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RESUMO 
O bioma Cerrado ocupa aproximadamente 25% do território nacional e se destaca 
por sua rica biodiversidade e como “produtor de água” para as bacias Amazônica, 
do São Francisco, do Tocantins-Araguaia e do Paraná. Com vastas áreas de 
terras predominantemente planas e de fácil manejo, destaca-se também pela 
produção de alimentos em escala industrial, sendo hoje a principal fronteira 
agropecuária do país.  Por outro lado, e com aproximadamente 50% do seu 
território convertido em áreas de agricultura e pecuária, é também reconhecido 
como um dos 34 hotspots de biodiversidade, i.e. regiões do mundo severamente 
comprometidas do ponto de vista ambiental, por conta da redução e fragmentação 
das paisagens naturais. O monitoramento por sensoriamento remoto do bioma 
Cerrado é recente, sendo que até o momento há dois sistemas em operação: o 
Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD Cerrado), desenvolvido 
pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da 
Universidade Federal de Goiás (LAPIG – UFG) e o Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS), uma iniciativa do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (MMA 
– IBAMA). Especificamente, esta tese buscou: 1) avaliar, comparativamente estas 
duas iniciativas; 2) analisar 10 anos de dados de desmatamento SIAD, única série 
temporal sobre desmatamentos no bioma Cerrado existente e disponível e 3) 
avaliar alternativas e melhorias possíveis, com vistas ao aprimoramento de 
sistemas de monitoramento semi-automatizados, a exemplo do SIAD.  Os nossos 
resultados demonstram que os padrões de distribuição espacial dos 
desmatamentos detectados pelo SIAD e PMDBBS são muito semelhantes e 
complementares. Por sua vez, a análise de dados SIAD para o período entre 
2002 e 2012, indica que a vegetação remanescente ao longo dos 2 milhões de 
km²do bioma diminuiu de 61,2% para 58,5%, sendo que aproximadamente 80% 
da área total desmatada, condicionada principalmente pelo relevo (i.e. 
declividades < 3%), concentrou-se em apenas 100 dos 1.384 municípios do 
Cerrado. Interessante observar que os estados com as maiores áreas de 
remanescentes de vegetação natural de Cerrado são,coincidentemente, os que 
mais desmataram nos últimos dez anos, o que demonstra a existência de 
fronteiras agropecuárias ativas. Possíveis melhorias para tornar sistemas 
aexemplo do SIAD mais robustos e confiáveis incluem o uso de séries temporais 
e associações heurísticas como critérios de filtragem de alertas de 
desmatamentos gerados automaticamente e sujeitos amorosos processos de 
inspeção visual. Estimamos que aproximadamente 506.906 km2 da cobertura 
vegetal remanescente encontram-se vulneráveis e sob risco de serem convertidas 
ao longo dos próximos anos. Assim, o aprimoramento dos atuais sistemas e 
modelos de monitoramento, com vistas atorná-los cada vez mais robustos, 
confiáveis e capazes de operar em múltiplas escalas de observação, é 
imprescindível à efetiva governança territorial e ambiental do bioma Cerrado. 
 
Palavras-chave: Cerrado.Detecção de desmatamentos.Mudanças na cobertura e 
uso da terra.SIAD. PMDBBS. 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The Cerrado biome, occupying approximately 25% of the Brazilian territory, is 
distinguished for its rich biodiversity and for being a major water producer for the 
the most important South American basins (e.g. Amazonian, São Francisco, 
Tocantins-Araguaia and Paraná). With vast flat areas, it is a major industrial food 
producer and the main agricultural frontier in the country. On the other hand, the 
large-scale land conversion made the Cerrado one of the 34 biodiversity hotspots 
in the world, i.e. regions under severe environmental pression due to the reduction 
and fragmentation of the natural landscapes. The remote sensing monitoring of 
the Cerrado is very recent, with only two systems currently in operation: the 
warning deforestation system (SIAD Cerrado), developed by the Image 
Processing and GIS Lab of the Federal University of Goiás (LAPIG – UFG) and 
the Satellite Deforestation Monitoring of the Brazilian Biomes Project (PMDBBS), 
an initiative of the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural 
Resources (MMA – IBAMA). Specifically, this doctoral thesis pursued the following 
goals: 1) comparative evaluation of these two monitoring initiatives; 2) analysis of 
ten years of SIAD deforestation data, the only Cerrado deforestation time-series 
available; 3) assessment of possible alternatives aiming at the improvement of 
SIAD-like semi-automated monitoring systems. Our results demonstrate that both 
the SIAD and PMDBBS deforestation spatial distribution patterns are very similar 
and complementary. The analysis of SIAD data for the 2002 – 2012 period 
indicates that the remnant decreased from 61.2% to 58.5% relatively to the biome 
area (~ 2 million km2), with about 80% of the total cleared area constrained to 
terrains with mild slopes (< 3%) and concentrated in only 100 of the 1,384 
municipalities. It is worth mentioning that the states with highest deforestation 
rates are also the ones with the largest native vegetation remnants, suggesting 
that key agricultural frontiers are still very active.  Potential improvements for 
making systems like SIAD more robust and reliable include the use of time-series 
and spatial heuristics criteria for filtering the automated generated deforestation 
warnings, which demand very time-consuming visual inspection approaches. We 
estimate that about 506,906 km2 of remnant vegetative cover are highly vulnerable 
and under risk of being converted over the years. Thus, improving the current 
systems and monitoring models, in order to make them more reliable and capable 
of operating at multiple scales of observation, is fundamental for the effective 
territorial governance of the Cerrado biome. 

