of 0.50 latitude and 0.50 longitude. Each grid cell of 

this data base is assigned to the dominant ecosystem in that grid cell. Since Olson's 

data were compiled mostly in the 1960s and 1970s, we use these data to initialize the 

Land Cover model in 1970. (ZUIDEMA et al., 1994, p. 175)  

 

Lobo et al. (2007), no trabalho “Base de dados territoriais necessárias à análise de um 

Sistema de Reserva Legal Extra Propriedade no Estado de Goiás”, optaram por adotar uma 

malha hexagonal de 10.000 hectares cada. O Estado de Goiás foi subdividido em 3.659 

hexágonos regulares.  

Esta proposta seguiu a metodologia adotada por Scaramuzza et al. (2008), que trabalham 

com a identificação de Áreas prioritárias para a Conservação da Biodiversidade em Goiás. Este 

grupo compõe o Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade em Goiás (PDIAP). O projeto fora coordenado pela extinta Agência Goiana do 

Meio Ambiente (AGMA) e faz parte de um programa de interesse do governo do Estado para 

a recuperação das rodovias estaduais.  O PDIAP é gerenciado, portanto, pela Agência Goiana 

de Transportes e Obras (AGETOP), com financiamento do Banco Mundial.  

O grupo de estudos é formado por especialistas, geólogos, biólogos, ecólogos, etc. que 

buscam mapear, identificar e propor áreas prioritárias para a criação e implementação de 

unidades de conservação no Estado de Goiás (SCARAMUZZA et al., 2008). Com o uso do 

processamento de imagens e de modelagens geoestatísticas, o grupo se propõe a identificar, por 

meio do cruzamento de vários bancos de dados, as áreas com espécies endêmicas e que se 

encontram ameaçadas.  

 

3.5.1 Malha de pontos no Cerrado goiano 

O Estado de Goiás possui menos de 1% (0,9) de seu território reservado às unidades de 

conservação ambiental. Ele possui, ainda, 3,5% de seu território classificado como unidades de 

uso sustentável, as chamadas Áreas de Proteção Ambiental, as APAs (FERREIRA et al., 2009). 

Somados, menos de 4,5%, do território do Cerrado goiano possui algum tipo de proteção 

                                                 
111,12 km vezes o cosseno da latitude; se a distância for tirada num Círculo máximo, a distância é um pouco 

menor. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude>, acessado em 12 out. 2015.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosseno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Círculo_máximo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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ambiental. Políticas de estado devem ser interpostas para aumentar o número de áreas que 

protejam a biodiversidade ainda existente (LAMBIN et al. 2001). 

Para o estabelecimento da metodologia de estudo e determinação do recorte a ser 

escolhido para a pesquisa, o grupo de especialistas do PDIAP baseou-se nos trabalhos de 

(CRAWSHAW, 1995). No estudo, há a identificação da área mínima necessária para a 

sobrevivência do mamífero, topo da cadeia alimentar, no caso do Cerrado goiano, a onça 

pintada.  

O estudo de Crawshaw (1995) concluiu que a área per capita para o mamífero, topo da 

cadeia alimentar, seria uma área equivalente a 100 km² ou 10.000 ha. Adotando o sistema 

utilizado pelas abelhas na construção e engenharia dos favos de mel, hexagonal, foram criados 

hexágonos com tamanhos de 10.000 ha, o que equivale a hexágonos com lados medindo 

aproximadamente 4,39 km, cada. O Estado de Goiás foi subdividido através desta malha em 

3.659 hexágonos regulares. 

 

Uma área mínima com 10.000 hectares é compatível com a área demandada por 

algumas espécies de mamíferos e aves ameaçadas de extinção no Cerrado brasileiro 

(MARINI, 2001). Por exemplo, a área de vida para uma onça pintada é estimada em 

10 mil hectares. (SCARAMUZZA et al., 2008, p. 53)   

 

O menor município goiano é Anhanguera que possui pouco mais de 56 km2. 

Estabelecemos o critério de se criar uma malha quadricular, com 2 km de lado, 4 km² e, dessa 

forma, o objetivo será o objetivo de garantir que cada município goiano seja subdividido e 

contemplado com pelos menos 10 células. Em cada uma das células, foi plotado um ponto em 

seu centroide. Com esta metodologia, foram criados 82.394 pontos amostrais, distribuídos por 

todos os municípios do Cerrado goiano, que estão apresentados, a seguir, na figura 19. 

No comparativo das duas malhas, quadrangular e hexagonal, concluímos que cada 

hexágono possui 100 km², portanto, cada hexágono equivale a 25 células quadrangulares de 4 

km², propostas. Com esta metodologia, teremos a possibilidade de identificar de forma amiúde 

as particularidades de cada unidade, como solo, temperatura, declividade, etc. A figura 19 

apresenta a malha quadrangular utilizada no estudo. 

O centroide será o local onde determinamos a aferição de alguns dos critérios e atributos 

selecionados para o estudo, como a distância para rodovia, por exemplo. Para cada uma das 

células foram cruzados os mapas com as imagens e dados do PROBIO (2002) e da Agrosatélite 

(2014), em relação à agricultura. Calculamos as porcentagens de agricultura que cada uma das 

células apresentava nos dois momentos. Com a comparação entre as duas informações, 
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identificamos as células onde ocorreram quatro situações, a saber: expansão, retração, 

permanência e manutenção de outros usos. 

 

Figura 18 – Grid composto de 82.394 células de 4 km² cada, cobrindo o Cerrado goiano 

  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com o escopo de verificar o comportamento da expansão da área agrícola no Cerrado 

goiano, estabeleceu-se, de acordo com o modelo exposto anteriormente, as variáveis naturais e 

antrópicas que comporiam o estudo.   

Em cada um dos centroides foi possível obter as informações das variáveis que eram o 

alvo de nosso estudo. Elas foram obtidas por meio do cruzamento de dados e de mapas com as 

informações de declividade, proximidade de rodovias, tipos de solos, temperatura, precipitação 

e evapotranspiração para o ano de 2002. Ademais, informações acerca do uso e cobertura, em 
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cada um dos centroides, foram averiguadas para o ano de 2002. Em 2014, a única informação 

disponível em relação ao uso e cobertura, é a de agricultura ou não agricultura. 

Foi realizada a subtração dos valores encontrados em 2014, pelos valores de 2002 para 

cada uma das 82.394 células, onde houve detecção para o uso de agricultura. Cabe esclarecer 

que tivemos que optar por identificar os valores médios para cada um dos atributos, em cada 

uma das células. Logo, calcularam-se os valores médios mensais das temperaturas, dos índices 

de precipitação da pluviosidade, das evapotranspirações e das declividades em cada um dos 

centroides das células. A tabela 10 apresenta as áreas e as quantidades de células com as 

respectivas porcentagens para o PROBIO e para a Agrosatélite. 

 

Tabela 2 – Número de Células no grid e porcentagens do Probio e do Agrosatélite 

Recorte/Metodologia Área em Km² % de Área Número de células % de células 

Cerrado goiano 329.579,57 100 82.394 100 

Agricultura/Probio 

(2002) 
49.977,66 15,16 20.165 24,47 

Agricultura/Agrosatélite 

(2014) 
37.219,14 11,29 24.048 29,19 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para os solos, optou-se por identificar todas as ocorrências e estabelecer a escolha da 

classificação do solo de cada célula, como sendo o solo majoritário nos 4 km². Em relação à 

localização, identificamos as estradas mais próximas, onde foi calculada a distância até o 

centroide de cada uma das células. 

 

3.6 Banco de dados utilizados na modelagem 

A priori, criou-se uma grade com 2 por 2 Km (4 km²), para verificar dentro de cada 

grade suas características ambientais. Na caracterização ambiental de cada grade foram 

utilizados os seguintes dados: 

 Uso do solo referente ao ano de 2002: Dados do mapeamento PROBIO (2002) com 

imagens da série Landsat em escala 1:250.000; 

  Mapeamento agrícola 2013/2014: Dados do mapeamento da Agrosatélite; 

  Precipitação de 2002: Produto 3B43 do satélite TRMM com resolução espacial de 

aproximadamente 30 Km; 

 Temperatura de superfície 2002: Produto MOD11A2 do sensor MODIS com resolução 

espacial de 1 Km; 
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  Evapotranspiração 2002: Pro      duto MOD16A2 do sensor MODIS com resolução 

espacial de 1 Km; 

  Altimetria: Dados SRTM de 30 m de resolução espacial; 

  Mapa de solos: Mapeamento de solo do projeto RADAM BRASIL com escala de 1: 

1.000.000; 

 Declividade: Produto gerado a partir do dado altimétrico do SRTM. A unidade de medida 

de declividade é porcentagem; 

 Mapa de rodovias: Adquiridos pelo Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas do 

Estado de Goiás (estaduais) pelo site www.sieg.go.gov.br, bem como das rodovias federais 

junto ao IBGE. 

Um script em python foi criado e ele verificou em cada grade de 4km² (2 km x 2 km) a 

predominância de cada um dos dados acima descriminados. Sendo que, a classe predominante 

(arquivos vetoriais) e/ou a média de valores (dados matriciais) foram preenchidos como 

características de cada grade. No caso de análise de distância das rodovias, foi utilizado o 

centróide16 da grade na verificação das distâncias com as rodovias. 

 

 

 

                                                 
16 Centroide:Ponto  ou coordenada de uma forma geométrica que estabelece o seu centro geométrico. "centroide

s", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008- 

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/centroides [consultado em 09-02-2016]. 

http://www.sieg.go.gov.br/
https://www.priberam.pt/dlpo/centroides
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE DE 

POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À AGRICULTURA (IPCA) 

 

 4.1 Estudo da transição agrícola   

Para o levantamento das áreas de expansão agrícola no Estado de Goiás, utilizamos dois 

trabalhos. Um estudo realizado pelo PROBIO (2002) com financiamento e coordenação do 

Ministério do Meio Ambiente, e outro realizado pela empresa Agrosatélite (2015), com 

financiamento da Gordon and Betty Moore Foundation. São trabalhos realizados com 

metodologias, tecnologia e objetivos distintos, porém eles possuem dados acerca da agricultura, 

que foram captados em cada um dos anos em foco, no recorte escolhido para o estudo.  

É importante relatar que o levantamento feito pelo PROBIO abrangia os usos da terra 

como pastagens, agricultura, corpos d’água, vegetação remanescente, além de outros usos 

antrópicos. No caso da Agrosatélite, foi realizada a Análise Geoespacial da Dinâmica das 

culturas Anuais no Bioma Cerrado no período de 2000 a 2014. Sobretudo, esta análise 

comprovou que anteriormente (2001) pouco mais de 80% e atualmente (2014) cerca de 90% 

destas culturas são do cultivo de soja. 

Os dados foram extraídos e classificados de forma dicotômica, em que utilizamos o 

número “0" para designar a célula onde não foi constatada a presença de agricultura e “1” para 

designar as células onde houve a presença de qualquer valor superior a 0% da célula ocupada 

com agricultura. Os dados foram comparados e agrupados na forma de um par ordenado (x,y), 

onde os valores x designam a ocorrência no ano de 2002 e y as ocorrências para o ano de 2014. 

Ao realizar o cruzamento das informações nas duas datas, foi possível fazer um mapa que 

apontou quatro tipos de relações espaciais (figura 20). Áreas que mantiveram o uso da terra 

como de agricultura, situação que por comodidade chamaremos de permanência “(1,1)”. 

Regiões onde não havia agricultura detectada pelo PROBIO em 2002 e mantiveram essa 

situação em 2014, que chamaremos de outros usos “(0,0)”. Nos casos em que havia agricultura 

em 2002 e não havia em 2014, chamaremos de retração “(1,0)” e onde não havia agricultura 

em 2002 e havia em 2014 de expansão “(0,1)”.  

É relevante observar que a ocorrência (1,1) pode expor ainda outras duas situações: aquela 

em que havia agricultura em 2002 na célula e houve uma expansão em 2014, com uma 

porcentagem maior de agricultura por células; por outro lado, há a situação em que havia 
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agricultura em 2002 e em 2014, porém com redução de porcentagem de agricultura por célula, 

ou seja, houve uma retração. Na figura 20 é apresentado o mapa com as relações espaciais 

ocorridas entre 2002 e 2014, no tocante a cobertura de cultivares no Cerrado goiano. Há 

ocorrência de quatro situações: expansão, retração, permanência e outros usos. 

 
Figura 19 – Mapa das Transições na classe agricultura para o intervalo 2002-2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Tabela 3 – Transições na classe agricultura para o intervalo 2002-2014 no Cerrado goiano 

Agricultura 2014 

 

 

2002 

 

 
 

Estado 1 0 

 

1 

a = 8,38%   

(27.918,78 km²) 

Permanência 

b = 7,59%  

(25.286,82 km²) 

Retração 

 

0 

c = 6,76%  

(22.521,59 km²) 

Expansão 

d = 77,27% 

(257.432,46 km²) 

Outros usos 

Fonte: elaborado pelo autor            

 

Onde:  

 a = Indica as áreas onde em 2002 e em 2014 eram classificadas como classes agrícolas, 

ou seja, tem-se (1, 1) → permanência (agricultura).   
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 b = Indica as áreas onde em 2002 eram classificadas como agricultura e no ano 2014 

transformaram-se em outro uso, indicando uma situação de (1, 0) → substituição nas 

áreas agrícolas (retração).   

 c = Indica as áreas onde em 2002 apresentava uso “não agrícola” do solo e no ano 2014 

converteu- se em área agrícola, indicando uma situação de (0, 1) → expansão das áreas 

agrícolas.   

 d = Indica as áreas onde em 2002 e em 2014 apresenta uso “não agrícola” do solo, ou 

seja, tem-se uma situação de (0, 0) → manutenção de outros usos. 

 

Merece destaque o fato de que todas as áreas de ocorrência da classe “c” aqui 

discriminadas, a situação onde (0, 1), denotam as conversões de “não agrícola” → “agricultura” 

ocorrem no Cerrado goiano. Como dissemos, nessa região se encontram as nascentes de três 

grandes bacias hidrográficas brasileiras: Araguaia-Tocantins, São Francisco e Paranaíba-

Paraná. O controle e o acompanhamento destas conversões tornam-se fundamentais não apenas 

para o Bioma Cerrado, mas impactam o uso da água em todo o país.  

Das mudanças indicadas na tabela 11, apenas as que se referem aos eventos de expansão 

(0, 1), (não agrícola → agricultura) serão consideradas para a aplicação do modelo de regressão 

logística. As retrações (1, 0), (agricultura → outros usos) da classe no período não serão 

consideradas. A transição (1, 1), refere-se à permanência da classe agricultura, e são situações 

que também não serão consideradas. O objetivo é explicar o processo de expansão da 

agricultura na área de estudo.  

A partir destas definições, a figura 20, que indica todas as transições de uso de solo, 

relacionadas à área agrícola, entre o período de 2002-2014, é reclassificada. Uma nova imagem 

binária indicando apenas o caso os eventos de expansão (0, 1), (não agrícola → agricultura, 

caso “c” da tabela 11). A figura 21 indica a localização espacial das áreas convertidas em 

agricultura no período de 2002-2014, sendo esta, a variável resposta, dependente, do estudo. 

Destacamos que a figura 21 representa uma imagem dicotômica de transição, na qual 

estão representados os locais onde houve permanência de outras classes e os locais onde houve 

a transição “não agrícola” → agricultura, no intervalo de tempo em análise. Ou seja, a figura 

21 corresponde ao item (c) da tabela 11 (p. 123). 

 

 

 

Figura 20 – Eventos de expansão (0 - 1, “não agrícola” → agricultura) 
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                    Fonte: elaborado pelo autor 

 

O foco de nosso estudo são as áreas em que houve a expansão da área agrícola plantada. 

Há que se relatar que no período (2002-2014), a porcentagem de áreas em retração foi superior 

ao quantitativo de áreas onde houve expansão. Este fato pode ser explicado pela diferença de 

metodologias adotadas nos dois levantamentos.  

Enquanto o PROBIO utilizou imagens Landsat de 2002 na escala 1:250.000, a 

Agrosatélite valeu-se de imagens Landsat e do sensor Modis com resolução espacial de 250 m 

(250m nas 7 faixas do vermelho e infravermelho próximo), portanto com maior nível de detalhe. 

O avanço tecnológico produz algumas distorções e diferenças de abordagens nos dois trabalhos. 

De fato, um jargão muito usado na academia, decreta: “Dados não se discutem, são utilizados 

e trabalhados”. 

Com essa nova ferramenta de confirmação e detalhismo (Modis), espacialmente foi 

possível verificar uma diferença substancial nas duas metodologias. Desse modo, enquanto no 
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PROBIO as áreas classificadas como agricultura se encontram de forma agrupada em grandes 

“bolsões” em regiões específicas do Cerrado goiano: 

- Região Leste: Jussara, Iporá e Santa Fé; 

- Região Sul-Sudeste: Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Bom Jesus, Goiatuba, Mineiros e 

Santa Helena e;  

- Região central: Ceres, Goianésia e Barro Alto, por exemplo.  

Já o levantamento realizado pela Agrosatélite apresenta áreas distribuídas em 

praticamente todas as regiões do Estado e de forma bastante espalha (pulverizada).  

Outra informação a relatar seria referente às áreas que foram convertidas e que, por 

algum motivo, deixaram de ser rentáveis para o produtor rural. Gastos extras para a fertilização 

da terra, dificuldades de acesso e escoamento, queda do preço mundial das commodities, dentre 

outras razões locais, regionais e globais podem tornar o empreendimento desinteressante 

financeiramente para o investidor. Essas razões podem fazer com que muitas áreas, antes 

utilizadas, deixem de ser preferenciais para a produção.  

Resultado semelhante pode ser encontrado em Jepson (2005) que realizou um estudo de 

caso no leste do Estado de Mato Grosso. A autora atestou um quantitativo expressivo de áreas, 

naquele estudo e região, que teve uma regeneração, ou seja, em um decurso de 13 anos, algumas 

áreas foram utilizadas para fins agropastoris e depois tiveram uma nova mudança em seu uso e 

cobertura, retornando ao estado de desuso e reforçando o quantitativo de áreas em pousio ou 

regeneração.  

 

Total Cerrado loss measured for this area of interest between 1986 and 1999 is 

70.10%. Vegetation regeneration represents an important contribution to overall land 

cover between 1986 and 1999. Overall net loss of Cerrado vegetation is 20.15% 

(384.85 km²), or 50% less than total Cerrado loss, as it accounts for the difference 

between Cerrado area converted and the area of Cerrado regeneration. That is, 50% 

of Cerrado converted during some of this period of time experienced regeneration. 