 
Key-words: Cerrado. Deforestation monitoring. Land-cover and land-use changes. 
SIAD. PMDBBS. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A presente tese de doutorado compreende três artigos científicos 

principais e anexos, e está organizada da seguinte forma: 

1) Introdução, composta de uma descrição geral do tema tratado na 

tese, i. e. a problematização, apresentada em forma de questões científicas, 

hipóteses e objetivos; 

2) Desenvolvimento, que compreende três artigos, frutos desta 

pesquisa e correlacionados às questões científicas centrais;Os procedimentos 

metodológicos, resultados e discussões constam de cada um dos 

artigos,especificamente;  

3) Consideraçõesgerais, onde são apresentados os principais 

resultados obtidos, bem como indicados possíveis desdobramentos e 

continuidade do estudo realizado; 

4) Referências bibliográficas de todos os artigos; 

5.1) Mapa Espacialização dos Polígonos SIAD e Mapa Espacialização 

dos Polígonos PMDBBS (A-0) 

5.2)  Mapa Imagem qualidade (Pixel reliability) (A-3); 

5.3)  Mapa Precipitação no Brasil e bioma Cerrado (A-0); 

5.4) Mapa com propriedades do Incra (até janeiro de 2014) e 

desmatamentos SIAD (A-0); 

5.5) Imagens em arquivo word, da avaliação de 50 polígonos SIAD e 

50 PMDBBS; 

5.6) Mapa dos desmatamentos ocorridos Bioma Cerrado entre 2002 e 

2013 detectados pelo SIAD, no (A-0); 

5.7) DVD contendo Shapefiles gerados pelo SIAD, Polígonos 

interpretados como desmatamentos e não desmatamentos entre 2002 e 2013. 

 

O primeiro artigo, intitulado “Detecção de desmatamentos no bioma 

Cerrado a partir de abordagens semi-automática e visual: uma análise 

comparativa das metodologias de monitoramento SIAD e PMDBBS”, teve por 

objetivo avaliar, de forma comparativa e quantitativa,  as duas metodologias 

atualmente disponíveis para o monitoramento dos desmatamentos em curso no 
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Cerrado, i.e. LAPIG - SIAD e IBAMA - PMDBBS. Especificamente, e através da 

determinação dos respectivos erros de omissão e comissão, tendo por referência 

a classificação e interpretação de imagens do satélite Landsat, são discutidos o 

potencial e limitações destas duas abordagens. 

O segundo artigo, sob o título “Processos de antropização no bioma 

Cerrado: entendendo contextos, padrões e tendências”, buscou, com base em 

uma série temporal (10 anos) de dados SIAD, analisar os padrões e tendências 

dos desmatamentos em curso no bioma Cerrado.  

No terceiro artigo, “Monitoramento sistemático da cobertura vegetal no 

bioma Cerrado: desafios e perspectivas”, são apresentadas e discutidas novas 

possibilidades (dados e análises) quanto ao monitoramento do bioma. 

Especificamente, foram avaliadas o uso conjunto de abordagens heurísticas e 

séries temporais de imagens orbitais, com vistas ao desenvolvimento de um 

sistema com maior grau de automação (tendo por referência o SIAD). 

Destes, somente o segundo artigo foi submetido para publicação, 

sendo que os outros dois encontram-se em fase final de preparação (bem como 

aguardando o processo de defesa da tese e recomendações da banca 

examinadora). Nos três artigos, o segundo autor é o orientador da pesquisa. No 

segundo artigo (já submetido), a terceira co-autoria é de Antonio Fernandes dos 

Anjos, que tem o mesmo orientador e participa de projeto de pesquisa correlato, 

tendo contribuído na análise dos dados. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O bioma Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e também da 

América do Sul, cobrindo 24% do território brasileiro e presente em 11 estados da 

federação e o Distrito Federal (IBGE, 2004). Destaca-se por sua vegetação rica 

em diversidade e fisionomias, que variam de estratos herbáceos, arbustivos a 

arbóreos e que vão de formações campestres a ecossistemas florestais 

(RIBEIRO; WALTER, 1998). Outro fator extremamente importante do Cerrado é o 

seu potencial hídrico, uma vez que das doze regiões hidrográficas brasileiras, oito 

tem nascentes no Cerrado. Dentre elas destacam-se a Amazonas, a São 

Francisco, a Tocantins-Araguaia, a Paraná e também de algumas do Atlântico 

Norte-Nordeste e Leste (LIMA; SILVA, 2002). Suas terras são distribuídas em 

grande parte por relevos planos e planos ondulados de fácil mecanização, com 

solos profundos e ácidos que requerem correção química para o plantio de 

culturas de grãos (AB'SABER, 1996; CASSETI, 2005; ALHO; MARTINS, 2005). 