While the total annual rate of Cerrado loss decreases over time, the net annual rate of 

conversion experiences a rise between 1992 and 1999. (JEPSON, 2005, p. 105)  

 

 
 

4.1.1 Análises estatísticas 

Partimos do pressuposto que a ocorrência de eventos que modificam o uso e a cobertura 

do solo se devem, sobretudo, pela proximidade geográfica de agentes e atores presentes nas 

áreas em questão. Admitimos, também, que estes agentes e atores são os principais indutores 

para estas alterações. Assim, é razoável prever que as distâncias às rodovias, aos grandes 

centros urbanos, que os limites florestais e áreas remanescentes, condições climáticas, 
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geomorfologia, etc. constituem variáveis de interesse (variáveis independentes) e devem estar 

presentes na elaboração do modelo. 

A probabilidade da ocorrência de transição “não agrícola” → agricultura (figura 20), 

corresponde à variável resposta do modelo, ou seja, a expansão da agricultura no Cerrado 

goiano. Já as variáveis explicativas, biofísicas e antrópicas, que promovem ou explicam as 

mudanças ocorridas entres as classes de uso e cobertura do solo (não agrícola → agricultura), 

encontram-se listadas abaixo de forma nominal e esta informação pode ser visualizada de forma 

sintetizada no quadro 2, apresentado no Anexo B, p. 215.  

Os fatores indutores, que promovem as mudanças, podem ser agrupados em duas 

categorias: (a) fatores estáveis ou biofísicos, isto é, que permanecem constantes durante o 

período de simulação, por exemplo, a topografia e tipo de solo e, por outro lado, (b) fatores 

dinâmicos ou antrópicos, tendo como exemplos a densidade populacional e as questões de 

mercado (interno e externo).  Desse modo, apresentamos as variáveis, resposta (dependente) e 

explicativas (independentes) que compõem o modelo. 

 

4.2 Os fatores naturais e antrópicos na elaboração do índice 

 

No trabalho de parametrização dos fatores/atributos que compõem o IPCA, ficou 

evidente que o tamanho do recorte escolhido, Cerrado goiano, abarca muitas realidades e muitas 

especificidades que cada mesorregião ou microrregião do Estado de Goiás possui. Se por um 

lado, procurar edificar modelos para recortes menores pode aumentar o poder de resposta e 

acerto do modelo, por outro isso reduziria a expectativa de generalidade que se busca na 

consecução de um modelo como este. 

Serneels e Lambin (2001), em estudo realizado no Quênia, trabalharam com dicotomias 

desde o estabelecimento das áreas de estudo (fazendas internas e externas), dos atores 

envolvidos (produtores de trigo e pequenos produtores), dos períodos temporais (1975-1985, 

1985-1995), das modalidades de execução da agricultura (agricultura mecanizada e agricultura 

familiar). Outra dicotomia utilizada por eles foi o próprio processamento 

estatístico/matemático, que foi computado de forma dicotômica (0 ou 1), além de que o estudo 

enfoca duas situações, dois modelos.  

As conclusões do trabalho apontam as limitações da tarefa, bem como os avanços. A 

principal questão posta foi a da possibilidade de melhorar os acertos dos cenários propostos, ao 

se diminuir o recorte de estudo para áreas com características aproximadas. Se por um lado a 
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redução de área aumenta o poder de resposta do modelo, por outro isso denotaria a perda da 

generalização que se espera dele. Assim, segundo os autores:  

 

The concomitant modelling of these two simultaneous processes results in a weak 

explanatory power of the overall model. Further subdivision of the region into smaller 

homogeneous spatial entities, separating these two processes of land-use change, 

might raise the predictive power of the individual models. However, it is not 

compatible with the idea of generality behind modelling activities and it would make 

extrapolation of the findings to the entire region even more difficult. (SERNEELS; 

LAMBIN, 2001, p.78)  

 

Em nosso trabalho, a área de estudo é o Cerrado goiano, aproximadamente 329.000 km², 

portanto quase 32 vezes maior que a área de estudo de Serneels e Lambin (2001), distrito de 

Narok, no sudoeste do Quênia, com pouco mais de 10.000 km². Comparativamente, este fato 

denota a necessidade de um grande número de informações a serem processadas.  

No critério de amostragem que expusemos no terceiro capítulo, demarcamos nossa 

forma de abordagem e a metodologia que seria usada. Inclusive para a escolha das variáveis, os 

drivers, focos do estudo. Passamos agora a analisar uma a uma as variáveis que foram utilizadas 

na elaboração do método, variável resposta e variáveis explicativas. 

Em nosso estudo, foram escolhidas as variáveis de: altitude, áreas com agricultura em 

2002, declividade, distância entre as rodovias pavimentadas, tipo de solo, evapotranspiração, 

temperatura média anual da superfície terrestre e a pluviosidade. Para cada uma das variáveis 

foi realizado um estudo de análise bivariada de acordo com o exposto no item 3.1.1. 

 

4.2.1 Expansão 

 

A partir do estabelecimento da grade com 82.394 células e da remoção das 2.795 células 

que apresentavam algum tipo de erro e falta de informação, o trabalho de identificação da 

ocorrência da expansão da fronteira agrícola para o Cerrado goiano se deu com 79.819 células. 

Destas, 6.062 células (7,59%) apresentaram retração da área de agricultura verificada em 2002, 

para o novo mapeamento em 2014. Outras 6.688 células (8,38%), apresentaram a mesma 

quantidade, permanência, de agricultura por célula, nos dois mapeamentos. Para 61.669 células 

(77,27%), os dois mapeamentos aferiram que o uso praticado em cada uma das células não era 

de agricultura, células estas que foram identificadas como de outros usos.  

Para apenas 6,76% do total de células, 5.400, foi verificado algum tipo de expansão da 

prática de agricultura por célula de 2002 para 2014. Ou seja, ocorreu a mudança de outro uso 

do solo para a prática de agricultura (0,1), ou se já havia agricultura na célula, este montante foi 
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acrescido com o aumento da área plantada por célula (1,1). Esta expansão pode ser observada 

na figura 21, p. 128. 

Portanto, a interpretação correta do fenômeno deve ser entendida como da possibilidade 

dos 8,38% de permanência (1,1) possam ser inteiramente de retração e, neste caso, as retrações 

somariam 12.757 células (15,97%) possíveis de retração. Por outro lado, a porcentagem de 

permanência também poderia ser inteiramente de expansão e, neste caso, o montante de células 

de expansão seria de 12.088 células (15,14%). 

São nestas 12.088 células que se deu o trabalho de verificação dos atributos e variáveis 

que, de alguma forma, interferiram positivamente ou negativamente na ocorrência da expansão. 

Estas células de expansão compõem, no modelo, a variável que chamamos de dependente ou 

variável resposta. Doravante, passaremos a interpretar cada uma das outras variáveis, que são 

chamadas de independentes ou variáveis explicativas.  

 

4.2.2 Altitude 

A variável altitude, apresentada na figura 22, aponta que o Estado de Goiás possui uma 

variação altimétrica em torno de 1.380 m. No Estado, a altitude mínima verificada é de 205 m 

e a máxima de 1.583 m. A cota mínima foi encontrada na região que margeia o Rio Araguaia 

no Noroeste de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia. A cota máxima detectada foi 

no município de Alto Paraíso, na região Nordeste do Estado. Ambas as regiões não possuem 

tradição no quesito agricultura, a primeira é um importante polo das pastagens em Goiás e a 

segunda destaca-se pelo ecoturismo. 

O Estado de Goiás possui um relevo bastante plano a levemente ondulado. Na figura 

22, as mechas que vão do amarelo para o marrom, revelam áreas com maiores cotas altimétricas. 

Há uma extensa área com estas cotas de altitude maior em uma faixa leste, desde Catalão, 

passando por Silvânia, Cristalina, atravessando o Distrito Federal e chegando às regiões 

Noroeste e Centro-norte do Estado, em municípios como Padre Bernardo, Alvorada do Norte e 

Alto Paraíso. Outra região que apresenta regiões com cotas altimétricas superiores a 1.000m de 

altitude se localizam na região sudoeste de Goiás, em municípios como Jataí, Mineiros e 

Serranópolis.  
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Figura 21 – Altitude média, variável explicativa  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Figura 22 – Histograma da Altitude média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Para obter conclusões mais apuradas da variável, foi elaborado o histograma da altitude 

média apresentado na figura 23. Ademais, é possível verificar que as maiores ocorrências de 

expansão se deram em regiões com altitudes entre 500 e 900 metros de altitude, 

aproximadamente 71,72 % da expansão ocorreu nessa faixa. 

Figura 23 – Gráfico de setores da Altitude média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

As altitudes foram divididas em cinco categorias, -2, -1, 0, 1 e 2. As maiores frequências 

encontradas se deram na categoria 0 (40%) e -2 (30%). A visualização destas informações pode 

ser melhor entendida através da figura 24, com o gráfico de setores circulares com as categorias 

da variável altitude, bem como da figura 25 que mostra esta categorização de forma 

especializada no Cerrado goiano. 

 

 

Figura 24 – Gráfico categorizado da Altitude média  
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 4 – Análise Bivariada da Altitude para áreas passíveis de expansão agrícola 

Altitude Outros usos 
(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[205,275) 3847 144 5,68 1,19 0,21 -2 

[275,314) 3767 224 5,56 1,85 0,33 -2 
[314,359) 3799 192 5,61 1,59 0,28 -2 
[359,415) 3847 144 5,68 1,19 0,21 -2 

[415,465) 3912 79 5,78 0,65 0,11 -2 
[465,500) 3810 181 5,63 1,50 0,27 -2 
[500,534) 3521 470 5,20 3,89 0,75 -1 

[534,568) 3377 614 4,99 5,08 1,02 0 
[568,600) 3349 642 4,94 5,31 1,07 0 
[600,631) 3403 587 5,02 4,86 0,97 0 

[631,660) 3321 670 4,90 5,54 1,13 0 
[660,691) 3293 698 4,86 5,77 1,19 0 
[691,721) 3298 693 4,87 5,73 1,18 0 

[721,750) 3283 708 4,85 5,86 1,21 0 
[750,781) 3225 766 4,76 6,34 1,33 0 
[781,816) 3120 871 4,61 7,21 1,56 1 

[816,854) 3004 987 4,44 8,17 1,84 1 
[854,905) 2865 1126 4,23 9,32 2,20 2 
[905,978) 2823 1168 4,17 9,66 2,32 2 

[978,1.580] 2867 1124 4,23 9,30 2,20 2 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Uma vez terminada a análise da variável individualmente, passamos a análise bivariada 

dessa mesma variável, buscando o cálculo do Risco Relativo e as demais estatísticas na 

comparação com as áreas de agricultura e com as que tiveram outro uso. 

A categoria de risco relativo igual a um, não discrimina área como de expansão ou de 

não expansão. As categorias de risco relativo menor que um, ou seja, 0, -1 e -2, apontam para 

uma variável que influencia, fortemente, para áreas de uma provável não expansão da fronteira 

agrícola. Já as categorias 1 e 2 denotam categorias que influenciam no processo de expansão da 

fronteira. Como vimos, as figuras 24 e 25 trazem essas informações de maneira mais resumida.  

 

4.2.3 Declividade 

Figura 25 – Declividade média, variável explicativa 

 
       Fonte: elaborado pelo autor 

 

No levantamento realizado pelo PROBIO em 2002, 96% da agricultura no Estado de 

Goiás estava sediada em terras com até 8% de declividade. Na expansão ocorrida entre 2002 e 

2014, verificou-se que 9,43% da expansão ocorreu em terras entre 0 e 3 % de declividade. 
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Outros 66,48% de expansão se deram em declividades entre 3 e 8% e ainda 16,11% entre 8 e 

12%. O restante da expansão, 7,98% ocorre em terras com declividade acima de 12%. O mapa 

da figura 26 mostra que as maiores movimentações do relevo do Estado se encontram na região 

Nordeste. 

Esta situação nos leva a interpretar que a disponibilidade de terras mais planas vem 

diminuindo e a tendência é que novas conversões ocorram em áreas com declividades um pouco 

maiores. Porém, os dados informam ainda que a prática da agricultura no Cerrado goiano 

continua a ocorrer de forma majoritária com declividades menores ou iguais a 12%. Este quadro 

pode ser mais bem visualizado pelo histograma apresentado na figura 27. 

 

Figura 26 – Histograma da declividade média 

 
Fonte: elaborado pelo autor   

 

Terminada a análise individualizada da variável declividade, para o estudo do modelo e 

desenvolvimento do índice, buscamos a análise bivariada. Os dados foram categorizados em 

quatro categorias: -2, -1, 0 e 1. Pelo que apresenta a tabela 13, a categoria com maior influência 

para a ocorrência da expansão de áreas agrícolas ocorreu para as declividades entre 4,99 a 

8,44%.  

 

Tabela 5 – Análise Bivariada da Declividade média de áreas passíveis de expansão agrícola 
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Declividade Outros 
usos 

(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0,2.32) 3796 192 5,60 1,59 0,28 -2 
[2.32,2.87) 3560 428 5,26 3,54 0,67 -1 
[2.87,3.34) 3469 526 5,12 4,35 0,85 0 
[3.34,3.78) 3347 641 4,94 5,30 1,07 0 
[3.78,4.2) 3281 712 4,84 5,89 1,22 0 
[4.2,4.61) 3267 724 4,82 5,99 1,24 0 

[4.61,4.99) 3290 701 4,86 5,80 1,19 0 
[4.99,5.39) 3199 792 4,72 6,55 1,39 1 
[5.39,5.84) 3145 842 4,64 6,97 1,50 1 
[5.84,6.36) 3086 906 4,56 7,50 1,64 1 
[6.36,6.95) 3102 887 4,58 7,34 1,60 1 
[6.95,7.64) 3010 987 4,44 8,17 1,84 1 
[7.64,8.44) 3145 845 4,64 6,99 1,51 1 
[8.44,9.37) 3244 748 4,79 6,19 1,29 0 
[9.37,10.5) 3334 657 4,92 5,44 1,10 0 
[10.5,11.9) 3453 539 5,10 4,46 0,87 0 
[11.9,13.9) 3563 426 5,26 3,52 0,67 -1 
[13.9,16.7) 3712 281 5,48 2,32 0,42 -2 
[16.7,21.8) 3814 175 5,63 1,45 0,26 -2 
[21.8,56.7] 3914 79 5,78 0,65 0,11 -2 

Fonte: elaborado pelo autor 

As informações foram condensadas e podem ser analisadas também pelo gráfico de 

setores circulares, apresentado na figura 28, bem como no mapa da figura 29. Causa espécie, o 

fato de que declividades entre 0 e 2,32%, se apresentem com classificação de categoria como -

2, bem como as declividades entre 2,32 e 2,87% de categoria -1. Estas informações apontam 

que houve influência para ocorrência em tais áreas com relevos extremamente planos, porém 

uma influência para a não ocorrência da expansão de áreas agrícolas.  

Figura 27 – Gráfico de setores da Declividade média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Os intervalos de classe que obtiveram valores de risco relativo acima de um, ou seja, 

que foram classificados como de áreas que obtiveram uma discriminação para ocorrência da 

expansão possuem declividades entre 4,99 e 8,44%. Os gráficos das figuras 28 e 29 trazem estas 

informações de maneira sintetizada. 

 

Figura 28 – Gráfico de categorização da Declividade média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.2.4 Temperatura 

A temperatura e o clima em todo o Estado de Goiás apresentam uma pequena 

variabilidade. O Cerrado tem como uma de suas principais características o fato de ter duas 

estações bem definidas e pouca amplitude térmica durante todo o ano. As regiões Nordeste e 

Noroeste apresentam as temperaturas mais altas com máximas que chegam próximo aos 38 o C, 

conforme aponta os tons em vermelho do mapa da figura 30.  
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Figura 29 – Temperatura média, variável explicativa (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A temperatura média mínima do Estado em 2002 foi de 24,91 o C, no município de Três 

Ranchos no Sul goiano. Já a temperatura média máxima ocorreu no município de Amaralina, 

na Microrregião de Porangatu, com 37,96 o C. Apesar de uma amplitude média térmica elevada, 

acima de 23 o C, do ponto de vista da agricultura extensiva, isso não causa maiores diferenças. 

A grande maioria das variedades suporta bem, tanto os valores de máxima quanto de mínima. 

Em relação à expansão ocorrida no período estudado, verificamos que 77,67% da 

expansão das práticas agrícolas ocorreram em área com média anual de temperatura superior 
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aos 30 o C, que pode ser comprovado pelos dados da tabela 14 e pelo histograma da figura 31, 

que traz de forma mais clara essa informação.  

Tabela 6 – Análise Bivariada da Temperatura média para áreas passíveis de expansão agrícola 

Agricultura 
2002 

Outros usos 
(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0,29.1) 3477 504 5,13 4,17 0,81 0 

[29.1,29.5) 3210 791 4,74 6,54 1,38 1 

[29.5,29.8) 3162 823 4,67 6,81 1,46 1 

[29.8,30) 3233 751 4,77 6,21 1,30 0 

[30,30.2) 3184 814 4,70 6,73 1,43 1 

[30.2,30.4) 3232 756 4,77 6,25 1,31 0 

[30.4,30.6) 3299 692 4,87 5,72 1,18 0 

[30.6,30.8) 3326 667 4,91 5,52 1,12 0 

[30.8,31) 3287 701 4,85 5,80 1,19 0 

[31,31.3) 3350 639 4,95 5,29 1,07 0 

[31.3,31.5) 3360 628 4,96 5,20 1,05 0 

[31.5,31.7) 3376 614 4,98 5,08 1,02 0 

[31.7,31.9) 3376 609 4,98 5,04 1,01 0 

[31.9,32.2) 3409 588 5,03 4,86 0,97 0 

[32.2,32.5) 3534 471 5,22 3,90 0,75 -1 

[32.5,32.9) 3541 447 5,23 3,70 0,71 -1 

[32.9,33.2) 3599 394 5,31 3,26 0,61 -1 

[33.2,33.7) 3634 353 5,37 2,92 0,54 -1 

[33.7,34.3) 3683 314 5,44 2,60 0,48 -2 

[34.3,45] 3459 532 5,11 4,40 0,86 0 

     Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 30 – Histograma da temperatura média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Realizando a correlação da variável explicativa temperatura com o movimento de 

expansão das áreas ocupadas com agricultura, no recorte utilizado para o estudo, verificamos 

que as médias de temperatura no Estado de Goiás possuem médias acima dos 29 o C. Esta 

variável compõe um “mix” de variáveis climáticas que, em conjunto, tem um impacto 

considerável no processo de expansão. Porém, ao serem analisadas em separado, não 

apresentam grandes variações para o recorte de nosso estudo. 