Apesar das características físicas e protagonismo quanto à 

manutenção da biodiversidade, o Cerrado destaca-se também como um dos 

biomas brasileiros com maior área convertida em diferentes usos da terra, i.e. 

aproximadamente 850.000 km², que representam mais de 40% de sua área total, 

que é de 2.036.448 km2 (IBGE, 2004). Dentre os usos, a maior parcela é de 

pastagens e agricultura, quejuntas, somam mais de 94% da conversão total 

(SANOet al., 2008; ROCHA et al., 2011). A ocupação do Cerrado intensificou-se 

com a substituição de pastagens naturais por cultivadas e com modernização da 

agricultura, i. e. produção de commodities, sobretudo a partir da década de 1970 

(MIZIARA; FERREIRA, L., 2008; SILVA, E. et al.,2013 a). 

Embora a ocupação do Cerrado, visando à exploração capitalista, 

tenha ocorrido principalmente em quatro frentes de expansão, sendo elas a 

mineração (início no final século XVII), a ferrovia (entre o final do século XIX e o 

início do século XX), a marcha para o Oeste (década de 1930), e a agricultura 

moderna (início da década de 1950 e intensificação a partir da década de 1970) 

(DIAS, 2008; SILVA E., et al., 2009), essa última é a que propiciou a maior 

conversão da vegetação do Cerrado em usos e fez do Cerrado um dos maiores 
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produtores e exportadores mundiais de carne bovina e de commodities (LAMBIN 

et al., 2013). 

A intensificação da conversão da vegetação do Cerrado para produção 

agropecuária desencadeou-se através do Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO) e do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) (WARNKEN, 1999; IBASE, 1986; 

SILVA, E. et al., 2013a; SILVA, E. et al., 2013b). O POLOCENTRO, criado dentro 

do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e em execução no período de 

1975 a 1979, baseou-se na atuação direta do Estado através de concessão de 

créditos e ampliação de infraestrutura, visando à produção de commodities, em 

especial soja. No PRODECER a ação do Estado se deu em conjunto com a 

iniciativa privada nacional e japonesa, e tinha também como objetivo acelerar a 

produção agropecuária do Cerrado voltada para a exportação (PIRES, 2000; 

INOCÊNCIO, 2009). O PRODECER desenvolveu-se em diversas áreas do 

Cerrado e em três fases distintas e consecutivas. A primeira teve início em 1979, 

a segunda em 1985 e a terceira em 1995, esta ainda em execução.  

Embora estes programas tenham propiciado o desenvolvimento 

econômico no Cerrado, as áreas de atuação e as regiões por eles polarizadas 

destacam-se pelo estabelecimento das fronteiras agrícolas antigas e em curso e, 

ainda, por concentrarem os maiores índices de conversão da vegetação (SILVA 

E. et al., 2013b). Outra consequência destas políticas de ocupação para a 

biodiversidade do Cerrado foi sua classificação entre os 34 hotspots mundiais, 

tanto pelo alto nível de endemismo quanto pela ameaça de extinção de habitats 

(MYERS et al., 2000). 

 Dados de modelagem indicam que se as taxas de desmatamentos 

continuarem, até 2050, 13,5% do Cerrado nativo passarão a categoria de 

pastagem, agricultura ou outro tipo de uso (FERREIRA, M. et al., 2012). Dados 

recentes, queapontam para a conversão de 4,5% da vegetação remanescentenos 

últimos 10 anos, mostram que em 2050 esse número poderá ser muito maior, 

próximo de 22% (ROCHA et al., 2013). 

Diante desta realidade preocupante, que não inclui somente o bioma 

Cerrado, a demanda por monitoramento das biotas mundiais vem crescendo, ao 

mesmo tempo em que o desenvolvimento de ferramentas para se trabalhar com 
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dados de Sensoriamento Remoto e armazenamento de dados tem tornando o 

desenvolvimento e utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) mais 

viáveis e acessíveis (BLASCHKE; KUX, 2005; FERREIRA, L. et al., 2008). No 

Brasil o primeiro grande levantamento para mapeamento de recursos naturais foi 

o RADAMBRASIL, realizado entre as décadas de 1970 e 1980 (FERREIRA, L. et 

al., 2008), o qual serviu de “ensaio” para o primeiro monitoramento da cobertura e 

o uso das terras do Brasil. Em fato, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) realiza, de forma sistemática, desde o final da década de 1980, o 

monitoramento do desmatamento do bioma Amazônia, para o qual foi 

desenvolvido e implementado o programa Monitoramento da Floresta Amazônica 

Brasileira por Satélite (PRODES) (DUARTE et al., 1999). Na década de 2000, 

também entrou em operação na Amazônia o sistema de Detecção de 

Desmatamentos em Tempo Real (DETER), baseado na análise mensal de 

imagens MODIS (HANSEN et al., 2008). É importante observar que até meados 

da década de 2000 nenhum outro bioma brasileiro tinha a sua vegetação 

monitorada. 

Iniciativas de monitoramento de desmatamentos para o bioma Cerrado 

só surgiram a partir de 2006, com o desenvolvimento do Sistema Integrado de 

Alertas de Desmatamentos (SIAD-Cerrado). Esse sistema utiliza imagens do 

sensor MODIS (produto MOD13Q1), com 250 metros de resolução espacial 

(HUETE et al., 2002), similar àquelas utilizadas pelo DETER do INPE 

(FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011). Posteriormente, em 2008, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou o Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS), para os biomas 

brasileiros (à exceção da Amazônia, já monitorada pelo INPE), com base na 

interpretação visual de imagens Landsat, com resolução espacial de 30 metros. 

Especificamente em relação ao bioma Cerrado, extremamente 

importante em termos de manutenção da biodiversidade, bem como para o 

desenvolvimento socioeconômico do país, o monitoramento sistemático da 

cobertura vegetal, através das mais variadas técnicas e dados de Sensoriamento 

Remoto, é imprescindível para se identificar áreas e ritmos de desmatamento, a 

fim de auxiliar políticas de contenção de conflitos socioambientais. 
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A presente tese de doutoramento tem como objetivo geral auxiliar na 

compreensão de algumas destas técnicas e do potencial dos dados ópticos de 

Sensoriamento Remoto (com resoluções espaciais alta a moderada), 

indicandonovos procedimentos que possam aprimorar a detecção de mudanças à 

escala da paisagem. 

Especificamente, esta pesquisa buscou responder às seguintes 

questões: 

 

a) Como a precisão e acurácia das detecções de desmatamentos 

variam em função da resolução espacial, produto de 

sensoriamento remoto e métodos de classificação? 

 

b) A precisão e acurácia das detecções de desmatamentos estão 

condicionadas aos atributos específicos da paisagem (ex. 

declividade do terreno)? 

 

c) Os erros de omissão e comissão apresentam padrões de 

distribuição espacial? Estes padrões variam em função da 

resolução espacial considerada? 

 

d) Como os desmatamentos observados, em diferentes períodos, 

se correlacionam espacial e temporalmente? 

 

e) Como os desmatamentos detectados e verificados se distribuem 

em relação aos atributos físicos e de infraestrutura da paisagem? 

 
f) Ao longo dos últimos 10 anos, como os desmatamentos 

evoluíram no bioma Cerrado? Quais foram os possíveis fatores 

determinantes de eventuais incrementos ou reduções 

observadas? Quais as áreas mais suscetíveis a futuros 

desmatamentos? 
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g) É possível, via métodos vicários, validar padrões radiométricos 

associados a possíveis desmatamentos?  

 

Por sua vez, essas questões estão centradas nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) Métodos de interpretação visual ou classificação automática de 

imagens de sensoriamento remoto são influenciados por 

atributos intrínsecos (ex. declividade do terreno) e extrínsecos 

(ex. geometria de aquisição) à paisagem. Assim, o uso de 

sensores com diferentes resoluções e diferentes métodos de 

extração de informação, bem como variações na fisiografia 

resultam em diferentes níveis (e padrões de distribuição) de 

precisão e acurácia quanto à detecção de mudanças na 

cobertura vegetativa; 

 

b) À exceção das regiões de fronteiras agrícolas, o bioma Cerrado 

apresenta padrões de uso da terra consolidados. Assim, e em 

sucessivos anos, prevalece a contiguidade entre áreas 

desmatadas; 

 

c) Entre as áreas convertidas no bioma Cerrado, predominam 

aquelas destinadas às pastagens e agricultura de grãos. Assim, 

desmatamentos em curso variam conforme a demanda por 

commodities agrícolas e ocorrem preferencialmente em regiões 

de fácil mecanização (terrenos pouco declivosos), sobre 

determinadas manchas de solo e próximos às vias de 

escoamento; 

 

d) Áreas desmatadas apresentam respostas radiométricas distintas 

de áreas nativas, com padrões característicos que persistem ao 

longo do tempo. Assim, análises redundantes (i.e. comparações 

entre imagens sucessivas, considerando diferentes períodos ao 
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longo do ciclo hidrológico) e com base em séries temporais 

resultam em estimativas mais precisas e menos sujeitas a erros 

de comissão. 

 

Com vistas à validação destas hipóteses, esta pesquisa se apoiou 

nos seguintes objetivos principais: 

 

a) Avaliar, comparativamente, o conjunto de detecções gerados no 

âmbito do Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD 

/ UFG-LAPIG), baseadas em imagens de resolução espacial 

moderada, e detecções baseadas em interpretação visual de 

imagens de média resolução espacial, conforme o Programa de 

Monitoramento dos Biomas Brasileiros (IBAMA – PMDBBS); 

 

b) Quantificar e contextualizar espacialmente os erros de comissão 

e omissão resultantes de cada uma destas abordagens; 

 
c) Avaliar, com base em série histórica SIAD (2002 – 2012) os 

padrões espaciais e temporais dos desmatamentos no bioma 

Cerrado; 

 

d) Avaliar o potencial de séries temporais de imagens índices de 

vegetação e métodos heurísticos com vistas ao desenvolvimento 

de novas abordagens e sistemas de detecção de desmatamentos 

mais robustos, ágeis e precisos. 
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2.1 - CAPÍTULO I:  

DETECÇÃO DE DESMATAMENTOS NO BIOMA CERRADO A PARTIR DE 
ABORDAGENS SEMIAUTOMÁTICA E VISUAL: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA DAS METODOLOGIAS DE MONITORAMENTO SIAD E 
PMDBBS 
 

2.1.1 Introdução 

 

A preocupação em monitorar o bioma Cerrado decorre do intenso 

processo de conversão de sua cobertura vegetal nativa em áreas de cultivo de 

pastagem e agricultura, que se intensificaram nos últimos 40 anos (MACHADO 

2000; CARVALHO et al., 2009; BUSTAMANTE; FERREIRA, L., 2010). Essas 

mudanças na paisagem foram promovidas por fatores econômicos e estratégicos 

que trouxeram, de certa forma, infraestrutura e desenvolvimento econômico, não 

só para o Cerrado, mas para o país como um todo (INOCÊNCIO, 2010; 

OLIVEIRA, 2004; BORLAUG, 2003). Esses fatores propiciaram o 

desenvolvimento do agronegócio nos estados cobertos pelo bioma Cerrado, 

contribuindo com exportações de commodities para o superávit da balança 

comercial (MIZIARA; FERREIRA, N., 2008). 