 Outro aspecto que chama a atenção é o fato de que não houve categoria com o peso 2, 

que representasse uma forte influência no processo de elaboração do modelo. Apenas para o 

intervalo de 33,7 a 34,3 o C, houve a classificação como categoria -2, que seria uma influência 

forte, porém de forma negativa. Temperaturas muito altas podem comprometer o fator PAN, de 

fornecimento de nutrientes para as plantas que, dependendo do tempo de exposição a altas 

temperaturas, podem ter seu desenvolvimento e produção comprometidos.  

 

Figura 31 – Gráfico de setores da Temperatura média 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A grande maioria dos intervalos de classe, (60%), apresentou categorização 0, ou seja, 

são intervalos de classe que não podem ser classificados como os que discriminam para a 

ocorrência de não expansão ou de expansão de áreas, na elaboração do índice. Entre as demais 

categorias, a figura 32, aponta que as categorias -1 e -2, somadas, alcançam 25%, porcentagem 

superior ao encontrado para a categoria 1, com apenas 15%. Concluindo, a variável explicativa 
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de temperatura teria uma maior tendência de influenciar na modelagem do índice, apontando 

áreas de não expansão agrícola, ou para a não ocorrência de expansão conforme a 

espacialização mostrada na figura 33. 

 

Figura 32 – Mapa categorizado da Temperatura média (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor  

 

 

4.2.5 Precipitação 

Como já exposto em nosso trabalho, o fator água é vital para toda atividade humana, 

principalmente para a prática da agricultura. Sem o mínimo de umidade favorecida às plantas, 

não é possível realizar o plantio de qualquer tipo de vegetal. É nesse viés que se insere a 

importância dos índices de precipitação da pluviosidade, especialmente quando se deseja 

edificar um modelo que mapeie a evolução da prática da agricultura. 

 

Figura 33 – Precipitação média mensal, variável explicativa (2002) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

O mapa apresentado na figura 34 aponta que não há uma variação muito grande para a 

ocorrência de precipitações no Estado de Goiás. As diferenças no mapa que apresentam regiões 

esbranquiçadas nas regiões Sudoeste, Nordeste e pontualmente em uma localidade do Centro-

norte goiano, apresentam dados que destoam em menos de 5% da média mensal de precipitação 

para todo o Estado.  

Conforme já relatado anteriormente, as áreas que se utilizam das práticas do plantio de 

monoculturas têm uma pequena variação nos índices de precipitação, como é o caso do 

Sudoeste, polo goiano de agricultura. Os maiores montantes de áreas com vegetação 

remanescente no Estado de Goiás se encontram na região Nordeste.  

Já o ponto do Centro norte do Estado, região do município de Niquelândia, é um 

importante polo de exploração mineral e local onde se encontra um grande corpo d’água, o 
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conhecido lago de Serra da Mesa. As pequenas variações climáticas e em particular, dos índices 

de precipitação, são explicadas, entre outros, por esses motivos. 

A grande maioria das células aferidas no ano de 2002, quase um terço, apresentaram 

índices de precipitação da pluviosidade entre 130 e 135 mm/mês em média. O histograma da 

figura 35 apresenta, de forma detalhada, a distribuição dos índices de precipitação pelo número 

de células de sua ocorrência. 

 

Figura 34 – Histograma da Precipitação média mensal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A importância dos índices de precipitação, do ponto de vista da produção agrícola, está 

diretamente relacionada às taxas de evapotranspiração e ao consequente balanço hídrico. No 

próximo subitem, este assunto será tratado de forma mais detalhada, pois nele abordaremos a 

variável explicativa da evapotranspiração. 

Tratamos agora da análise bivariada entre a variável explicativa da precipitação e as 

ocorrências de expansão de áreas agrícolas no período de 2002 a 2014. A tabela 15, apresenta 

os intervalos em que foram divididos os índices de precipitação, confrontados com as 

estatísticas das áreas onde houve e não houve expansão da agricultura. Os dados foram 

categorizados entre quatro categorias, a saber, -2, -1, 0 e 1.  
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Tabela 7 – Análise Bivariada de Precipitação média para áreas passíveis de expansão agrícola 

Precipitação Outros usos (o. u.) Agric. (Ag.) o.u./T.o.u. (%) Ag./T.Ag. (%) RR CAT 

[102,110) 3696 201 5,46 1,66 0,30 -2 
[110,115) 3618 382 5,34 3,16 0,59 -1 
[115,120) 3606 440 5,32 3,64 0,68 -1 
[120,122) 3216 796 4,75 6,59 1,39 1 
[122,123) 3086 794 4,56 6,57 1,44 1 
[123,125) 3387 621 5,00 5,14 1,03 0 
[125,127) 3121 868 4,61 7,18 1,56 1 
[127,128) 3173 834 4,68 6,90 1,47 1 
[128,130) 3314 766 4,89 6,34 1,30 0 
[130,131) 3443 394 5,08 3,26 0,64 -1 
[131,132) 3099 1022 4,58 8,45 1,85 1 
[132,133) 3005 993 4,44 8,21 1,85 1 
[133,135) 3363 625 4,97 5,17 1,04 0 
[135,136) 2966 1019 4,38 8,43 1,93 1 
[136,138) 3023 816 4,46 6,75 1,51 1 
[138,141) 3571 565 5,27 4,67 0,89 0 
[141,145) 3544 443 5,23 3,66 0,70 -1 
[145,149) 3847 171 5,68 1,41 0,25 -2 
[149,157) 3862 115 5,70 0,95 0,17 -2 
[157,178] 3791 223 5,60 1,84 0,33 -2 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Pelos dados encontrados, verificamos que maiores quantidades de chuva, ou seja, 

maiores índices de pluviosidade, podem descriminar e apontar áreas de ocorrência de não 

expansão. Esta situação pode ser melhor visualizada com a apresentação do gráfico de setores 

circulares da figura 36 e do mapa da figura 37. 

 

Figura 35 – Gráfico de setores da Precipitação média 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Os três últimos intervalos apresentam os intervalos de precipitação anuais que foram 

classificados na categoria -2, que apontam valores de risco relativo positivo, porém abaixo de 

0,35.  

 

Figura 36 – Gráfico de setores de precipitação média (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nas figuras 36 e 37, é possível inferir que a categoria mais representativa é a 1(40%) 

que demonstra áreas onde o risco relativo apresenta valores maiores que um, ou seja, valores 

que discriminação para expansão da agricultura. Já maioria das categorias somada alcançam 

60%, denotando áreas para não ocorrência da expansão de áreas agrícolas.  

 

 



146 

 

4.2.5 – Evapotranspiração 

 

Figura 37 – Evapotranspiração média mensal, variável explicativa  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A evapotranspiração (ET), conforme afirmamos no subitem 3.4 deste trabalho, denota 

os processos de evaporação da água do solo e da vegetação úmida, bem como a de transpiração 

das plantas. O balanço entre a água que entra na cultura pela chuva e a que sai por 

evapotranspiração, implicará a quantidade de armazenamento e absorção de água pelo solo. E 

é este armazenamento que condicionará a germinação, o crescimento, o desenvolvimento e a 

possível produção das plantas. Como é possível visualizar na figura 38 não há uma grande 

variação para as medições de evapotranspiração realizadas em 2002. 

As tonalidades mais escuras do mapa apontam pequenas variações da ET no Cerrado 

goiano. Algumas regiões, na parte central do Estado, apresentam valores mínimos acima da 
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média das demais áreas, porém essas diferenças não demonstram maiores diferenciações para 

a ocorrência da expansão da agricultura naquela região. 

Conforme é possível verificar na figura 39, a maior parte das regiões da área de estudo 

apresentaram taxas entre 50 a 70 mm/mês de média para a ET. Acima de 15.000 células 

apresentaram uma evapotranspiração entre 60 e 65 mm/mês de ET. Ao subtrairmos estes 

valores dos índices de precipitação da pluviosidade, encontramos o valor do balanço hídrico e 

a consequente taxa de umidade que é armazenada e absorvida pelo solo. 

Como verificamos no subitem anterior (tabela 15), o índice mínimo de precipitação para 

o Cerrado goiano, foi de 102,368 mm/mês em média, no município de Sítio D’Abadia na região 

do vale do Paranã, no norte do Estado. Para aquele município, no mesmo ano de 2002, houve 

uma taxa máxima de ET = 60,7 mm/mês em média. Portanto, o balanço hídrico naquele 

município foi de BAL = 41,668 mm/mês em média. 

 Como em nenhum município do recorte do estudo houve célula, ou mesmo município 

que apresentasse ET > PREC., podemos concluir que, para todo o recorte de nosso estudo, as 

médias de balanço hídrico estão sempre positivas. Mais do que isso, todos os BAL calculados 

foram superiores a 10 mm/mês em média. Ou seja, este seria o valor mínimo de absorção de 

água pelo solo. Isto garante uma razoável oferta de água em todas as regiões do Estado, 

permitindo, a menos de situações locais e pontuais, uma umidade (PAM) satisfatória do solo. 

O histograma da figura 39, apresenta as taxas de evapotranspiração média, em que é 

possível inferir que a maior parte das regiões do Cerrado goiano apresentam evapotranspiração 

entre 40 mm/mês e 100 mm/mês. As menores taxas de ET, ET = 3,581, ocorreram nos 

municípios de Campinaçu e Colinas de Goiás, municípios da região norte do Estado.  

A maior taxa de ET registrada no ano de 2002, ocorreu no município de Ipameri, que 

apontou ET = 123,539. Nesse mesmo município, a taxa de precipitação foi de PREC = 135,718. 

Portanto, para o município de Ipameri, o balanço hídrico foi de BAL = 12,179 mm/mês em 

média no ano de 2002. 

 

 

Figura 38 – Histograma da Evapotranspiração média mensal  
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Finalizada a análise das variáveis explicativas de evapotranspiração, precipitação e o 

consequente balanço hídrico, passamos a confrontar os dados de ET com a situação de expansão 

das áreas agrícolas, ou seja, realizamos a análise bivariada dessa variável, exposta na tabela 16. 

 

Tabela 8 – Evapotranspiração  

Evapotranspiração Outros usos (o. u.) Agric. (Ag.) o.u./T.o.u. (%) Ag./T.Ag. (%) RR CAT 

[0,51.2) 3674 316 5,42 2,61 0,48 -2 
[51.2,54.1) 3468 524 5,12 4,33 0,85 0 
[54.1,56) 3334 657 4,92 5,44 1,10 0 
[56,57.5) 3261 730 4,81 6,04 1,25 0 

[57.5,58.8) 3272 718 4,83 5,94 1,23 0 
[58.8,60) 3221 771 4,76 6,38 1,34 1 
[60,61.1) 3132 859 4,62 7,11 1,54 1 

[61.1,62.3) 3220 771 4,75 6,38 1,34 1 
[62.3,63.4) 3200 787 4,72 6,51 1,38 1 
[63.4,64.6) 3206 786 4,73 6,50 1,37 1 
[64.6,65.7) 3246 747 4,79 6,18 1,29 0 
[65.7,67) 3240 750 4,78 6,20 1,30 0 
[67,68.4) 3215 776 4,75 6,42 1,35 1 
[68.4,70) 3301 690 4,87 5,71 1,17 0 
[70,71.7) 3348 639 4,94 5,29 1,07 0 
[71.7,74) 3481 515 5,14 4,26 0,83 0 
[74,76.7) 3571 420 5,27 3,47 0,66 -1 

[76.7,80.1) 3680 311 5,43 2,57 0,47 -2 
[80.1,85.1) 3780 210 5,58 1,74 0,31 -2 
[85.1,116] 3881 111 5,73 0,92 0,16 -2 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Nas áreas onde houve expansão de área plantada, as células foram categorizadas 

conforme os dados da tabela 16. Nas áreas de expansão, a taxa mínima de ET foi de 4,243 

mm/mês em média e a cota máxima foi de 114, 982 mm/mês em média. As taxas categóricas 

que ocorreram em maiores proporções foram 0 (45%) e 1(30%).  Classificação com apenas um 

dos intervalos de classe [71.7,74), com valor do risco relativo abaixo de um, ou seja, os demais 

intervalos, dos 75%, possuem risco relativo favorável à discriminação de área para o uso 

agrícola. 

Figura 39 – Gráfico de setores da Evapotranspiração média mensal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

As taxas categóricas negativas -1 e -2 somaram os outros 25%. Conclui-se, portanto, 

que a maior parte das áreas de expansão apresentou taxas de ET, que categorizadas designam 

áreas para não expansão. Um quarto das amostras, por outro lado, demonstrou uma influência 

para que não ocorresse a expansão. O Risco Relativo igual a 1 aponta para áreas onde não há 

uma discriminação para áreas de expansão ou de não expansão, situação visualizada no gráfico 

de setores circulares da figura 40 e no mapa categorizado do Cerrado goiano da figura 41. 

 

Figura 40 – Gráfico de setores da Evapotranspiração média mensal (2002) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.2.7 Solos 

O Estado de Goiás possui uma grande variedade de solos, devido às variadas superfícies 

de aplainamento e demais características geomorfológicas, que foram apresentadas no subitem 

2.4 deste trabalho. Destacam-se oito tipos de solos, conforme apresenta o gráfico de colunas da 

figura 43. Especialmente os Latossolos, seguidos pelos Cambissolos, Neossolos e Argissolos, 

são predominantes no Estado de Goiás, em especial no Cerrado goiano.  

Na figura 42 os tons na cor rosa escura, apresentam os Latossolos, que possuem 4 ou 5 

subdivisões por suas composições de argila, silte e por suas colorações. Os tons em azul 

representam os Cambissolos, os da cor verde os Neossolos e os Argissolos aparecem na cor 

rosa claro. Esta variável explicativa, bastante correlacionada com a geomorfologia, aponta 

muitos aspectos relacionados com a aptidão ao uso agrícola de cada um dos solos.  

 

 

Figura 41 – Categoria de Solos, variável explicativa  
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Fonte: elaborado pelo autor  

 

As características de textura, porcentagem de argila, silte, profundidade, erodibilidade, 

riqueza de nutrientes podem determinar a utilização ou não de um determinado solo para a 

produção agrícola. Trata-se de uma variável dinâmica, que pode alterar suas características com 

o tempo, porém estas mudanças podem acontecer durante um período muito grande de tempo, 

muitas vezes de milênios em milênios. Para o efeito da modelagem proposta neste trabalho, 

altitude, declividade, tipos de solo são tratadas como variáveis que só podem ser alteradas por 

ações antrópicas. 

Devido às especificidades desta variável e ao contrário das anteriores, uma vez que ela  

não possui ordenamento numérico ou hierárquico entre os solos, não apresentaremos o 

histograma, mas, sim, o gráfico de colunas, que pode ser acessado na figura 47. 

 

Figura 42 – Gráfico de colunas da Categoria de Solos  



152 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os Latossolos, Gleissolos e Cambissolos foram os tipos de solo que apresentaram risco 

relativo acima de um, isto é, uma categorização com áreas que discriminam a ocorrência de 

expansão das áreas agrícolas. Os demais solos, como é o caso dos Argissolos, também 

discriminam, mas para áreas de não expansão, conforme podemos verificar nas figuras 44 e 45. 

 

Tabela 9 – Análise Bivariada da categoria Solos para áreas passíveis de expansão agrícola 

 

Solos Outros usos 
(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. (%) RR CAT 

Argissolos 11100 995 16,39 8,23 0,50 -1 

Cambissolos 11523 2440 17,01 20,19 1,19 0 

Chernossolos 600 15 0,89 0,12 0,14 -2 

Gleissolos 1221 430 1,80 3,56 1,97 1 

Latossolos 27790 7076 41,03 58,54 1,43 1 

Neossolos 11931 1089 17,62 9,01 0,51 -1 

Planossolos 24 0 0,04 0,00 0,00 -2 

Plintossolos 3542 43 5,23 0,36 0,07 -2 

 Fonte: elaborado pelo autor  

 

Figura 43 – Gráfico de setores da Categoria de Solos  
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Fonte: elaborado pelo autor   

 

Figura 44 – Gráfico de setores da Categoria de Solos  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.9 Rodovias 

 

Figura 45 – Categoria de Rodovias, variável explicativa (2002) 

 
       Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em um estudo preliminar acerca das rodovias que cortam o Cerrado goiano e a prática 

da agricultura em 2002, foi possível detectar, através de buffers, que toda a agricultura até o 

ano de 2002, estava assentada em áreas distantes a, no máximo, 27 km de uma rodovia 

pavimentada. O fator logístico das rodovias é uma das variáveis explicativas que mais impactam 

a ocorrência de expansão ou de não expansão agrícola. Devido ao estado precário de algumas 

rodovias, estas tendem a discriminar áreas para a não ocorrência da expansão. 

Foram realizados dois tipos de levantamento. Um em relação à rodovia propriamente 

dita, seu nome e características, se pavimentada ou não, se duplicada ou não, se apresentava 

bom estado de conservação ou não. É nesse sentido que acreditamos que estajam as respostas 

em relação à qualidade da estrada e sua influência na ocorrência ou não da expansão. O segundo 
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estudo, foi o cálculo da distância de cada uma das células do grid à estrada ou rodovia mais 

próxima.  

O histograma da figura 47 apresenta a configuração e amostragem de cada um dos 

intervalos de classe que foram construídos. Como é possível observar, são muito raras as 

ocorrências de células com distâncias superiores a 20.000 m, ou seja, superiores a 20 km de 

uma rodovia pavimentada. A grande maioria das células, acima de 40.000 m, distam a, no 

máximo, 5.000 m, 5km, de uma rodovia. O Estado de Goiás é cortado por uma vasta malha 

viária, possuindo mais de 180 estradas e ou trechos de rodovias federais e estaduais.  

 

Figura 46 – Histograma da categoria de Rodovias  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Após esta rápida análise do quadro das rodovias goianas de forma individualizada, 

procedemos à análise bivariada dos dois estudos, citados acima, acerca das rodovias, em relação 

ao processo de expansão da agricultura entre 2002 e 2014.  

Em relação às Rodovias, os trechos e estradas completamente inseridas no território 

goiano, sejam federais como as BRs e ou estaduais, as chamadas GOs, foram separadas em 

categorias, -2, -1, 0, 1 e 2, agrupadas de acordo com o risco relativo que apresentaram. Dos 355 

agrupamentos, 188 (62,25%), apresentaram categorização -2 ou -1, conforme apresenta a figura 

49. Isto é, a maioria das estradas e rodovias obteve um risco relativo abaixo de 0,75, e de acordo 
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com a tabela 7, apresentada na p. 105, tem uma discriminação para áreas com possibilidade de 

não expansão. 

As figuras 48 e 49 apresentam ainda que, dos 53 intervalos categorizados com 0, vinte 

e três possuem RR abaixo de 1, isto é, discriminam para áreas de uma possível não ocorrência 

de expansão, sendo que os demais trinta intervalos ou em nada discriminam ou discriminam 

para possíveis áreas de expansão. O restante dos intervalos, 114, são categorizados com 1 ou 2, 

ambos apresentando risco relativo maior que 1, ou seja, discriminam áreas com possibilidade 

de expansão.  

 

Figura 47 – Gráfico de setores da categoria de Rodovias  

         

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação aos dados apresentados no levantamento sobre a distância de rodovias em 

metros, 18 dos vinte intervalos tiveram categorização como 0. Deste montante, 11 com risco 

relativo maior que 1, o que, pela sugestão de Rosa (2000), denotariam áreas que estão no limiar 

entre não discriminar e discriminar para áreas com ocorrência de expansão. As outras duas 

categorias apresentam risco relativo abaixo de 1, ou seja, apontam áreas discriminadas como 

de não ocorrência de expansão. 

 

 

            Figura 48 – Mapa categorizado de Rodovias (2002) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

O gráfico de setores circulares apresentado na figura 50, bem como o mapa da figura 51 

demonstram a supremacia da categoria 0 no que se refere à distância em metros das rodovias. 

Embora a maioria dos riscos relativos apresente uma tendência de discriminação de áreas de 

expansão, a conclusão é que esta variável explicativa, tem baixa influencia na elaboração do 

modelo. 

Na figura 51, os pontos em vermelho representam a localização de células que possuem 

a discriminação de não ocorrência da expansão agrícola. Desse modo, uma vez que o estudo 

das rodovias apresentou número que aponta para a discriminação de áreas para a não ocorrência 

de expansão que, somadas a este último quesito, levam a conclusão final de que as rodovias 

estão bastante divididas entre não discriminar e, quando discriminam, o fazem no sentido da 

não expansão. 

 

Figura 49 – Gráfico de setores da categoria de Distância de Rodovias (m)  
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 50 – Mapa categorizado de Distância de Rodovias (m)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Na figura 51, os pontos em vermelho representam a localização de células que possuem 

a discriminação de não ocorrência da expansão agrícola. Desse modo, uma vez que o estudo 

das rodovias apresentou número que aponta para a discriminação de áreas para a não ocorrência 

de expansão que, somadas a este último quesito, levam a conclusão de que as rodovias estão 

bastante divididas entre não discriminar e, quando discriminam, o fazem no sentido da não 

expansão. 

A tabela que contém os dados referentes às rodovias possui uma grande quantidade de 

dados (365 linhas) e, por esse motivo, ela está incluída ao final do trabalho e compõe o Anexo 

A, que está localizado na página 206. 

 

Tabela 10 – Análise Bivariada da Distância das Estradas para áreas passíveis de expansão agrícola  

Distância de  Estradas 
(m) 

Outros usos 
(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0.00912,353) 3262 729 4,82 6,03 1,25 0 

[353,711) 3277 714 4,84 5,91 1,22 0 

[711,1.080) 3263 728 4,82 6,02 1,25 0 

[1.080,1.460) 3236 755 4,78 6,25 1,31 0 

[1.460,1.880) 3305 686 4,88 5,68 1,16 0 

[1.880,2.290) 3254 737 4,80 6,10 1,27 0 

[2.290,2.740) 3316 675 4,90 5,58 1,14 0 

[2.740,3.210) 3317 674 4,90 5,58 1,14 0 

[3.210,3.710) 3317 674 4,90 5,58 1,14 0 

[3.710,4.240) 3341 649 4,93 5,37 1,09 0 

[4.240,4.820) 3371 620 4,98 5,13 1,03 0 

[4.820,5.450) 3398 593 5,02 4,91 0,98 0 

[5.450,6.150) 3397 594 5,02 4,91 0,98 0 

[6.150,6.930) 3445 546 5,09 4,52 0,89 0 

[6.930,7.830) 3431 560 5,07 4,63 0,91 0 

[7.830,8.920) 3479 512 5,14 4,24 0,82 0 

[8.920,10.030) 3501 490 5,17 4,05 0,78 0 

[10.030,12.200) 3492 499 5,16 4,13 0,80 0 

[12.200,15.700) 3593 398 5,30 3,29 0,62 -1 

[15.700,71.100] 3736 255 5,52 2,11 0,38 -2 

   Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.10 Uso do Solo 

As variáveis explicativas do tipo de uso do solo podem ser subdividas em 7 tipos de uso 

e cobertura do solo, a saber: (AG) Água, (VS) Vegetação secundária, (AU) Área Urbana, (OU) 

Outros, (PT) Pastagem, (AGR) Agricultura e (RM) Vegetação remanescente. As três últimas 
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variáveis, juntas, ocupam 98,3% do Cerrado goiano e serão apresentadas de forma especial 

como subitens da variável de uso do solo.  

 

Figura 51 – Categoria de Uso do Solo (2002), variável explicativa  

 
    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na figura 52, destaca-se na cor vermelha o uso com agricultura, em amarelo as pastagens 

e em verde as vegetações remanescentes. As quatro primeiras variáveis explicativas juntas 

somam apenas 1,7% do território da área de estudo e passamos a analisá-las em um único bloco. 

A variável explicativa (OU) Outros, englobam usos como Reflorestamento, Mineração, 

Afloramento, parques nacionais, etc. Para o estudo de áreas suscetíveis à expansão agrícola, 

estas variáveis não apresentaram nenhuma estatística básica que as correlacionasse com o 

fenômeno. Suas áreas em conjunto apresentam um número irrisório e a tendência para 

conversão ou mesmo influência para conversão à agricultura inexiste. 
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Os corpos d’água não são passíveis de conversão, porém a legislação doutrina a área 

mínima nas margens dos rios, córregos, lagos e represas, que não pode ser utilizada para o uso 

agrícola. O código florestal brasileiro prevê uma área de preservação permanente (APP) 

variando entre 20 a 100 m dos corpos d’água em cada uma de suas margens.  

Neste contexto, há que se salvaguardarem as APPs, as zonas ripárias e de matas de 

galerias do montante a uma possível conversão ao uso agrícola. Situação similar ocorre com a 

variável de vegetação secundária17, normalmente áreas que já sofreram ação antrópica e se 

encontram em recuperação prevista em lei, portanto inapropriadas para o uso agrícola. 

A área urbana é uma das variáveis explicativas que possuem influências significantes 

para o processo de expansão de área para o uso agrícola. Por um lado, as áreas lindeiras e que 

se avizinham dos centros urbanos, invariavelmente, são reservadas para o uso e especulação 

imobiliária. Este aspecto pode influenciar na obstrução ao uso agrícola de regiões próximas aos 

aglomerados urbanos.  

Por outro lado, são nas cidades que convergem os serviços e infraestruturas, 

considerados muito importantes para a prática e para o processo de conversão de áreas ao uso 

agrícola. As cidades são interligadas por estradas, ferrovias, etc., e estes recursos são vitais para 

a ocorrência de áreas agrícolas. São as cidades domicílio dos agentes financiadores da 

produção, dos bancos, das cooperativas de produtores, dos escritórios de comercialização da 

produção.  

Ali também se encontra a grande maioria dos fornecedores de insumos, concessionárias 

e revendas de maquinário para as práticas no campo. Enfim, é também nas cidades que grande 

parte da mão de obra usada na produção reside. Em busca de serviços de saúde, educação, lazer, 

etc., parte dos trabalhadores do campo, residem nas pequenas e médias cidades, situadas 

próximas à zona rural. 

Para além da participação percentual da área ocupada na área de estudo, pouco acima 

de 0,5% do Cerrado goiano, as áreas urbanas possuem representatividade e influenciam para a 

ocorrência tanto para ocorrência da expansão quanto para não expansão da área agrícola. A 

figura 53 apresenta as participações dos principais usos e coberturas do solo para o recorte de 

nosso estudo. 

Figura 52 – Gráfico de colunas da Categoria de Uso do Solo  

                                                 
17 De acordo como art. 2o da resolução 28 do Ministério do Meio Ambiente (MMA): 

Art. 2º Vegetação secundária  ou em regeneração: vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após 

supressão total ou parcial de vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores 

remanescentes de vegetação primária. 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Após as análises individualizadas das quatro primeiras variáveis explicativas do uso e 

cobertura do solo, realizamos a categorização destas variáveis com as possibilidades de 

discriminação ou não da ocorrência da expansão agrícola. A variável reflorestamento 

apresentou o maior risco relativo, 5,1488 e categoria 2.  

Esta variável indica, fortemente, uma discriminação de áreas com tendência de expansão 

da área agrícola. Muito embora, a área com reflorestamento na área da pesquisa represente 

menos que 0,1% de todo território. Portanto, a influência desta variável no modelo seria alta, 

não fosse ao número extremamente reduzido destas áreas nos lócus de estudo.  

As áreas urbanas possuem risco relativo abaixo de 1, indicando que esta variável é 

discriminante para a não ocorrência da expansão. O mesmo ocorrendo para a agricultura, água 

e remanescente. A variável pastagem apresenta RR = 1,5175, o que significa dizer que é uma 

variável que discrimina áreas para a ocorrência de expansão.  

 

Tabela 19 – Uso do solo 

Uso do solo Outros usos (o. 
u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

Agricultura 11729 1558 17,3170 12,8888 0,7443 -1 

Agua 248 11 0,3662 0,0910 0,2485 -2 

Área urbana 327 19 0,4828 0,1572 0,3256 -2 

Pastagem 26124 7075 38,5702 58,5291 1,5175 1 

Reflorestamento 37 34 0,0546 0,2813 5,1488 2 

Remanescentes 29211 3390 43,1280 28,0443 0,6503 -1 

Vegetação 
secundaria 

55 1 0,0812 0,0083 0,1019 -2 

Fonte: elaborado pelo autor 

 



163 

 

 

As variáveis pastagens, agricultura e remanescentes serão tratadas de forma mais 

detalhada nos subitens seguintes. O gráfico de setores circulares da figura 54 aponta para uma 

supremacia (57%), para a categoria -1, em detrimento às demais, na análise bivariada realizada 

para a variável de uso do solo. Isto implica dizer que a maior parte do mapeamento, realizado 

nas células do grid, aponta para área que discrimina para a não ocorrência da expansão da 

agricultura.  

 

Figura 53 – Gráfico de setores da Categoria de Uso do Solo (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.2.10.1 Pastagem 

As pastagens desempenham um papel preponderante nas atividades e práticas 

econômicas do Estado de Goiás. Na cor amarela, no mapa da figura 55, encontram-se 

destacadas as áreas de pastagem no ano de 2002. O Estado possui forte vocação e tradição na 

criação de gado bovino, tanto para a produção de leite quanto para a produção de carne. A 

variável explicativa pastagem possui relativa relevância na propositura do modelo. Como 

afirmamos no segundo capítulo, grande parte das áreas de expansão da agricultura ocorrem em 



164 

 

regiões com uso e cobertura anterior de pastagem. Na figura 55 é possível visualizar na cor 

amarela as ocorrências para os usos de solo da categoria pastagem no ano de 2002. 

 

 

Figura 54 – Categoria de Pastagem (2002), variável explicativa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O histograma da figura 56 mostra que as porcentagens por célula utilizadas com 

pastagens ocorrem em ocupações de várias configurações e tamanhos. Isto é, nas células onde 

foi mapeada pastagem em 2002, no Cerrado goiano, há ocupações inferiores a 5 a até 100% por 

célula. A grande maioria no intervalo de classe majoritário, cerca de 10.000 células, possui 

ocupação máxima (100%). 

 

Figura 55 – Histograma da Categoria % de Pastagem (2002) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise bivariada da variável pastagem foi confrontada com a expansão da agricultura 

no período 2002 – 2014. De acordo com a tabela 20, as células com pastagens foram divididas 

em 13 intervalos de classe, sendo que apenas os três primeiros intervalos possuem risco relativo 

abaixo de 1. Isto significa que para regiões com menos de 20% da célula ocupada com pastagem 

aponta para áreas que discriminam para uma não ocorrência da expansão.  

 

Tabela 11 – Análise Bivariada de Pastagem para áreas passíveis de expansão agrícola 

Pastagem Outros usos 
(o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0,1.27) 25628 2302 37,84 19,04 0,50 -1 
[1.27,8.94) 3508 489 5,18 4,05 0,78 0 
[8.94,19.6) 3397 592 5,02 4,90 0,98 0 
[19.6,30.9) 3378 614 4,99 5,08 1,02 0 
[30.9,41.9) 3391 601 5,01 4,97 0,99 0 
[41.9,52) 3309 676 4,89 5,59 1,14 0 
[52,61.3) 3244 747 4,79 6,18 1,29 0 
[61.3,70) 3178 815 4,69 6,74 1,44 1 
[70,77.5) 3119 873 4,60 7,22 1,57 1 
[77.5,84) 3024 963 4,46 7,97 1,78 1 
[84,89.9) 3051 944 4,50 7,81 1,73 1 
[89.9,95.8) 3021 972 4,46 8,04 1,80 1 

[95.8,100] 6483 1500 9,57 12,41 1,30 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 56 – Gráfico de setores da Categoria de Pastagem (2002) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

As células que apresentaram acima de 60% e abaixo de 96% de ocupação, com 

pastagens, possuem os atributos para discriminar a ocorrência da expansão. As células com 

100% de pastagem também não discriminam se a ocorrência seja de expansão ou de não 

expansão. O gráfico de setores apresentados na figura 57 e o mapa categorizado da figura 58 

sintetizam as informações acerca da análise bivariada da porcentagem de pastagem por célula. 

A categoria majoritária entre as células, 40% tiveram classificação como 0. Esta faixa 

categórica expressa as áreas onde não se pode fazer uma discriminação se as áreas seriam de 

expansão ou de não expansão da agricultura. 

 

 

 

Figura 57 – Mapa categorizado de % de Pastagem por célula (2002)  
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.10.2  Agricultura 

A variável explicativa de agricultura também foi dividida entre duas abordagens. A 

agricultura mapeada no ano de 2002, bem como a porcentagem de agricultura por célula 

detectada em 2014. No mapa da figura 59, encontram-se destacados na cor rosa as ocorrências 

em torno de 15% da prática da agricultura em Goiás no ano de 2002. 

O processo de expansão das áreas de agricultura, conforme literatura apresentada 

anteriormente, se dá prioritariamente em áreas vizinhas as já utilizadas para esse fim. Esse é o 

chamado efeito de vizinhança. Aferir onde e em qual porcentagem ocorreu esta prática é 

imprescindível para a elaboração do modelo que pretende mapear a expansão das práticas de 

plantio no Cerrado goiano. No ano de 2002, o levantamento do PROBIO verificou que pouco 

mais de 15% do solo do Cerrado goiano estava ocupado com agricultura.  

 

Figura 58 – Categoria de Agricultura (2002), variável explicativa 
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Fonte: elaborado pelo autor
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As áreas com presença de agricultura em 2002, conforme apresenta o histograma da 

figura 60, possuem ocupações que variam de menos que 5 a 100% por célula. A cada intervalo 

de 5% de agricultura, houve a ocorrência entre 800 e 1000 células, ou seja, houve em torno de 

1.000 células com 5% ou menos de agricultura, outras 1.000 com porcentagem entre 5 e 10% 

de agricultura por célula, e assim por diante. Comparativamente às pastagens e remanescentes, 

a agricultura ocupa menos células e espaços percentuais menores por célula no Cerrado goiano. 

 

Figura 59 – Histograma da Categoria de Agricultura (2002)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise bivariada foi realizada de forma dicotômica, em que se empregou o número 0 

para locais onde não havia agricultura e 1 para as áreas onde havia agricultura em 2002. Essas 

informações foram confrontadas com as células onde ocorreu a expansão da agricultura. Com 

isso, foi possível os riscos relativos para cada uma das duas respostas. 

 As áreas onde não havia agricultura em 2002 foram categorizados com 0 e obtiveram 

risco relativo abaixo de 1, o que denota áreas onde há discriminação para não expansão. Já as 

áreas onde já havia agricultura em 2002, também categorizados com 0 e o risco relativo foi de 

1,29, o que pode apontar áreas com baixo poder de discriminar áreas de ocorrência de expansão, 

conforme dados da tabela 21. 



170 

 

 

Tabela 12 – Análise Bivariada da Agricultura em 2002 no Cerrado goiano 

Agricultura 
2002 

Outros 
usos (o. u.) 

Agric. (Ag.) o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

0 52246 8534 77,14 70,60 0,92 0 
1 15485 3554 22,86 29,40 1,29 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise bivariada das áreas com alguma porcentagem de agricultura, em 2002, 

também foi confrontada com as que demonstraram expansão da prática de agricultura. Ocorrem 

dois tipos de expansão. As células onde não havia nenhum tipo de agricultura e foram utilizadas, 

convertidas para a prática agrícola, e há outras células que já apresentavam algum quantitativo 

de agricultura, em 2002, e tiveram um acréscimo de novas porcentagens para o uso agrícola.  

 

Figura 60 – Histograma da Categoria de % de Agricultura por célula (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O histograma da figura 61 mostra a distribuição das porcentagens de área com 

agricultura pelo número de células com tal porcentagem. Existe um número reduzido de células 

para ocupações de até 80% da área da célula. Com porcentagens de agricultura maiores que 

80% por célula, foram mapeados quantitativos maiores, porém ainda inferiores a 5.000 células. 

Células com maiores porcentagens de agricultura por célula apresentaram um risco 

relativo inferior a 1, apontando para áreas que discriminam ocorrências de não expansão 

agrícola. A tabela 22 demonstra os quatro intervalos de classe em que as porcentagens de 

ocupação ocorreram. 
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Tabela 13 – Porcentagem de agricultura por célula 

Agricultura 
2002 

Outros 
usos (o. u.) 

Agric. (Ag.) o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0,18.7) 54065 9790 79,82 80,99 1,01 0 

[18.7,57.7) 2955 1034 4,36 8,55 1,96 1 

[57.7,81.2) 3378 610 4,99 5,05 1,01 0 

[81.2,94.6) 3592 404 5,30 3,34 0,63 -1 

[94.6,100] 3741 250 5,52 2,07 0,37 -2 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

O gráfico da figura 62 apresenta uma grande prevalência (85%) de classificadas como 

de categoria 0, em detrimento das demais, que somadas atingiram apenas os 15% restantes. 

Ademais, a categoria 0 possui dois intervalos de classe com células com riscos relativos iguais 

a 1,01, o que denota áreas onde não é possível discriminar para a expansão ou não expansão.  

A grande maioria das células (54.065) apresentava áreas de agriculturas abaixo de 

18,7%. O intervalo entre 18,7 e 57,7% obteve o maior risco relativo, RR = 1,96, que apresenta 

áreas que discriminam para a expansão da prática agrícola. Na figura 70 o gráfico de setores 

circulares, bem como na figura 59, o mapa categorizado da % de agricultura por célula em 

2002, trazem uma sintetização destas informações. 