Por outro lado, vários estudos e pesquisas afirmam que esta conversão 

resultou em uma série de impactos ambientais, que estão ligados a processos 

hidrológicos, fragmentação das áreas de vegetação remanescente e diminuição 

da biodiversidade, ao ponto de o bioma ter-se tornado um dos 34 hotspots 

mundiais em biodiversidade (BACCARO, 2007; CARVALHO et al., 2009; COSTA; 

PIRES, 2009; MYERS et al., 2000; MACHADO, 2000;). 

Diante desta realidade, com o objetivo de realizar o levantamento da 

flora e fauna dos biomas, bem como mapear a cobertura vegetal natural e uso 

das terras, no fim da década de 1990 e inicio da década 2000, teve início o 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira (PROBIO), tendo como parcerias o Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Banco Internacional para 
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Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Global para Meio Ambiente 

(GEF). O PROBIO mapeou a cobertura vegetal natural e usos das terras na 

escala de 1:250.000 para os seis biomas brasileiros (SANO et al., 2008), trabalho 

que serviu de benchmark map para o monitoramento das áreas desmatadas do 

bioma Cerrado, o segundo bioma brasileiro a ser monitorado após o amazônico 

(ROCHA et al., 2011). 

O primeiro sistema de monitoramento operacional do desmatamento 

para o bioma (SIAD Cerrado) foi desenvolvido a partir de 2006, por meio de 

parceria envolvendo o Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás (LAPIG / IESA / UFG), a Conservação Internacional (CI) e a The  

Nature Conservancy (TNC) (FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011). 

Posteriormente, em 2008, iniciou-se o Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS), uma iniciativa da 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente 

(SBF/MMA), que teve financiamento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) (projeto PNUD/BRA/08/011). Através do Centro de 

Sensoriamento Remoto (CSR), procedeu-se ao levantamento das áreas 

desmatadas, para os períodos 2002-2008; 2008-2009; 2009-2010, para os 

biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Embora o SIAD e 

o PMDBBS, as duas únicas iniciativas de detecção de alertas de desmatamentos 

para o bioma Cerrado, sejam baseados em metodologias e dados distintos, 

ambos sistemas tem por referência o mapa-base PROBIO-CERRADO 

(FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011;).  

O Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD Cerrado) é 

processado em duas etapas, sendo a primeira semiautomática e a segunda 

realizada por analistas por meio de técnicas de interpretação de imagens, onde os 

polígonos são sobrepostos às imagens Landsat (30 metros) corrigidas 

geometricamente e, com o auxilio do monitor de computador e mouse, 

classificados em desmatamento ou não desmatamento (FERREIRA, N. et al., 

2007; ROCHA et al., 2011). 

No processo semiautomático são utilizadas imagens índice de 

vegetação do sensor MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer), 
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satélite TERRA, produto MOD13Q1, com resolução espacial de 250 metros 

(HUETE et al., 2002). Além do índice de vegetação NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), são também utilizadas as bandas espectrais MIR, NIR, Red e 

pixel reliability (imagem qualidade) (FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 

2011). Para gerar os polígonos de alertas de desmatamento, inicialmente é 

realizado o pré-processamento das imagens (NDVI, MIR, NIR, Red, pixel 

reliability), de forma que as cinco cenas (H12V10, H12V11, H13V09, H13V10, 

H13V11) que cobrem o bioma Cerrado são mosaicadas e reprojetadas1. O passo 

seguinte é inserir os dados no SIAD, o qual é executado a partir do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), plataforma ESRI ArcGIS, onde seleciona-se, em 

relação à cobertura vegetal remanescente, os parâmetros de limiar de mudança 

radiométrica e área mínima detectável. Após vários testes (FERREIRA, N. et al., 

2007), com vistas a minimizar tanto os erros de omissão quanto de comissão, 

optou-se por um limiar de mudanças de 15% e uma área mínima de 25 hectares 

(considerando que um pixel MODIS NDVI corresponde à uma área aproximada de 

6.25 hectares e que o erro locacional do pixel fica em torno de 50m) (FERREIRA, 

N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011).  

Na plataforma do SIAD são aplicados dois filtros nas imagens. O 

primeiro é o pixel reliability (imagem qualidade) que exclui do processamento as 

áreas com nuvens e/ou ruídos. O segundo filtro é a máscara de remanescentes 

de vegetação natural, obtido a partir do mapeamento Probio-Cerrado, o qual 

exclui áreas já convertidas. Após esse processo, a imagem NDVI recente (ex. 

junho 2011) é subtraída da imagem NDVI antiga (ex. junho 2012), gerando a 

imagem resultado com as áreas modificadas, as quais, posteriormente, têm suas 

áreas vetorizadas e calculadas (FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011). 