 

Figura 61 – Gráfico de setores da Categoria % de agricultura por célula em 2002  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 62 – Mapa categorizado da % de agricultura por célula em 2002 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.10.3 Remanescentes 

O uso e cobertura de solo, que denominamos remanescentes, englobam as várias 

classificações de vegetação nativa do Cerrado. Os campos, os parques, o Cerrado ralo, o 

Cerradão, a vegetação herbácea, entre outras denominações de vegetação primária e natural são 

aqui tratadas como vegetação remanescente. O quantitativo de áreas com vegetação 

remanescente encontrada em áreas de preservação, em reservas legais e ainda como áreas 

preservadas para uso futuro, seriam áreas onde ainda não houve nenhum tipo de conversão 

antrópica. 

Na cor azul do mapa da figura 64, é possível verificar que existem áreas por todo o 

Estado de Goiás que ainda preservam a vegetação natural.  Em especial, existem regiões onde 

esta concentração é maior, como no Nordeste do Estado. Regiões como as da Chapada dos 

Veadeiros, do Vão do Paranã, de Sítio D’Abadia ainda resguardam muitas áreas com 

predominância de vegetação remanescente. 
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Figura 63 – Categoria de Remanescentes (2002), variável explicativa  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na cor azul do mapa da figura 64, é possível verificar que existem áreas por todo o 

Estado de Goiás que ainda preservam a vegetação natural.  Em especial, existem regiões onde 

esta concentração é maior, como no Nordeste do Estado. Regiões como as da Chapada dos 

Veadeiros, do Vão do Paranã, de Sítio D’Abadia ainda resguardam muitas áreas com 

predominância de vegetação remanescente. 

Em torno de 14.000 células em 2002 apresentaram até 5% da área da célula com a 

classificação da variável remanescentes. Acima de 15.000 células tinham entre 95 e 100% da 

área coberta por remanescentes. Os demais intervalos de porcentagem foram detectados em um 

quantitativo de 5.000 ou menos células. O histograma da figura 65 mostra uma melhor 

visualização destas informações. 

 

Figura 64 – Histograma da Categoria de Remanescentes (2002) 



174 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Entre os intervalos de classe de 6,36 a 42% de ocorrência de pastagem por célula, existe 

uma regularidade de áreas com classificação categórica igual a um. Porcentagens superiores 

e/ou inferiores teriam áreas onde não é possível haver discriminação para expansão ou para não 

expansão. A análise bivariada da variável remanescente foi realizada e os resultados podem ser 

conferidos na tabela 23. Os dados foram agrupados em 16 intervalos de classe onde há um 

predomínio dos intervalos com risco relativo maior que 1, apesar da maioria ter sido 

classificada, de acordo com a tabela 7 da pg. 102, como de categoria 0. Os riscos relativos 

maiores que um englobam classes que discriminam a ocorrência da expansão à agricultura. 

 

Tabela 14 – Análise Bivariada de Remanescentes para áreas passíveis de expansão agrícola 

Remanescentes Outros 
usos (o. u.) 

Agric. 
(Ag.) 

o.u./T.o.u. 
(%) 

Ag./T.Ag. 
(%) 

RR CAT 

[0,0.04) 6863 1069 10,1327 8,8435 0,8728 0 
[0.04,2.66) 3387 652 5,0007 5,3938 1,0786 0 
[2.66,6.36) 3252 740 4,8013 6,1218 1,2750 0 
[6.36,10.1) 3171 816 4,6818 6,7505 1,4419 1 
[10.1,13.9) 3172 817 4,6832 6,7588 1,4432 1 
[13.9,18.1) 3175 817 4,6877 6,7588 1,4418 1 
[18.1,22.9) 3146 842 4,6448 6,9656 1,4996 1 
[22.9,28.5) 3195 802 4,7172 6,6347 1,4065 1 
[28.5,34.8) 3216 776 4,7482 6,4196 1,3520 1 
[34.8,42) 3215 777 4,7467 6,4279 1,3542 1 
[42,50.3) 3245 746 4,7910 6,1714 1,2881 0 

[50.3,59.5) 3331 658 4,9180 5,4434 1,1068 0 
[59.5,69.8) 3376 616 4,9844 5,0960 1,0224 0 
[69.8,81.3) 3357 635 4,9564 5,2531 1,0599 0 
[81.3,93) 3419 571 5,0479 4,7237 0,9358 0 
[93,100] 15211 754 22,4580 6,2376 0,2777 -2 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O gráfico apresentado na figura 66, bem como o mapa categorizado da figura 67 

resumem estas informações de maneira satisfatória. A classe categórica 0 tem uma prevalência 

em relação às demais, apontando para regiões onde há a discriminação de ocorrência para não 

expansão para o uso agrícola.   

 

Figura 65 – Gráfico de setores da Categoria de Remanescentes (2002) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 66 – Mapa categorizado de % de Remanescentes (2002)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3 Processamento em plataforma R, validação e acurácia 

Para a elaboração e o processamento do IPCA, buscamos uma linguagem, um ambiente 

estatístico que pudesse suportar o processamento de uma grande quantidade de dados, de forma 

prática, objetiva e de preferência sem custos. O Programa “R” trata-se de um Software Livre, 

que pode ser compilado e distribuído livremente para usuários com diversas finalidades e áreas 

de estudo. Este livre acesso e uso democratiza a informação e inibe o uso de forma irregular e 

pirata de outros softwares comerciais. 

Ambiente para computação estatística e gráficos, o R é distribuído a partir de uma 

Licença Pública Geral (http://www.fsf.org/pt_home.html). Pode ser instalado em diversos 

computadores individuais ou em rede, de forma livre e gratuita. Foi desenvolvido por 

integrantes do grupo AT&T, que criou o programa “S”, outro programa estatístico, que possui 

implementação diferenciada e área de atuação específica. 

Sendo um código livre, vem sendo aperfeiçoado e adaptado para as mais diversas áreas 

e campos de pesquisa. O R é uma linguagem e ambiente estatístico, que traz uma variedade de 

ferramentas e aplicações. Possui um grupo de colaboradores para o gerenciamento e mitigação 

de falhas e erros de abordagem, que podem ser corrigidos de forma rápida e objetiva. 

Atualizações e melhoramentos são realizados periodicamente, no intuito de atender às 

demandas e exigências do avanço tecnológico e das pesquisas (IHAKA; GENTLEMAN, 1996).  

R fornece uma ampla variedade de técnicas estatísticas (modelagem linear e não 

linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, 

agrupamento [...] e gráficos, e é altamente extensível. A linguagem S é muitas vezes 

o veículo de escolha para pesquisa em metodologia estatística, e R fornece uma rota 

Open Source, para participação naquela atividade. (BEASLEY, 2004, p. 2) 

 

Os dados para a edificação do IPCA foram processados no programa R, sendo que seus 

resultados foram aferidos e validados pelos métodos de validação aceitos pela estatística e pela 

academia. Após a manipulação dos dados das 82.394 células, houve a detecção de erros e/ou 

falta de informações acerca de 2.575 células. Estes dados foram desprezados e o trabalho, então, 

contou com o processamento referente à 79.819 células.  

 

4.3.1 Seleção das Variáveis 

Na elaboração da seleção das variáveis, foram empregados dois procedimentos (testes) 

ou cálculos estatísticos, o AIC (Akaike Information Criterion) e o BIC (Bayesian Information 

Criterion) para dois tipos de modelos. A tabela 24 apresenta em conjunto os cálculos do AIC e 

http://www.fsf.org/pt_home.html
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do BIC. No primeiro procedimento (AIC), são realizados dois passos que incorreram na 

eliminação da variável de Vegetação Secundária (VS). 

Para o segundo teste (BIC), foram realizados três passos. Após o processamento do 

software R, foi eliminada a variável de Vegetação Secundária (VS) no primeiro passo. No 

segundo passo, foi eliminada a variável Reflorestamento (RF). Em ambos os testes, o 

processamento em R compara o valor da variável com o número para o modelo completo, que 

se encontra na última linha da tabela. Caso o valor da variável seja inferior àquele número, 

significará que a variável pode ser removida do modelo e será substituída pelo valor do modelo 

completo. 

Na tabela 24 é possível verificar na primeira linha (Variável de Vegetação Secundária) 

que os valores estão marcados com um símbolo de asterisco. Este destaque é pelo fato de que 

a variável de Vegetação Secundária apresentou um p-valor = 0,0676041. Isto é, esta variável 

também não foi significante pelo teste de Wald, uma vez que o valor de p-valor > 5% (nível de 

significância), conforme o estabelecido anteriormente na equação (4) da p. 100. Portanto, a 

variável de Vegetação Secundária foi considerada não significante pelos três testes, Wald, AIC 

e BIC. 

 

Tabela 15 – Testes de AIC e BIC das variáveis explicativas 

 AIC BIC 

Variáveis 1 2 1 2 3 

VS_perc 45232,64* 45234,45 45751,66* 45762,90 45755,63 

RF_Perc 45236,62 45234,79 45755,63 45744,52 45751,66 

AG_perc 45245,58 45243,73 45764,58 45753,46 45745,85 

PT_perc 45266,69 45264,78 45785,83 45774,65 45765,65 

Dist_m 45282,05 45280,14 45801,03 45789,86 45782,79 

MD_PREC 45396,45 45394,75 45897,02 45886,04 45878,66 

MD_EVAP 45469,66 45468,23 45970,26 45959,55 45948,98 

RM_perc 45573,31 45571,91 46083,08 46072,41 46075,62 

AU_perc 45631,66 45629,8 46150,7 46139,57 46136,02 

MD_TEMP 46322,7 46320,97 46841,88 46830,87 46823,76 

RODOVIA 46606,86 46605,83 47098,27 47087,96 47080,82 

AGR_perc 47003,88 47003,11 47522,68 47512,64 47533,82 

MD_ALT 47440,5 47439,32 47959,17 47948,7 47944,36 

MD_DEC 45440,99 45439,06 45941,39 45930,2 45925,54 

TP_SOIL 45933.39 45931,52 46434,65 46422,61 46419,8 

            

Modelo Completo 45234,45 45232,64 45762,9 45751,66 45744,52 

  Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3.2 Ajuste do Modelo 

Apresentamos a tabela 25 de “output” do software R com o ajuste do modelo após a 

seleção das variáveis. Nela são expostas as variáveis que o modelo interpretou como 

significativas, as categorizações feitas para os intervalos de classe que as variáveis possuem, os 

coeficientes β, o erro padrão, z value, bem como os valores do p-valor de cada uma das variáveis 

do modelo estudado. 

Tabela 25 – Variáveis, atributos, categorias, coeficientes, erro padrão e p-valor 

Variável Atributos Categ. Coeficiente (β) Erro Padrão 
Pr(>|z|) 

(p-valor) 

- Intercepto  -21,0100000 0,50 < 2e-16 

X1 

Solos 

-2 -0,5070000 0,14 0,000448 

X2 -1 -0,3334000 0,04 < 2e-16 

X3 1 0,5050000 0,03 < 2e-16 

X4 

Rodovias 

-2 -0,9340000 0,05 < 2e-16 

X5 -1 -0,2149000 0,06 0,000187 

X6 1 0,1779000 0,04 1,63e-05 

X7 2 0,7244000 0,04 < 2e-16 

X8 

Evapotransp. 

-2 -0,5791000 0,04 < 2e-16 

X9 -1 -0,0216300 0,06 0,737412 

X10 1 0,1013000 0,03 0,000117 

X11 

Precipitação 

-2 -0,1911000 0,09 0,040756 

X12 -1 -0,1393000 0,04 0,001718 

X13 1 0,2846000 0,03 < 2e-16 

X14 

Declividade 

-2 -0,6130000 0,05 < 2e-16 

X15 -1 -0,2126000 0,05 4,43e-06 

X16 1 0,1023000 0,03 0,000175 

X17 % 

Remanescentes 

por célula 

-2 -0,9893000 0,06 < 2e-16 

X18 1 0,1156000 0,03 1,75e-05 

X19 Temperatura - 0,4724000 0,01 < 2e-16 

X20 
Distância de 

Rodovias 
- -0,0000203 2,9 e-06 2,97e-12 

X21 Altitude - 0,0065750 1,4e-04 < 2e-16 

X22 Água - 0,0173700 4,45e-03 9,68e-05 

X23 
% Agricultura 

por célula 
- -0,0289200 7,14e-04 < 2e-16 

X24 Áreas Urbanas - -0,0500500 3,45e-03 < 2e-16 

X25 
% Pastagem 

por célula 
- 0,0032880 5,82e-04 1,67e-08 

  EDF  REF.DF CHI.SQ p-valor 

f(X26, X27)* 

Função não 

paramétrica da 

Latitude e 

Longitude 

28,88 29 2.723 < 2e-16 

 (*) As variáveis X26 e X27  representam a latitude e a longitude respectivamente. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3.3 Validação e acurácia 

Para validação do modelo, foram selecionadas aleatoriamente 10 subamostras 

compostas por 70% da amostra original, chamadas amostras de treinamento. Para cada amostra 

de treinamento, considerou-se a subamostra complementar composta por 30% da amostra 

original, chamada amostra de desempenho. Assim, para cada par de amostra de treinamento e 

desempenho, ajustou-se o modelo selecionado na seção 4.3.2, usando a mostra de treinamento 

e, uma vez ajustado o modelo, aplicou-se o modelo nos dados de desempenho.  

Usando as previsões do modelo aplicado aos dados de desempenho, foi realizada a 

análise das medidas de desempenho descritas nos subitens 3.3.1 e 3.3.2 do terceiro capítulo, 

que são o KS, a capacidade de acerto total (CAT), sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

MCC.  O gráfico da figura 68 contém os resultados das medidas aplicadas nas 10 amostras de 

desempenho.  

              Figura 67 – Medidas de desempenho do modelo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O gráfico da figura 68 mostra uma boa estabilidade das medidas de desempenho, exceto 

na 10ª amostra, que apresenta uma oscilação diferenciada em algumas medidas. O MCC.MAX 

obteve ponto de corte bem maior que as demais amostras, afetando diretamente a sensibilidade, 

a especificidade e o VPP, mas não afetou o KS e MCC.MAX que se apresentaram dentro do 

mesmo padrão das demais amostras. Portanto, concluímos que o modelo apresenta boa 

estabilidade quando aplicado em diferentes amostras e boa capacidade de generalização.  

Uma vez que o modelo apresenta boa capacidade de generalização, as medidas de 

desempenho foram aplicadas a todo o conjunto de dados. O valor de KS = 56,30% indica boa 

capacidade de discriminação do modelo (KS > 20), ou seja, discrimina a conversão de áreas 

para a prática da agricultura. A figura 69 traz o ponto de corte do modelo. 

 

Figura 68 – Cálculo do Coeficiente de Mathews e o Cuttof (ponto de corte)  

MCC máx. / Ponto de corte (Cuttof) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Os valores obtidos na matriz de confusão, tabela 26, foram utilizados para o cálculo das 

demais medidas de validação e acurácia. Na matriz de confusão, são confrontados os valores 

de previsão do modelo com os valores da situação real. A somatória da primeira linha aponta 

as previsões das células onde não deveria ocorrer a expansão.  

A somatória da primeira coluna estabelece onde de fato não ocorreram as expansões. A 

somatória da segunda linha traz a previsão de áreas onde deveria ocorrer a expansão. Já a 

somatória da segunda coluna traz as ocorrências onde de fato ocorreram as expansões. Em 
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ambas as situações, houve um erro de 3,26%, isto é, um erro de estimativa em apenas 2.610 das 

79.819 células. Um erro abaixo de 5% é considerado bastante satisfatório pela literatura. 

 

 

 

 

Tabela 16 – Matriz de confusão 

 Situação Real 

 
Previsão do 

Modelo 

Áreas onde não 
houve expansão 

agrícola 

Áreas onde houve 
expansão agrícola 

 
Total 

Áreas onde não 
houve expansão 

agrícola 

 
60.821 

 
4.300 

 
65.121 

Áreas onde   
houve expansão 

agrícola 

 
6.910 

 
7.788 

 
14.698 

Total 67.731 12.088 79.819 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Seguem as demais medidas e estatísticas, que foram calculadas a partir dos dados da 

matriz de confusão, expostos na tabela 27: 

 

Tabela 17 – Medidas e estatísticas do modelo ajustado 

Medidas Valor  Medidas Valor 

Acerto Total 85,96%  MCC Máximo 0,4538 

Sensibilidade 64,43%  Cuttof (Ponto 
de corte) 

0,30 

Especificidade 89,80%  VPP 52,98% 

Prevalência 15,44%  VPN 93,39% 

               Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na tabela 27 é possível verificar que o modelo ajustado apresenta bom desempenho. 

Observa-se que o modelo possui poder assertivo de quase 86%, o que é considerado 

extremamente relevante e satisfatório pela literatura.  

A sensibilidade mostra a capacidade de o modelo prever as áreas de expansão e a 

especificidade é a capacidade do modelo prever as áreas de não expansão, que são 

respectivamente aproximadamente 64% e 90%.  Estes números demonstram uma maior 

capacidade de acerto para que o modelo aponte onde ocorrerá uma possível não expansão do 

que o contrário. 
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O VPP indica qual é a porcentagem de acerto do modelo dentre todas as áreas que o 

modelo prevê como expansão e o VPN é a porcentagem de acertos dentre todas as áreas que o 

modelo prevê como não expansão. O MCC = 0,4538 (> 45%) indica boa capacidade de previsão 

do modelo.  

Note que a sensibilidade e o VPP são valores menos expressivos em decorrência da 

prevalência ser pequena e também que todas as medidas apresentadas são baseadas no ponto de 

corte que maximiza o MCC, que foi o critério escolhido convenientemente, e, portanto, se 

alterar o ponto de corte, altera-se todas as medidas de desempenho.  

A tabela 28 apresenta uma análise do IPCA em intervalos de classe a cada 5%. Nela, é 

possível verificar as demais estatísticas de comparação entre as ocorrências de expansão, bem 

como de não expansão. São calculadas, ainda, as porcentagens acumuladas que auxiliam na 

interpretação do modelo.  

As notas com as legendas que aparecem na tabela 28 podem ser conferidas em seu 

rodapé. Destaque especial pode ser observado no último intervalo de classe que vai de 0,483 a 

1. Estas classificações são realizadas na própria modelagem no programa R. 

 

 

Tabela 18 – Distribuição da probabilidade de expansão em classes compostas por intervalos quantílicos com 5% 

da amostra 

Probabilidade de 
Expansão 

0 1 p0.int p1.int pa0.int pa1.int p0.0 p1.1 pa0.0 pa1.1 

[0,0.00252) 7968 14 99,82 0,18 99,82 0,18 11,76 0,12 11,76 0,12 

[0.00252,0.00759) 7936 46 99,42 0,58 99,62 0,38 11,72 0,38 23,48 0,5 

[0.00759,0.0167) 7892 90 98,87 1,13 99,37 0,63 11,65 0,74 35,13 1,24 

[0.0167,0.032) 7767 215 97,31 2,69 98,86 1,14 11,47 1,78 46,6 3,02 

[0.032,0.0569) 7595 386 95,16 4,84 98,12 1,88 11,21 3,19 57,81 6,21 

[0.0569,0.0967) 7356 626 92,16 7,84 97,12 2,88 10,86 5,18 68,67 11,4 

[0.0967,0.164) 7060 922 88,45 11,55 95,89 4,11 10,42 7,63 79,1 19 

[0.164,0.276) 6307 1675 79,02 20,98 93,78 6,22 9,31 13,9 88,41 32,9 

[0.276,0.483) 5102 2880 63,92 36,08 90,46 9,54 7,53 23,8 95,94 56,7 

[0.483,1] 2748 5234 34,43 65,57 84,86 15,1 4,06 43,3 100 100 

 

Notas. 0 : Não expansão 1: Expansão; p0.int: Porcentagem de não expansões no intervalo; p1.int: Porcentagem de expansões no intervalo; 

pa0.int: Porcentagem acumulada de não expansão até o intervalo atual; pa1.int: Porcentagem acumulada expansão até o intervalo atual; p0.0: 

Porcentagem de não expansão no intervalo em relação ao total de expansões  na amostra; p1.1: Porcentagem de expansão no intervalo em 

relação ao total de expansões na amostra; pa0.0: Porcentagem acumulada de não expansões no intervalo em relação ao total de não expansões; 

pa1.1: Porcentagem acumulada de expansões no intervalo em relação ao total de expansões. Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ainda no processo de validação, o processamento no software R proporcionou o estudo da 

função f(z). Na figura 70 estão representados o gráfico e as curvas de nível da função suavizada f(z) 
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para o recorte da pesquisa (Cerrado goiano). Este gráfico apresenta a informação do comportamento 

da agricultura, ou de sua expansão no período de 12 anos, correlacionada com as latitudes e 

longitudes. A imagem da letra (b) da figura 70 denota nas variações de vermelho para o amarelo a 

influência crescente que estas duas informações representam em relação em a expansão da 

agricultura. As cores em tom de cinza seriam os locais de maior influência e importância que os 

fatores latitude e longitude representaram para a expansão observada. 

Figura 70 – Gráficos das curvas de nível (a) e (b) da função suavizada f(z) no Cerrado goiano 

 

 

(a)                                                           (b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.4 Tendências na elaboração do IPCA e calibração do modelo  

Uma das características dos métodos de modelagem para as transformações ocorridas 

com as mudanças de uso e cobertura do uso do solo é a da continuidade histórica dos 

acontecimentos. Essa vertente, conhecida em inglês como “business-as-usual” (BAU), prevê 

que uma vez garantidas as manutenções das condições estruturais e de comportamento das 

variáveis, existe a possibilidade de visualização de um cenário possível, mantendo a tendência 

verificada em períodos similares anteriores. 

 

The premise behind historical land-use change is that future land use can be predicted 

by means of historical changes. This can be interpreted in several ways:vin the past 

people liked to live near the water, so in the future they will like to do so too; or 15% 

of the forest became residential land so it is likely that given the same time horizon 

this will happen again. Extrapolating land-use change from past changes into future 

changes is na intuitive concept and is, therefore, widely used. A business-as-usual 

scenario is a practical application of this principle [...].  (KOOMEN; BEURDEN, 

2011, p. 37)  
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 Uma gama de estudos e cenários são realizados, com a perspectiva da manutenção das 

condições de comportamento das variáveis, quando falamos de modelos que estudam o 

processo de mudanças do uso e cobertura dos solos. Especialmente aqueles relacionados às 

alterações climáticas com as ocorrências de desmatamentos e seus reflexos no meio ambiente. 

Para as questões dos impactos de vizinhança, as consequências de determinados fenômenos são 

avaliadas com a utilização destes critérios. Como no trabalho de Costa e Pires (2009): 

In this study, we investigate the role of different Amazon and Central Brazilian 

deforestation scenarios on the rainfall regime in Amazonia. We test the hypothesis 

that Cerrado deforestation significantly influences the climate of parts of Amazonia. 

To achieve this, we combine ‘business-as-usual’ (BAU) and governance (GOV) 

scenarios for the Amazon rainforest (Soares-Filho et al., 2006) with a Cerrado 

deforestation scenario. (COSTA; PIRES, 2009, p. 1). 

 

A perspectiva é que, uma vez mantidas as atuais condições de mercado, climáticas, de 

infraestrutura e logística, etc. o IPCA seja capaz de prever as variações de conversões de áreas 

com outros usos para o uso em agricultura nos próximos 12 anos. Prever cenários favorece os 

planejamentos dos gestores públicos e privados, na tentativa de otimizar a produção de 

alimentos e riquezas.  

No decorrer do período de 12 anos, várias alterações das variáveis antrópicas e naturais 

ocorreram e é necessário que se faça ajustes ao modelo, fornecendo os dados (inputs) que 

alterem significativamente a conjuntura com a qual foi criado o IPCA. Estes ajustes devem 

proporcionar uma calibração para o melhor desempenho e assertividade do índice. Com a 

proposta da criação de uma ferramenta de livre acesso e uso, um servidor seria capaz de 

assimilar de forma online estes novos dados e promover uma atualização e calibração, quase 

que instantâneas do IPCA. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS, DISCUSSÕES E APRESENTAÇÃO DO IPCA 

 

No cruzamento dos dados com as informações de 2002, pelo PROBIO, e de 2014, pela 

Agrosatélite, verificou-se a porcentagem de agricultura por célula, onde se detectou os valores 

apontados pela tabela 11 da página 124.  Conforme relatado no terceiro capítulo, apesar do 

crescimento da safra ocorrida de 2002 para 2014, houve uma redução das porcentagens de 

agricultura por célula no mesmo período.  

Porém, houve um aumento do número de células de 2002 (20.164) para 2014 (24.052), 

ou seja, um crescimento de 19,28% no decurso de 12 anos. Este resultado demonstra que houve 

uma espacialização maior da agricultura, se distribuindo por todo o território do Cerrado 

goiano. Podemos afirmar que a prática da agricultura foi “pulverizada” para uma quantidade 

maior de áreas, com quantidades menores de agricultura por célula. 

Este fato vem ratificar as afirmações do terceiro capítulo, no tocante às diferenciações 

de metodologia utilizadas pelos dois estudos. O PROBIO realizou um estudo para todo o 

Cerrado com imagens Landsat, mapeando todos os usos e coberturas, já a Agrosatélite se 

dedicou ao mapeamento exclusivo da agricultura com uso de imagens do sensor Modis. A 

tabela 29 apresenta a quantidade de células e as porcentagens de agricultura, por célula, 

encontradas em 2002 e 2014. 

 

Tabela 2919 – Porcentagens de agricultura detectadas por célula em 2002 e 2014  

% de 
Agricultura 

Número 
de 

Células 
% de 2002 

% do 
Total 

Número 
de 

Células 
% de 2014 

% do 
Total 

≥  65% 11.284 55,96 13,69 5.770 23,99 7 

≥  75% 9.433 46,78 11,45 3.938 16,38 4,78 

≥  85% 7.111 35,26 8,63 2.260 9,4 2,74 

<   65% 8.880 44,04 10,78 18.282 76,01 22,19 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.1 A equação do IPCA 

Na tabela 25 da P. 175, encontram-se descritas as variáveis explicativas, bem como os 

valores para cada um dos coeficientes das variáveis que o sistema considerou significativas para 

a consecução do modelo. Desta forma, o IPCA é definido pela probabilidade de expansão que 

foi ajustada no capítulo anterior, ou seja, modelada pela equação: 
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𝐼𝑃𝐶𝐴(𝑿, 𝑧, 𝑤) =
𝑒𝑔(𝑿,𝒛,𝒘)

1 + 𝑒𝑔(𝑿,𝒛,𝒘)
                                           

onde                         

          𝑔(𝑿, 𝑧, 𝑤) =  – 21,01000 – 0,50700X1 – 0,33340X2 + 0,50500X3 – 0,93400 X4 – 0,2149000X5 + 

0,1779000X6 + 0,7244000X7 – 0,57910X8 – 0,02163X9 + 0,10130X10 – 0,19110X11 – 0,13930X12 + 

0,28460X13 – 0,61300X14 – 0,21260X15 + 0,10230X16 – 0,98930X17 + 0,11560X18 + 0,47240X19 – 

0,00002X20 + 0,00657X 21 + 0,01737X22 – 0,02892X23 – 0,05005X24 + 0,00328X25 + f(X26,X27), 

 

 e ainda   𝑿 = (𝑋1, … , 𝑋𝑘) é um vetor de k variáveis explicativas, 𝛽𝑖 é o coeficiente  associado 

com a i-ésima variável utilizada para explicar as variações na probabilidade de ocorrer uma 

área de expansão agrícola.  

Já f(X26,X27) trata-se de uma função não paramétrica do tipo ‘splines’, que representa o 

efeito aditivo de localização, que neste trabalho será por meio das variáveis de latitude e 

longitude, bem como Xi  representa a i-ésima variável explicativa observada da área estudada.  

Na tabela 30 são apresentados os valores do “Odds ratios (OR)” de cada uma das variáveis 

explicativas selecionadas. Também nesta tabela, podemos encontrar a coluna com os valores 

inversos de OR. 

Como já apresentado no terceiro capítulo, os valores de OR são importantes para se 

determinar qual o efeito, a influência que cada uma das variáveis explicativas exerce sobre a 

variável resposta. Portanto, os valores de OR apontam as variáveis que determinam o quão uma 

variável explicativa pode influir na discriminação para ocorrências da expansão da agricultura.  

Já os valores do inverso de OR (1/OR), apontam as variáveis que podem influir na 

discriminação para as ocorrências de não expansão. As variáveis com os valores dos 

coeficientes negativos indicam as variáveis que interferem para a não ocorrência da expansão. 

De acordo com os valores das colunas OR e 1/OR, pode-se inferir a participação que cada uma 

das variáveis explicativas possui sobre a variável dependente, resposta, ou seja, na possibilidade 

de ocorrência da expansão agrícola, em cada uma das células. 
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Tabela 20 – Variáveis, Categorias, Coeficientes, adds ratio das variáveis explicativas e seu inverso 

Variável Cat. Coeficientes OR 1/OR 

INTERCEPTO   - 21,01     

 
 

SOLOS 
 

 

- 2 - 0,507 0,6023 1,66030217 

- 1 - 0,3334 0,71648 1,39571237 

1 0,505 1,65699 0,60350394 

 
 

RODOVIAS 
 
 

 

- 2 - 0,934 0,39298 2,54465876 

- 1 - 0,2149 0,80662 1,23974114 

1 0,1779 1,19471 0,83702321 

2 0,7244 2,06349 0,48461587 

 
 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
 

 

- 2 - 0,5791 0,5604 1,78443969 

- 1 - 0,02163 0,9786 1,02186797 

1 0,1013 1,10661 0,90366073 

PRECIPITAÇÃO - 2 -0,1911 0,82605 1,21058047 

- 1 - 0,1393 0,86997 1,14946492 

1 0,2846 1,32923 0,75231525 

 
DECLIVIDADE 

 
 

- 2 - 0,613 0,54172 1,84597209 

- 1 - 0,2126 0,80848 1,23688898 

1 0,1023 1,10772 0,90275521 

% REMANESCENTES 
 

- 2 - 0,9893 0,37184 2,68932874 

1 0,1156 1,12255 0,89082892 

TEMPERATURA - 0,4724 1,60384 0,62350359 

DISTANCIA DE 
RODOVIAS (m) 

- - 0,00002   0,99998 1,00002000 

ALTITUDE - 0,006575 1,0066 0,99344327 

% ÁGUA - 0,01737 1,01752 0,98278167 

% AGRICULTURA - - 0,02892 0,97149 1,02934667 

% ÁREA URBANA - - 0,05005 0,95118 1,05132572 

% PASTAGEM - 0,003288 1,00329 0,99672079 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Com a utilização da plataforma R, os dados e tabelas foram processados, gerando o 

ponto de corte (0,30), que pode ser visualizado na figura 69, pg. 175. Na modelagem do IPCA, 

foram consideradas 13 variáveis, sendo 6 categóricas e 7 contínuas. Entre as variáveis 

categóricas, o R selecionou 4 variáveis com 3 categorias cada, uma com 4 categorias e uma 

com duas categorias. Estas categorias possuem numeração de -2, -1, 1 e 2. Note que a categoria 

0, que envolvia Riscos Relativos entre 0,75 e 1,33, foi usada como categoria de referência. Para 

cada uma das variáveis foram calculados os valores dos “betas” que são as estimativas, que 

configuram os coeficientes de cada uma das variáveis. 
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Valores positivos e superiores a 0,30 para o ponto de corte apontam para uma possível 

conversão de acordo com os aspectos físicos e antrópicos. Valores mais próximos a 1 denotam 

áreas detentoras dos atributos que atendem às exigências do uso em agricultura e, por 

conseguinte, com grande possibilidade de conversão a este uso. Valores inferiores a 0,30 para 

o IPCA indicam áreas com poucas possibilidades de conversão, ou seja, áreas que não 

satisfazem aos atributos para a prática da agricultura. 

Para cada uma das 82.394 células foi gerado um valor de IPCA. Este valor que varia de 

0 a 1, possui um ponto de corte, no modelo denominado de Cuttof, de 0,30. Ou seja, valores 

abaixo de 0,30 possuem baixa expectativa de conversão à agricultura. Valores acima de 0,30 

apresentam células onde as condições e atributos exigidos para a prática da agricultura estão 

contemplados. Quanto mais próximo de 1, o IPCA aponta para uma forte possibilidade de 

conversão. 

O IPCA com valores próximos a zero, para áreas ocupadas com agricultura, denotaria 

uma grande probabilidade de inversão da conversão, ou seja, a de que uma área já convertida 

para a agricultura possa de alguma maneira retornar ao estágio anterior, entrar em desuso e 

retornar ao estado de pastagem ou vegetacional.  

 

5.1.1 Inferências sobre os coeficientes e o IPCA 

 No processamento do modelo, algumas variáveis foram suprimidas, como a de balanço 

hídrico, reflorestamento e de vegetação secundária. O modelo classificou que estes atributos 

poderiam ser removidos, sem comprometer o objetivo que era o de detectar o movimento de 

expansão da agricultura ou pelo fato das informações, intrínsecas a essas variáveis, já estarem 

contempladas em outras variáveis. 

Os sinais dos valores da coluna de coeficientes na tabela 30 estabelecem a direção da 

relação de cada uma das variáveis no processo de expansão da agricultura no Cerrado goiano. 

Os valores positivos denotam que as variáveis contribuem para a expansão. Por outro lado, os 

valores negativos mostram que a variável tem um efeito importante, mas para a não expansão.  

Grosso modo, os valores das colunas OR e 1/OR são maiores que 1 para coeficientes 

positivos e menores que 1, para coeficientes negativos. Quanto maior o valor de OR, maior será 

o efeito dessa variável em relação ao IPCA, apontando áreas com possibilidades maiores de 

conversão. Quanto mais próximo de 0 para os valores de OR, maior será o efeito dessa variável 

em relação ao IPCA, apontando áreas com possibilidades maiores de não conversão. 
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Como já apresentado no terceiro capítulo, os valores de OR são medidas que determinam 

força e direção de associação que cada uma das variáveis explicativas tem com a variável 

resposta. Em outras palavras, os valores de OR apontam como e o quanto uma variável 

explicativa pode estar relacionada com a chance de ocorrências da expansão da agricultura.  

As interpretações dos valores de OR são distintas nos casos de variáveis categorizadas 

e variáveis contínuas. No caso de variáveis categóricas, os efeitos sobre a chance de ocorrência 

de expansão são interpretados em relação à categoria de referência, ou seja, a categoria zero. Já 

para variáveis contínuas, os efeitos sobre a chance de ocorrência de expansão agrícola são 

interpretados por variação de uma unidade da variável explicativa.   

Se uma variável apresenta categoria com coeficiente positivo (negativo), então a relação 

dessa variável explicativa com a variável resposta é positiva (negativa) em relação à categoria 

de referência; ou seja, variáveis com os valores de coeficientes estimados positivos (negativos) 

indicam as variáveis que contribuem para o aumento (a redução) da chance de ocorrência da 

expansão em relação à categoria de referência. Neste caso, o IPCA na categoria com coeficiente 

positivo é maior (menor) que o IPCA na categoria de referência, isto considerando que os 

valores das demais variáveis estão fixos. 

Já para variáveis contínuas, os efeitos sobre a chance de ocorrência de expansão agrícola 

são interpretados por variação das unidades da variável explicativa. Se coeficiente β de uma 

variável contínua é positivo (negativo), isso significa que se considerarmos os valores 𝑥0 e 𝑥1 

(𝑥0 < 𝑥1) da variável explicativa, então a chance de expansão no valor 𝑥1 é 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽(𝑥1−𝑥0) 

vezes a chance de expansão no valor 𝑥0. Isso implica que o valor do IPCA no valor 𝑥1 é maior 

(menor) do que o IPCA no valor 𝑥0, considerando que os valores de todas as outras variáveis 

estão fixos. 

Os valores do inverso de OR (1/OR) facilitam a interpretação da associação negativa das 

variáveis explicativas em relação à ocorrência da expansão. Ou seja, as variáveis com os valores 

de coeficientes estimados negativos indicam as variáveis que contribuem para redução da 

chance de ocorrência da expansão em relação à categoria de referência, no caso categórico, ou 

reduzem chance de expansão com o acréscimo de uma unidade de uma variável contínua. 

Assim, de acordo com os valores das colunas OR e 1/OR, pode-se inferir que há associação 

entre cada uma das variáveis explicativas com a variável resposta, traduzidas pela influência 

das variáveis na chance de ocorrência da expansão agrícola, em cada uma das células. 

Contrariando ao primeiro dos questionamentos apresentado no início deste trabalho, 

apenas o atributo de localização através da variável de Rodovias figurou entre as três principais 
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características exigidas pela prática e conversão de áreas à agricultura no Cerrado goiano. Tanto 

no sentido de apontar possíveis situações de expansão (OR > 1), quanto para as de não expansão 

(OR < 1).  