A segunda etapa do SIAD é a de validação dos polígonos gerados no 

processo semiautomático. Nesta etapa, os analistas interpretam e inspecionam os 

polígonos sobrepostos às imagens de resolução espacial média, 

geometricamente corrigidas (imagem x imagem), em geral, e até o momento, 

imagens dos sensores orbitais TM e OLI (Landsat5 e 8, respectivamente, com 

resolução espacial de 30m) e/ou LISS3 (Resourcesat, com resolução espacial de 

1Através do programa MODIS Reprojection Tool (MRT), disponibilizado gratuitamente. 
                                                      



29 
 

24m) (figura 1a)(FERREIRA,N. et al., 2007; FERREIRA, M. et al., 2009; ROCHA 

et al., 2011). 

 

METODOLOGIA SIAD METODOLOGIA PMDBBS 

 

 

  

A B 
Figura 1 - fluxogramas das metodologias SIAD (A) e PMDBBS (IBAMA) (B) para 
detecções de desmatamentos no bioma Cerrado. 

 

A metodologia PMDBBS (Figura 1b), é realizada através da 

interpretação visual comparativa (em tela de computador) de imagens Landsat 5 – 

TM, registradas pelo processo de imagem x imagem no programa SIG Esri 

ArcGis. Neste procedimento, utiliza-se o mapa de cobertura e uso da terra 

(PROBIO) como máscara, de tal forma que apenas os remanescentes de 

vegetação e as áreas eventualmente convertidas (após 2002 ou outro período em 

análise) sejam visualizadas. Sobrepondo-se e alternando-seuma imagem recente 

(ex. 2010) à uma antiga (ex. 2009) é possível observar as diferenças na 

vegetação (a princípio remanescente). As mudanças verificadas são editadas 
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(vetorizadas) em polígonos, os quais são posteriormente auditados e classificados 

em desmatamentos (figura 1B). Segundo o projeto PNUD/BRA/08/011, para 

mapear os desmatamentos para o intervalo 2002-2008, foram contratados 25 

técnicos, sendo 22 intérpretes de imagens e 3 de informática, ao custo de R$ 

63.500,00 por mês, por um período de 12 meses. Entre pessoal, equipamentos e 

imagens, foram gastos R$ 1.094.500,00 reais (BRASIL, 2011a). O trabalho foi 

coordenado por uma equipe de 9 profissionais do quadro efetivo do Ibama, que, 

segundo o portal transparência do governo federal, teve um custo anual 

aproximado de R$ 900.000,00. Somados aos impostos trabalhistas, o gasto total 

com o monitoramento das áreas desmatadas entre 2002 e 2008 foi 

deaproximadamente R$ 2 milhões (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2011b). Para o 

período 2008-2009, foram contratados por seis meses, 20 técnicos em 

interpretação de imagens, ao custo de R$ 380.000,00, mais o quadro efetivo do 

IBAMA de 12 profissionais a um custo de R$ 650.000,00 em seis meses (BRASIL, 

2011b). A mesma equipe e custos se repetiram para o monitoramento do período 

2009-2010, i. e. para detectar as áreas desmatadas entre 2008 e 2010, foram 

gastos mais de R$ 2 milhões. Ao todo, o custo do PMDBBS para monitorar cinco 

dos seis biomas brasileiros, entre 2002 e 2010, foi de mais de R$ 4 milhões, cerca 

de R$ 0,8 milhão por bioma. Os detalhes da metodologia e custos do PMDBBS 

estão disponíveis em <siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas>. 

Tanto na metodologia SIAD quanto na PMDBBS o processo de 

interpretação visual depende da experiência e conhecimento do analista, sendo 

este um processo eminentemente qualitativo, no qual um alvo (i.e. desmatamento 

ou não desmatamento) é classificado com base emaspectos como: forma, cor, 

tonalidade, rugosidade, textura, padrão de remanescentes e usos, localização de 

estradas, de centros de distribuição de produtos ou apenas centros urbanos, etc. 

Por ser um trabalho subjetivo e de tomada de decisão, é estressante e oneroso, 

ao mesmo tempo quepassível de erros de comissão (i.e. falsos positivos) e 

omissão (Quadro1). 

Em geral, os polígonos gerados via PMDBBS, por serem delimitados 

visualmente (manualmente) por um analista (i.e. fotointérprete), possuem forma 

retilínea e recobrem toda a área desmatada. Os polígonos SIAD, por sua vez, 

discriminados automaticamente a partir de pixels MODIS com 250m de aresta, 
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além de apresentarem padrões irregulares, não recobrem a área desmatada 

corretamente (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Chave de Interpretação PMDBBS (Vermelho) - SIAD (amarelo) 

Imagem Landsat 5 – TM  

  

Área corretamente 
interpretada como 
desmatamento pelas duas 
metodologias (ainda que o 
dado SIAD seja 
simultaneamente 
impactado por erros de 
comissão e omissão). 

  

Área com desmatamento 
iniciado e incompleto. 
Comparativamente à 
detecção PMDBBS, o 
polígono SIAD apresenta 
maiores irregularidades 
(incluindo “ilhas” de 
remanescentes). 