Entre as cinco principais variáveis explicativas, as caracterizadas como categoria (-2) 

de % de remanescentes por célula, (-2) de declividade, evapotranspiração e solo, bem como 

categoria (-1) de tipo de solo e categoria (1) de tipo do solo e precipitação, além da variável 

contínua de temperatura, figuram entre as variáveis que mais possuem efeito para não expansão 

ou para expansão da agricultura. Portanto 4 com OR < 1, não expansão e apenas 1 com OR > 

1, expansão, no caso a variável de Rodovias (2). 

Na realidade, entre as 20 variáveis, apontadas pelo modelo com maior efeito e influência 

em relação à variável resposta (expansão ou não expansão), temos 12 com valor do coeficiente 

negativo e apenas 8 com sinal positivo. Grosso modo, poderíamos afirmar que o IPCA tem um 

poder de discriminar de maneira mais significativa as áreas de uma possível não expansão em 

detrimento das de expansão. 

A variável independente de Rodovias possui uma dupla interpretação na elaboração do 

modelo proposto pelo IPCA. Se por um lado as condições estruturais de nossas estradas e 

rodovias, em grande parte ainda não pavimentadas ou em péssimo estado de conservação, em 

algumas regiões de produção agrícola, dificultam o escoamento da produção, encarecendo o 

frete e diminuindo a competitividade dos produtos daquelas regiões. Por outro lado, pistas bem 

conservadas proporcionam celeridade ao escoamento, barateiam os fretes, diminuem custos e, 

consequentemente, são fatores atrativos para a determinação de novas áreas dedicadas ao 

plantio. Uma das debilidades do IPCA foi a impossibilidade de aferição explícita do fator 

qualidade das estradas.  

De acordo com o estabelecido pela tabela 7, página 105, em relação às rodovias e devido 

à categorização utilizada, estas foram divididas em 4 grupos denominados de – 2, – 1, 1 e 2. As 

duas primeiras categorias de rodovias apresentaram sinal negativo, demonstrando que estes 

eram fatores que interagiam para a ocorrência da não expansão agrícola. As duas últimas 

apresentaram sinais positivos, implicando serem fatores que atuaram positivamente para a 

ocorrência das expansões.  

A categoria (-2) de Rodovias apresentou um OR = 0,39298, o segundo mais próximo a 

0 entre todos de valor de coeficiente negativo, demonstrando a grande influência que essa 

categoria possui para a ocorrência de não expansão. Por outro lado, a categoria de Rodovias (2) 
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teve um OR = 0,7244, o valor mais próximo de 1 entre todos, o que significa ser a variável 

explicativa com maior efeito no IPCA para a ocorrência da expansão. 

A questão da fertilidade e o tipo de solos apresentaram uma participação muito 

representativa na elaboração do índice. Como afirmamos anteriormente, o solo, em um passado 

até recente, representava uma grande obstrução para a prática da agricultura no Cerrado. Solos 

com altos índices de alumínio e fraca composição de nutrientes formavam um compêndio de 

dificuldades para o desenvolvimento de práticas agrícolas nestas áreas.  

O avanço promovido pela tecnologia, aliada ao forte investimento governamental, 

possibilitou uma vertical e rápida mudança nesse cenário. Porém, existem dificuldades do ponto 

de vista litológico e geomorfológico que inviabilizam alguns tipos de solos. Altas declividades, 

em conjunto com deficiências e forte propensão à erosão e perda de fertilidade, não 

recomendam a utilização de alguns tipos de solos para a produção.   

Por esse motivo, duas das três categorias dos tipos de solos encontrados no Cerrado 

goiano apresentaram sinais negativos, o que demandam variáveis que interferem nas 

ocorrências de não expansão. Apenas uma das categorias, a que engloba os Latossolos e 

Gleissolos, apresentou sinal positivo e uma contribuição para designar áreas para uma possível 

expansão. Muito embora esta categoria positiva seja a que menos influencia para com o índice 

entre as três de solos, (OR = 1,65699), as três categorias de solo figuram entre as dez variáveis 

que mais possuem efeito em relação ao IPCA. 

Pelas barreiras impostas ao uso do maquinário e pelo aumento da probabilidade de 

ocorrência de erosões e a consequente perda de fertilidade do solo, índices elevados de 

declividade podem impactar negativamente a utilização de áreas para o plantio. Muito 

provavelmente, por esse motivo, esta variável também apresenta sinal negativo. Ou seja, quão 

mais declivosos forem os terrenos, mais isto dificulta a prática do uso de equipamentos, 

máquinas e implementos utilizados na agricultura, principalmente essa prática no manejo C. 

Logo, a declividade possui uma participação relevante nas ocorrências de não expansão. 

A declividade, no início deste estudo, se apresentava como uma das variáveis mais 

prováveis a ser uma das principais forças motrizes para a ocorrência da expansão da área 

utilizada para a agricultura, notadamente para as monoculturas. Nesse aspecto, quanto maior a 

declividade, maiores as dificuldades impostas para a prática do cultivo. Com o valor do 

coeficiente negativo e OR = 0,54172, a terceira mais próxima de zero entre as variáveis, isso 

implica dizer ser esta variável está entre as cinco principais variáveis para o modelo, apesar de 

ter efeito para a não expansão. 
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O índice de precipitação da pluviosidade também figura entre as dez mais relevantes 

variáveis para o IPCA. Juntamente com a evapotranspiração, elas são variáveis climáticas que 

denotam a importância do índice de umidade para as plantas (PAM) na elaboração do modelo. 

As chuvas no Cerrado goiano, historicamente, não possuem uma variação muito grande nas 

últimas décadas. Porém, variações significativas tanto de excesso quanto de falta de chuva 

impactam nas ocorrências de expansão.  

Fenômenos atípicos, como o El Niño, por exemplo, provocam alterações nos volumes 

de pluviosidade, bem como nos índices de evapotranspiração. De fato, o aquecimento global, 

aliado aos desmatamentos, vem provocando alterações nos índices de chuva, porém estas 

mudanças ainda não apresentaram modificações de grande vulto para a área de nosso estudo. 

O intercepto designa um valor constante, similar aos coeficientes lineares, indica o 

ponto de intersecção com o eixo y para quando os demais betas, coeficientes se igualam a 0. 

No caso do modelo, o valor do intercepto foi negativo; logo, esta intersecção se dá abaixo do 

eixo x. Nos modelos de regressão logística, os interceptos são representados pela letra grega β0. 

As temperaturas podem significar aumentos, reduções ou até o extermínio de lavouras 

inteiras. Altas temperaturas podem interferir no tempo de germinação das plantas, na 

longevidade do dossel, bem como na qualidade do produto colhido. Por outro lado, 

temperaturas muito baixas podem provocar a redução na produção, a “queima” de flores e frutos 

das plantas, interferindo na safra.  

No Cerrado goiano, a amplitude térmica pode chegar até a 20oC, porém esta variação 

não tem uma grande influência entre as diferentes práticas agrícolas e entre as latitudes da 

região. O sinal do coeficiente da variável temperatura média anual foi positivo, implicando que 

o clima temperado da área de estudo contribui positivamente para a ocorrência da expansão 

agrícola. No modelo, a variável de temperatura apresentou OR = 1,60384, portanto com valor 

do coeficiente positivo, o que implica dizer que valores maiores de temperatura possuem efeito 

mais significativo em relação ao IPCA. Esta variável figura entre as 10 principais variáveis no 

modelo. 

A metodologia utilizada, ao aferir a ocorrência de agricultura em uma ‘malha’ com 

células de 4 km², possibilitou a verificação da porcentagem de agricultura constatada para cada 

uma das unidades do grid. Quanto maior a ocorrência de agricultura em uma célula, maior a 

probabilidade de que as áreas de melhor qualidade já tenham sido convertidas para o uso da 

agricultura. Este fato dificultaria a expansão nessas células, o que explica o sinal negativo para 

esta variável. O valor de OR para % de agricultura por célula foi de 0,97149, uma variável com 
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coeficiente negativo, porém muito próximo de 1. Isto significa que a variável tende a influir 

para áreas de não expansão, porém fracamente. 

A aferição das porcentagens de áreas dedicadas às pastagens também foi realizada em 

todas as células (79.819) do grid utilizado. Estudos também demonstram que grande parte das 

áreas de expansão da prática da agricultura ocorre em áreas anteriormente utilizadas como 

pastagens. Ainda que haja essa especificidade, esta variável apresentou OR = 1,00329 que, 

apesar de positivo, está muito próximo a 1, diminuindo o efeito dessa variável sobre o índice. 

Logo, quanto mais pastagem por célula, mais há uma tendência em influenciar positivamente 

no IPCA. Apesar disso, a variável não figura entre as 20 principais que influenciam no modelo.  

Diferentemente do sinal apresentado pelas porcentagens de agricultura nas células no 

ano de 2002, o sinal das porcentagens de pastagens foi positivo. Este fato pode ser explicado 

pelo motivo de que quão maior as áreas de pastagens, maiores são as disponibilidades para a 

conversão à agricultura. Muito embora grande parte das áreas com pastagem, que ocorrem em 

áreas mais declivosas, sejam inapropriadas para a prática da agricultura. 

As áreas urbanas, também, contribuem negativamente para o estabelecimento do índice 

de possibilidade de conversão à agricultura. A mão de obra utilizada na prática da agricultura é 

realizada, mesmo que em número menor devido ao avanço tecnológico, pelo homem do campo. 

Além disso, esta variável está diretamente ligada à existência e boa qualidade da infraestrutura, 

da malha viária. Por outro lado, a especulação imobiliária faz com que o processo de expansão 

da agricultura fique em desvantagem na competição para áreas próximas aos aglomerados 

urbanos. Esta variável apresentou um OR = 0,95118, portanto menor que 1, com coeficiente 

negativo, porém bastante distante de 0, ou seja, a variável influência para a não expansão da 

agricultura, porém fracamente. 

As distâncias das rodovias também denotam outro lado das questões de logística e 

infraestrutura. Quanto mais distante a produção ocorre das vias de escoamento, piores são as 

condições de manejo e escoamento da produção. Por esse motivo, esta variável apresenta sinal 

negativo, sendo que pode interferir negativamente nas ocorrências da expansão da área 

plantada. No IPCA, este quesito apresenta um valor de OR = 0,99998, logo, é o maior valor 

menor que 1 entre as variáveis apontadas pelo modelo. A distância em metros de rodovias é, 

portanto, uma das variáveis que menos influenciam para a ocorrência de não expansão. 

As recentes expansões ocorridas no planalto central, particularmente, nas áreas foco de 

nosso estudo, ocorrem em vastas regiões dos chamados “chapadões”. Esse tipo de terreno, como 

já delineado em capítulos anteriores, apontam para regiões planas, comuns em cotas altimétricas 
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entre 600 a 1300m. O solo plano a levemente ondulado, das chapadas e chapadões, favorece a 

prática das monoculturas pela facilidade de mecanização e boa retenção de água pelo solo. O 

atributo de altitude possui sinal do coeficiente positivo, logo OR = 1,0066 > 1. Porém, entre 

todas as variáveis explicativas, esta variável não figura entre as 20 principais. 

As condições de altitude, declividade são dinâmicas, contudo só apresentam alterações 

em grandes períodos de tempo, sendo que consideramos tais variáveis como imutáveis a curto 

e médios prazos. As questões de logística e infraestrutura dependem das políticas 

governamentais e dos planos estratégicos de governo. As questões climáticas estão 

intrinsecamente ligadas aos desdobramentos dos acordos mundiais sobre o aquecimento global, 

sobre as emissões dos gases de efeito estufa (GEE), bem como das políticas continentais e de 

governos locais no equacionamento dos desmatamentos e do uso coerente da água.  

Vários estudos realizados, apresentados nos dois primeiros capítulos deste trabalho, 

demonstram que um dos atributos que interferem fortemente na alocação de novas áreas para a 

produção é o fator de vizinhança. Aproveitando a infraestrutura existente, a mão de obra já 

qualificada para a prática, além do know-how dos produtores regionais, áreas contíguas e 

vizinhas às já utilizadas na produção, são o foco principal das ocorrências de novas conversões 

e anexações de novas áreas ao plantio. A variável de % de agricultura por célula do modelo 

apresenta a participação positiva com que áreas já utilizadas na produção agrícola representam 

e contribuem para a expansão. 

Com a idealização do índice de possibilidade de conversão à agricultura, foi possível 

averiguar, a partir do ponto de corte (cuttof), as áreas no Cerrado goiano que apresentam as 

maiores quantidades de células com IPCA acima do cuttof. Houve uma concentração acentuada 

de IPCA, com valores acima de 0,30, em alguns municípios de algumas regiões do Cerrado 

goiano. Esse aspecto denota a possibilidade de ocorrência de “Clusters” para um período de 12 

anos, caso as condições se mantenham, em regiões como Silvânia, Jataí, Padre Bernardo, Aporã 

e Formosa. Com a manutenção dos investimentos e mantidas as condições de mercado, clima, 

infraestrutura, etc., a possibilidade de acerto do IPCA, configurado pelo processo de validação, 

chega a aproximadamente 86% (CAT = 85,96). 

 

5.1.2 O ranking dos municípios do Cerrado goiano em relação ao IPCA 

Percebe-se a concentração de células com valores de IPCA satisfatórios (> 0,30), em 

várias regiões do Estado de Goiás, inclusive em áreas do nordeste goiano, onde há uma 

concentração de áreas de remanescentes. Historicamente, esta região foi pouco utilizada para 
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as práticas agrícolas. Muito em função da movimentação do relevo que há na região, o que 

dificulta o acesso e a utilização de maquinário pesado. Municípios como Padre Bernardo, 

Formosa e Posse passam a representar regiões de possíveis conversões. 

 

Tabela 21 – Ranking de municípios do Cerrado goiano pelo número de células do IPCA 

Ranking de municípios No Células com IPCA > 0,30 Área em km2 

Jataí 724 2.896 

Silvânia 487 1.948 

Aporã 417 1.668 

Rio Verde 405 1.620 

Bela Vista de Goiás 329 1.316 

Formosa 326 1.304 

Padre Bernardo 305 1.220 

Luziânia 302 1.208 

Ipameri 277 1.108 

Paraúna 255 1.020 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ainda no entorno do Distrito Federal, há que se destacar as quantidades de células com 

o IPCA acima do ponto de corte, como os verificados nos municípios de Silvânia, Luziânia e 

Cristalina. Esta última é uma cidade que possui uma forte participação no setor produtivo, 

especialmente com a utilização de agricultura irrigada pelos pivôs centrais. Os municípios do 

entorno sofrem a influência, direta, do grande centro consumidor que é a capital federal. 

Situação similar vivida pelo município de Bela Vista de Goiás, pertencente à região 

metropolitana de Goiânia, capital do Estado. 

Destacam-se ainda municípios na região central do Estado, como Paraúna, Piracanjuba 

e Ipameri. Regiões tradicionais na produção de leite, estes municípios vêm assistindo a 

conversão de um grande número de áreas para a prática da agricultura. Os dados do IPCA 

demonstram que estes municípios são detentores de grande quantidade de células com índice 

acima da média do ponto de vista da viabilidade para uso agrícola. 

 Muitas áreas, já tradicionais na produção agrícola goiana, como no caso da região 

Sudoeste do estado, são apresentadas pelo modelo como possíveis focos de expansão da prática 

da agricultura, como no caso dos municípios de Jataí, Rio Verde e Aporã. Essas informações 

podem ser confrontadas com outros dados, tais como o preço da terra, o índice de 

desenvolvimento humano (IDH), áreas de preservação da biodiversidade, projetos de novas 

rodovias, ferrovias, etc. com vistas a promover um melhor juízo por parte de decisores públicos 

e privados nas demandas que envolvem a expansão da agricultura no Cerrado goiano. 
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Os mapas das figuras 71 e 72 apresentam o IPCA nos municípios do Estado de Goiás e 

no Cerrado goiano com o detalhamento de uma região de concentração de valores de IPCA > 

0,30. 

Figura 69 – IPCA distribuído pelos municípios goianos  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

Figura 70 – IPCA distribuído pelos municípios do Cerrado goiano com detalhe 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Um caso particular que merece nosso destaque são as previsões de IPCA para o 

município de Cristalina. Este importante município goiano, destaque na produção agrícola e 

pelas grandes áreas em que ocorre o uso de irrigação por pivôs centrais, obteve uma 

classificação mediana para o número de células com IPCA acima do ponto de corte (Cuttof = 

0,30). O município apresentou, apenas, 245 células com o IPCA acima de 0,30.  

Este fato poderia ser surpreendente, dada à vigorosa participação do município de 

Cristalina na produção agrícola goiana. Porém, ao se analisar mais detidamente a situação, 

verificamos que o município possui três tipos de solo. A saber 60,7% de Cambissolos, 19,8% 

de Plintossolos e apenas 19,5% de Latossolos.  

Do ponto de vista da aptidão agrícola prevista pelo Sistema de Avaliação da Aptidão 

Agrícola das Terras (SAAAT), os Cambissolos possuem sérias restrições para o uso agrícola e 

os Plintossolos possuem inaptidão para esse uso. Percebe-se que estas informações e avaliações 

estão previstas e implícitas no funcionamento do IPCA. É por demais sabido que existe uma já 
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sedimentada aglomeração de áreas dedicadas à agricultura, formando verdadeiros “clusters”, 

em que grande parte é servida por pivôs centrais no município em questão.  

A conclusão a que chegamos é que, muito provavelmente, o contingente de áreas 

disponíveis para o uso agrícola, dos 6.168 km² do município, já tenha sido convertido e vem 

sendo utilizado para a produção, restando poucas áreas que ainda possuem IPCA acima de 0,30.  

Apesar de não ser possível o ranqueamento das variáveis, drivers, em grau de 

importância, foi possível estabelecer os 25 principais atributos no processo de expansão 

agrícola no recorte do estudo. O IPCA aferiu que existem quase 14.700 células das 79.819 do 

estudo, que apresentaram índice superior ao ponto de corte 0.30. Isso representa mais de 58.790 

km2 (~ 17,3% do território goiano) que possuem os atributos e que são possíveis de serem 

convertidos para a prática da agricultura. Este acréscimo representaria mais do que dobrar a 

área dedicada ao uso agrícola no Estado de Goiás para a realidade do ano de 2014.   

 

5.1.2 Preço da terra 

Na tentativa de democratizar o acesso a informações que viabilizem o melhor 

ordenamento das alterações de uso e cobertura da terra, o IPCA traz em sua configuração a 

apresentação de dados que podem apoiar o melhor juízo dos tomadores de decisão públicos e 

privados. No índice, é possível acessar informações variadas sobre cada um dos municípios do 

Cerrado goiano. A saber, o PIB, a área, a população, a estrada mais próxima, a distância da 

célula para esta estrada, fatores climáticos como temperatura, evapotranspiração, pluviosidade, 

as informações históricas das localidades, como as porcentagens de agricultura, pastagem, 

remanescentes de cada célula, bem como o preço da terra, tudo isso é possível ser visualizado 

com um simples deslocamento do mouse sobre o mapa temático. 

Para um maior detalhamento, com o clicar do mouse sobre a célula de interesse, ou ainda 

com o fornecimento da latitude e da longitude da área e ou célula de interesse, o usuário pode 

obter informações práticas e objetivas. A maior parte dos softwares e pacotes, que lidam com 

esses tipos de informações, exigem contrapartidas e cobram altos valores para a sua utilização. 

O IPCA foi pensado e elaborado para fornecer informações extras e de forma gratuita aos atores 

envolvidos no fenômeno da fronteira agrícola no Cerrado goiano. 

 

Constatou-se que o acesso às amostras de preço da terra é de difícil acesso, pouco 

difundidas e em geral devem ser adquiridas de forma paga (IFNP, 2009). Esses dados 

deveriam ser sistematicamente atualizados e amplamente difundidos para a sociedade, 

por ser tratarem de elementos fundamentais de apoio na gestão territorial do estado. 

(MACEDO, 2013, p. 128)  
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Na ferramenta proposta no Anexo C, já comentada anteriormente, há a possibilidade de 

uso de um segundo mapa temático com os preços da terra no Estado de Goiás para o ano de 

2011. Os preços por hectare de uso como agricultura, como pastagem e áreas de cerrado nativo, 

podem ser visualizados com a simples navegação do mouse sobre os 244 municípios do Cerrado 

goiano. Ao clicar em uma célula de interesse, o usuário poderá visualizar as informações mais 

detalhadas em relação a mesma. Informações como a área do município em km², o PIB, a 

população, o preço da terra, as médias de temperatura, de evapotranspiração, de precipitação 

pluviométrica, a declividade, a altitude, o uso e cobertura do solo em 2002, os valores do IPCA, 

entre outras, poderão facilmente ser visualizadas. 
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 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término de nossa tarefa, os resultados aferidos pelo IPCA responderam 

negativamente à primeira parte de nosso primeiro questionamento da pesquisa. Tal resultado 

refutou em parte a primeira hipótese de que o trio (declividade, topografia e fertilidade) seriam 

os principais atributos exigidos pela expansão da fronteira agrícola para a realidade do Cerrado 

goiano.  

Pelos cálculos do teste odds ratios das variáveis, foi possível concluir que não há como 

restringir a análise à apenas três variáveis listadas, muito menos elevá-las ao patamar de 

principais, tampouco podemos ordenar de forma peremptória as variáveis. O que também 

respondeu de forma negativa parte da segunda hipótese. O que foi possível demonstrar é que a 

construção de modelos para aferir processos de mudanças de uso e cobertura da terra é 

plenamente factível. Essa construção demanda o conhecimento em várias áreas, uma vez que 

exige uma visão transdisciplinar do problema para entender sua complexidade. 

Os demais questionamentos da pesquisa foram respondidos, assim como foram 

ratificadas as demais hipóteses. Apesar de não listarmos as regiões e ou mapas específicos das 

regiões suscetíveis à expansão da agricultura, de forma explícita, apresentamos uma ferramenta 

capaz de efetuar essa exposição de acordo com a área de interesse do usuário, de forma 

praticamente automática. A mensuração das variáveis e a participação de cada uma delas no 

processo de escolha, para as novas áreas de uso pela produção, foram realizadas.  Um exemplo 

de mapa temático (figuras 70 e71), apontando as áreas que apresentam os principais atributos 

passíveis a uma conversão à agricultura, foi construído e apresentado.  

A agilidade, a simplicidade e a praticidade do uso do IPCA também podem ser 

verificadas com a utilização da ferramenta que afere e divulga o índice. As demais hipóteses do 

trabalho foram confirmadas, o modelo de mapeamento da expansão agrícola foi desenvolvido. 

Com intuito de ratificar a ferramenta, um próximo passo, que não foi efetivamente alcançado, 

refere-se à apresentação do quantitativo de áreas, sobretudo de pastagens degradadas, que 

podem ser incorporadas à produção de alimentos. Para tanto, será necessário remover as áreas 

de proteção ambiental, de reservas legais, de outros usos sedimentados como as áreas urbanas, 

por exemplo, e quantificar, expondo de forma qualitativa, pelos critérios do IPCA, a localidade 

de cada uma dessas áreas. 

Cada um dos objetivos gerais foi trabalhado e concluído satisfatoriamente. Uma das 

dificuldades enfrentadas refere-se à aquisição de dados para o ano de 2014, uma vez que no 

início e durante o transcorrer da pesquisa esses dados não eram públicos. A realização de um 
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processo próprio de mineração, interpretação e classificação de dados, para um recorte tão 

grande, é uma tarefa por demais dispendiosa e morosa.  

Os dados utilizados do PROBIO e da Agrosatélite são o resultado do esforço e trabalho 

de uma grande equipe de pessoas e profissionais, geógrafos, técnicos, interpretadores de 

imagem, coordenadores, etc. São trabalhos que demandaram esforços e investimentos de 

grande monta para sua realização. Este trabalho só foi possível de ser concluído com a 

possibilidade de manipulação, confrontação e análise mais detalhada dos dados 

disponibilizados. 

Existem duas abordagens possíveis na identificação dos fatores que influenciam na 

expansão de áreas agrícolas no Cerrado. Uma possibilidade mais usual é identificar o peso de 

determinados fatores (topografia, solo, infraestrutura, etc.) nesse processo. Outra perspectiva é 

buscar a ação desses fatores atuando em conjunto. Essa segunda opção tende a ser mais próxima 

à realidade, uma vez que os agentes sociais não isolam uma dada variável na escolha de suas 

ações. Assim, ao escolher onde ampliar sua área de agricultura, motivado por perspectivas 

positivas do mercado, o empresário considera, ao mesmo tempo, a localização, a topografia, os 

recursos hídricos, o tipo de solo, enfim, vários fatores naturais e antrópicos conjuntamente.  

A construção de modelos recebe, necessariamente, a influência dos próprios 

pressupostos teóricos e metodológicos que os sustentam. Assim, a inclusão de determinadas 

variáveis altera a inter-relação de outras, uma vez que existe a possibilidade de interferência 

entre elas. Isso não se deve a limitações do modelo, mas ao fato que ele se aproxima da realidade 

e de sua complexa composição.  

No caso específico do trabalho aqui apresentado, foi possível identificar dois fatores 

especialmente relevantes atuando na identificação de áreas onde ocorreu expansão de 

agricultura no Cerrado goiano entre 2002 e 2014. O primeiro fator a se destacar foi a, ainda, 

importante influência exercida pelo tipo de solo e sua fertilidade que, historicamente, 

capitaneou as alterações de uso do solo no recorte de nosso estudo. Esta variável pode tanto 

atrair quanto expelir o processo de expansão de áreas agrícolas. Além disso, os aspectos da 

expansão também apresentaram a tendência de ocorrências em áreas próximas a práticas de 

agricultura já existente. Isso reflete a importância do efeito de vizinhança, da infraestrutura 

existente, da mão de obra já qualificada para a prática, além do know-how dos produtores 

regionais já sedimentados, como afirmado anteriormente. Cabe ressaltar a ocorrência de outro 

processo de expansão similar observado no Cerrado goiano – a expansão da cana-de-açúcar no 
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período de 2005 a 2010 – que apresenta comportamento deveras semelhante ao aspecto do 

efeito de vizinhança (Silva; Miziara, 2013b). 

O segundo fator foi a condição estrutural de nossas rodovias. Estas podem influenciar, 

fortemente, para as duas situações, tanto para a expansão de novas áreas para a produção, quanto 

para a não expansão. O fator qualidade das estradas está implícito nos resultados identificados, 

porém, por uma deficiência do modelo, não puderam ser explicitamente quantificados. O 

comportamento dúbio da infraestrutura – representado pelas estradas – indica a necessidade de 

estudos específicos, que incorporem uma variável não considerada neste trabalho, que é a 

qualidade dessa infraestrutura. A qualidade das estradas, e não apenas a sua existência ou não, 

pode atuar no sentido de representar um estímulo ou uma restrição à expansão da agricultura.  

Processar os dados, dar padronização e escalas coerentes para a sua confrontação, foi 

uma etapa que demandou grande parte de tempo dedicado a esta pesquisa. Por vezes, 

imaginámos não ser possível concluir e ou responder aos questionamentos. O processamento 

dos dados, a análise matemático/estatística levou semanas, meses. As etapas de validação dos 

dados necessitaram um fazer, desfazer e refazer intermináveis. Porém, o modelo foi validado e 

apresenta uma alta taxa de acerto, de acordo com a literatura afim. 

De acordo com Aspinall (2004), a possibilidade de se realizar duas verificações em 

momentos, de preferência, sequenciais, uma vez não alterados os motores que mudam o uso do 

solo, pode aumentar sobremaneira o poder de acerto da proposta. Ou seja, na possibilidade de 

se ter três informações, t0, t1 e t2, de um recorte, objeto de estudo, através da regressão logística, 

é possível estabelecer duas aferições.  

Primeiramente, obtêm-se as informações de mudança de uso e cobertura para um 

momento (t0 – t1). Os dados são processados e o modelo deve ser testado e validado. Na 

confrontação de uma segunda aferição (t1 – t2), o modelo pode ser otimizado, calibrado e 

propiciar um modelo mais robusto e de melhor acurácia, aumentando sobremaneira seu poder 

de acerto.  

A standard approach to model validation and testing is to develop a model based on 

the change over one period (t0 – t1) and to use the model to predict the pattern of 

change after another independent period (t1 – t2). The model is then tested by 

comparing the predicted change with the observed change at time t2. This approach 

may work if the modelling is confined to a period within which the drivers do not 

change. (ASPINALL, 2004, p. 101). 

 

Em trabalhos futuros, uma das possibilidades de avanço para a otimização do 

funcionamento e da aplicabilidade dos resultados obtidos pelo IPCA, seria o de utilizar o 

modelo para mapeamentos mais recentes, por exemplo nos anos de 2015 e 2016. Trabalhos 
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como o recém divulgado pelo TerraClass Cerrado (tabela 32), podem fornecer campo de estudo 

para a confrontação da acurácia do IPCA. 

Tabela 32 – Uso e Cobertura da Terra com dados de 2013 

Classes Área (km2) % 

Agricultura anual 174.006 8.53% 

Agricultura perene 64.512 3.16% 

Mineração 247 0.01% 

Mosaico de ocupações 2.326 0.11% 

Pastagem 600.832 29.46% 

Silvicultura 30525 1.50% 

Solo exposto 3.621 0.18% 

Urbano 8.797 0.43% 

Outros 73 0.00% 

Natural Florestal 418.789 20.54% 

Natural Não Florestal 692.301 33.95% 

Natural não vegetado 2.609 0.13% 

Água 15.056 0.74% 

Não observado 25.549 1.25% 

Total 2.039.243 100% 

Fonte: TerraClass Cerrado (2015) 

 

Outra possibilidade seria a da criação de um site, com acesso disponível aos interessados 

das esferas pública e privada. Neste site, os interessados poderiam acessar o banco de dados, 

abastecer o sistema com os dados de seu interesse, inputs, e o sistema se atualizaria, 

promovendo um feedback contextualizado ao momento da solicitação. Haveria uma maior 

inferência no processamento dos dados, o que viabilizaria uma validação e acurácia mais eficaz 

do sistema. Como atestam Verburg et al.: 

 

A new promising future development is the incorporation of dynamic feedbacks 

between changing land use and changing environmental conditions and vice-versa. 

Unfortunately such dynamic feedbacks between the socio-economic and biophysical 

model components are still not or only partially operational in current models and are 

therefore the most important challenge for land use and environmental modellers 

(VERBURG et al., 2004, p. 1). 

 

No anexo C deste trabalho, localizado na p. 221, pode ser visualizada a proposta de uma 

ferramenta que disponibiliza e socializa o uso do IPCA. O código para elaboração da 

visualização acima utilizada pode ser acessado, compilado e promover a interação com usuários 

das mais variadas áreas e atuações afins. A proposta consiste em um ambiente html, em que o 

usuário possa acessar um grande banco de dados de forma rápida e objetiva.  
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Ao navegar e clicar com o mouse sobre o mapa temático do Cerrado goiano, o usuário 

poderá obter informações mais detalhadas sobre a célula de interesse. Há ainda a possibilidade 

da criação de um aplicativo, que pode ser acessado por iphones, tablets ou celulares. O usuário 

tem ainda a possibilidade de digitar um par ordenado, composto pela latitude e longitude, e 

visualizar as informações que busca acerca de cada uma das 82.394 células do grid em estudo. 

Nos dispositivos móveis, é possível fazer um link diretamente com o dispositivo já instalado no 

aparelho. As informações podem ser obtidas de forma on-line. 

Os valores para o IPCA, determinados por este trabalho, não são conclusivos e nem 

poderiam ser, uma vez que se trata de um modelo dinâmico, de mapeamento e aferição em 

momentos específicos, que engloba drivers, biofísicos e socioeconômicos. Estes últimos estão 

em constante alteração e são dirigidos pelos movimentos imprevisíveis dos mercados. Mesmo 

em relação aos aspectos biofísicos, como é o caso do tipo de solo, as deficiências de nutrientes 

ou, até mesmo, a falta ou excesso de água em algumas áreas, não são imutáveis, visto que tais 

características podem ser contornadas com trabalhos de engenharia, de drenagem e ou de 

irrigação, enfim, por meio dos avanços tecnológicos. Tudo dependerá das opções que são 

tomadas pelos atores envolvidos no processo, pois, como atestam Veldkamp e Fresco: 

 Even if potential yields are relatively low, land use practices such as irrigation and 

drainage can cause actual yields to be much higher than calculated water-limited yield 

potentials. On the other hand, some studies assume irrigation in areas where this is 

most unlikely (e.g. the Sahel and Amazon) (Penning de Vries et al., 1996). Any 

description of the land use system without a dynamic human actor component will 

therefore never attain realistic value. (VELDKAMP; FRESCO, 1997, p. 2)  

 

O desenvolvimento e continuidade de estudos, os mecanismos e as ferramentas que 

possam socializar o conhecimento acerca do processo de mudança do uso e cobertura da terra, 

podem viabilizar uma otimização na produção de alimentos e mitigar os impactos sobre áreas 

de vegetações remanescentes. Encontrar e mapear os atributos exigidos pela prática da 

agricultura pode facilitar a busca por novas áreas dedicadas à produção, no contingente das 

áreas já convertidas, poupando e diminuindo a pressão existente sobre as, já raras, áreas de 

remanescentes no Cerrado goiano. Decisores públicos e privados terão acesso a mais uma 

ferramenta que viabilize o melhor ordenamento da imprescindível expansão da produção 

agrícola. 
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ANEXO A – QUADRO DE RODOVIAS 

 

Rodovias 

Rodovias 
Outros usos (o. 

u.) 
Agricultura 

(Agric.) 
O. U./T. O.U. (%) Agric./T. Agric. (%) RR CAT 

BR.010 182 10 0,23 0,29 1,26 0 

BR.010/GO 135 389 0 0,50 0,00 0,00 -2 

BR.010/GO.118 971 53 1,24 1,55 1,25 0 

BR.010/GO.118/239 1 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.010/GO.118/430 4 1 0,01 0,03 5,73 2 

BR.020 875 13 1,11 0,38 0,34 -2 

BR.020/030 81 3 0,10 0,09 0,85 0 

BR.020/349 37 4 0,05 0,12 2,48 2 

BR.020/GO.108 40 2 0,05 0,06 1,15 0 

BR.030/GO.468 169 10 0,22 0,29 1,36 1 

BR.040 270 79 0,34 2,30 6,71 2 

BR.040/050 350 26 0,45 0,76 1,70 1 

BR.050 476 60 0,61 1,75 2,89 2 

BR.050/352 18 2 0,02 0,06 2,55 2 

BR.050/457 56 3 0,07 0,09 1,23 0 
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BR.050/GO.020 12 0 0,02 0,00 0,00 -2 

BR.050/GO.213 1 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.060 1262 122 1,61 3,56 2,22 2 

BR.060(ANEL VIARIO) 79 0 0,10 0,00 0,00 -2 

BR.060/153 61 2 0,08 0,06 0,75 0 

BR.060/158/364 4 2 0,01 0,06 11,46 2 

BR.060/158/GO.184 45 26 0,06 0,76 13,24 2 

BR.060/364 3 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.060/GO.164 58 9 0,07 0,26 3,56 2 

BR.060/GO.184 159 8 0,20 0,23 1,15 0 

BR.060/GO.184/206 50 1 0,06 0,03 0,46 -2 

BR.060/GO.184/306 3 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.070 1185 15 1,51 0,44 0,29 -2 

BR.070/158 2 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.070/414 3 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.070/GO.070 334 0 0,43 0,00 0,00 -2 

BR.070/GO.070/156 3 0 0,00 0,00 0,00 -2 

BR.070/GO.070/164 27 0 0,03 0,00 0,00 -2 

BR.070/GO.173 49 0 0,06 0,00 0,00 -2 

BR.080 960 37 1,22 1,08 0,88 0 

BR.080/153 29 4 0,04 0,12 3,16 2 
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ANEXO B – QUADRO DE VARIÁVEIS, SIMBOLOGIA, TIPOS E UNIDADES UTILIZADAS PARA A MODELAGEM LOGÍSTICA. 

 

VARIÁVEIS TIPO UNIDADES FIGURAS 

Área de transição 

de classes de uso 

do solo: “Não-

Agrícola para 

Agricultura” 

Binário 0 - 1 
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Precipitação 

 média anual 
Contínua mm / ano 

 

Evapotranspiração 

 média anual 
Contínua mm / ano 
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Temperatura 

média 

 anual 

Contínua °C 

 

Altitude 

(altimetria) 
Contínua Metros 
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Mapa de Solo Categórica 

Argissolos; 

Cambissolos; 

Chernosolos; 

Gleissolos; 

Latossolos; 

Neossolos; 

Planossolos; 

Plintossolos. 
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Mapa de Rodovias Categórica Nomes das rodovias 
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Mapa de Uso do 

Solo (2002) 
Categórica 

Agricultura; 

Pastagem; 

Reflorestamento; 

Remanescentes; 

Vegetação 

Secundária; 

Água; 

Área Urbana. 
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Declividade Contínua Porcentagem 

 

Pastagem (2002) Contínua Porcentagem 
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Agricultura (2002) Contínua Porcentagem 

 

Remanescentes 

(2002) 
Contínua Porcentagem 
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ANEXO C – MAPA TEMÁTICO DO IPCA, PREÇO DA TERRA E MUNICÍPIOS DO CERRADO GOIANO 

CD-ROM em anexo com a gravação do IPCA e suas funcionalidades. 

 