  

Desmatamentos 
corretamente identificados 
em ambas metodologias 
(observar irregularidades 
nos polígonos SIAD). 

  

Erro em ambas 
metodologias: SIAD – erro 
de omissão (onde foi 
detectado parte da área 
com inicio de desmate) e 
PMDBBS – erro de 
comissão (ao interpretar 
queimada como 
desmatamento). 

  

Desmatamentos 
corretamente identificados 
em ambas metodologias. 
Polígonos SIAD, além de 
irregulares, apresentam 
maior complexidade 
topológica.  
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Este capítulo, voltado à análise comparativa dos dados PMDBBS e 

SIAD para o período (único) entre 2008 e 2010, está centrado nas seguintes 

hipóteses: a) localmente, os polígonos PMDBBS tendem a ser mais precisos e 

acurados; b) a área potencialmente desmatada detectada pelo SIAD é 

substancialmente menor, haja vista ser o pixel MODIS aproximadamente 64 

vezes menor que um pixel Landsat 5 - TM; c) apesar de discrepâncias localizadas 

e diferenças na área total detectada, os padrões regionais dos desmatamentos 

detectados por ambas as metodologias tendem a ser semelhantes e 

correlacionados. Especificamente buscamos, de forma quantitativa, determinar o 

grau de intersecção e/ou proximidade entre os polígonos SIAD e PMDBBS, bem 

como suas características (ex. tamanho médio) e padrões de distribuição 

espacial. 

 
2.1.2 ANÁLISE DOS DADOS SIAD E PMDBBS: ETAPAS E MÉTODOS 
 

Com vistas à análise comparativa entre as metodologias de detecção 

SIAD e PMDBBS, foram adquiridos dados de ambos os produtos para o período 

entre 2008 e 2010,conforme as etapas e procedimentos descritos abaixo (e 

mostrados no fluxograma da figura 2): 

• Obtenção dos arquivos (em formato shapefile) PMDBBS contendo os 

dados de desmatamentos referentes aos períodos2008-2009 e 2009-

2010 (disponíveis em:<siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas>); 

• Obtenção dos arquivos (em formato shapefile) SIAD, referentes aos 

alertas de desmatamentos interanuais detectados entre 2008 e 2010 

(disponíveis em:<http://www.lapig.iesa.ufg.br>); 

• Considerando o fato de que os dados SIAD tem polígonos a partir de 

25 hectares, os dados PMDBBS foram agrupados em duas classes 

principais de tamanho, i.e. maiores e menores que 25 ha; 

• Os dados PMDBBS (maiores e menores que 25 ha) e SIAD foram 

quantificados e avaliados quanto ao número e tamanho médio dos 

polígonos e área total (2008 a 2010) detectada por município e estado;  

• Em torno dos polígonos PMDBBS maiores que 25 ha foram 

delimitadosbuffers (áreas de influência) com raios de 1 km, 2 km, 3 km 
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e 5 km, com o objetivo de avaliar o grau de intersecção e proximidade 

com os polígonos SIAD. Os conjuntos de polígonos PMDBBS e SIAD 

foram ainda investigados quanto àdeclividade do terreno e à 

proximidade da malha viária e da rede de drenagem. 

• Por fim, a partir de uma amostragem aleatória, avaliou-se possíveis 

erros de omissão e comissão dos polígonos SIAD e PMDBBS, 

comparativamente às paisagens amostradas e entre os métodos. 

 

 
Figura 2 – fluxograma detalhando os dados e etapas da metodologia seguidas neste 
estudo. 

 
 

2.1.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
PADRÕES E TENDÊNCIAS DE DESMATAMENTOS: SIAD E PMDBBS 

 

A distribuição espacial das áreas desmatadas entre 2008 e 2010, 

detectadas via SIAD e PMDBBS, conforme os 1.384 municípios do bioma 

Cerrado, é mostrada na figura 3. Para o período total considerado, a área 

identificada pelo SIAD como desmatamento foi de aproximadamente 6.712 km², 
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enquanto as detecções no âmbito do PMDBBS totalizaram 14.098 km² (anexo 1 e 

2).  

 

 
Figura 3 – Distribuição municipal dos desmatamentos detectados entre 2008 e 2010 
através do SIAD (A), PMDBBS (> 25 hectares) (B) e PMDBBS (total) (C). 

 

Analisando os totais desmatados por estado (figura 4), observa-se que 

as detecções acima de 25 hectares entre SIAD e PMDBBS, à exceção dos 

estados do Maranhão e Piauí (diferenças de 67 e 37 %, respectivamente), tendem 

a ser bastante próximas, sendo que a diferença dedetecção entre estas duas 

metodologias (aproximadamente 7.387 km²) concentram-se principalmente nos 

desmatamentos menores que 25 hectares (somente detectados via PMDBBS, 

que totalizam 4.543 km² ou cerca de 60 % da diferença observada). 

 No caso do Maranhão e, em boa parte, do Piauí, as diferenças 

significativas em área detectada (> 25 hectares) entre SIAD e PMDBBS podem 

ser atribuídas à qualidade das imagens MODIS. Especificamente em relação a 

estes dois estados, uma parcela considerável dos pixels é comprometida por 

nuvens e sombras de nuvens (em torno de 7 % e 1 % para Maranhão e Piauí, 

respectivamente), haja vista que a data das imagens utilizadas no SIAD (i.e. Dia 

do Ano 161, que corresponde, grosso modo, à primeira quinzena de junho) 

coincide com o final das chuvas nestas regiões (anexos 2 e 3) (SILVA, V. et al., 

2011). Ainda no caso do Maranhão, em particular, a estrutura fundiária, 

consistindo de um grande número de pequenas propriedades, justifica, em parte, 

a prevalência de desmatamentos até 25 hectares (2.252 km² ou 16 % do total 
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detectado via PMDBBS no estado entre 2008 e 2010) (anexo 4). Nos demais 

estados com prevalência de Cerrado e desmatamentos (i.e. Tocantins, Bahia, 

Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul), a diferença média 

entre a área detectada via PMDBBS (> 25 hectares) e SIAD foi de cerca de 23 %. 

Interessante observar que no Mato Grosso do Sul, a área detectada pelo SIAD foi 

16 % superior àquela mostrada pelo PMDBBS (figura 4). 

 

 
Figura 4 – Área total desmatada por estado do bioma Cerrado (no 
caso das detecções PMDBBS (IBAMA), estas são agrupadas em 
desmatamento total e acima de 25 hectares). 
 

Em relação ao tamanho médio dos polígonos de desmatamentos, e 

conforme mostrado nos mapas da figura 5, para detecções superiores a 25 ha, 

SIAD e PMDBBS tendem a enxergar padrões bastante semelhantes, (polígonos 

com áreas médias de 1,2 km² e 1 km², respectivamente), à exceção do Maranhão, 

cuja área média para os polígonos PMDBBS (0,7 km²) corresponde à 36% 

daquela observada para os dados SIAD (1,5 Km²). É interessante observar que as 

“fronteiras” definidas pelas regiões do MAPITOBA (i.e. Maranhão, Piauí, 

Tocantins e Bahia) e Mato Grosso, apresentam, além das maiores áreas 

desmatadas, as maiores manchas de desmatamentos contínuos (em média, 1,4 

km² para SIAD e 1,1 km² para PMDBBS).  
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Figura 5 – Distribuição da área média dos polígonos de desmatamentos (2008 – 2010): 
A) SIAD, B) PMDBBS (áreas > 25 hectares) e C) PMDBBS (área total). 

 

A convergência entre as detecções SIAD e PMDBBS é também 

corroborada através das respectivas imagens de superfície de tendência, geradas 

a partir das interpolações (krigagem) dos centroides de cada polígono (cujas 

contribuições relativas são moduladas pelas respectivas áreas) (figura 6). Como 

observado nos mapas da figura 3, as funções de densidade de desmatamentos 

tendem a coincidir, particularmente nas proximidades das fronteiras definidas pelo 

MAPITOBA (confluência entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia) 

e MT. 

 

 
Figura 6 – Superfícies de tendência de desmatamentos obtidas a partir da interpolação 
dos dados SIAD (A), PMDBBS (> 25 hectares) (B) e PMDBBS (total) (C). 
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Esta coincidência de padrões é ainda corroborada pela intersecção 

entre os polígonos SIAD e PMDBBS (tabela 1). Em fato, 50% da área identificada 

pelo SIAD como desmatamento foi intersectada diretamente (sobreposta) aos 

polígonos PMDBBS. Ao todo, aproximadamente 80% da área desmatada 

segundo o SIAD situou-se até 5 km de algum desmatamento PMDBBS. 

 
Tabela 1 – Resultado das Intersecções de áreas SIAD e 
PMDBBS (2008-2010) 

PMDBBS 
(área km²) buffer 

Intersecção SIAD 
(6.712 km²) % 

9.555 3.354 50 
1 km 3.627 54 
2 km 3.899 58 
3 km 5.055 75 
5 km 5.310 79 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS DESMATAMENTOS EM RELAÇÃO ÀS 
CARACTERÍSTICAS DA PAISAGEM 
 

As áreas desmatadas no Cerrado estão condicionadas ao relevo, 

disponibilidade de água e infraestruturas de estradas (FERREIRA, M. et al., 

2012). Conforme pode ser observado no gráfico da figura 7, a distribuição dos 

desmatamentos (2008 – 2010) detectados via SIAD e PMDBBS (> 25 hectares) 

seguem padrões muito semelhantes em relação à conformação do terreno. Em 

fato, aproximadamente 80% e 90% da área desmatada entre 2008 e 2010, 

localizam-se em terrenos de relevos planos ou planos ondulados e com 

declividades entre 0 a 3% e 3% a 8%, respectivamente, as quais são as mais 

propícias à mecanização. Especificamente em relação às detecções PMDBBS 

menores que 25 hectares, estas mostram uma distribuição mais “equilibrada” 

entre os diferentes intervalos de declividade, haja vista que pequenos 

desmatamentos tendem a ocorrer de forma menos seletiva quanto às 

características e condições do terreno. 
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Figura 7 – Distribuição dos desmatamentos PMDBBS e SIAD em 
relação à declividade do terreno. 

 
Quanto à distribuição destes desmatamentos em relação à rede de 

drenagem, para áreas maiores que 25 hectares, as detecções SIAD e PMDBBS 

mostram exatamente o mesmo padrão, com aproximadamente 9% do total 

desmatado (detectado) localizado até a distância de 500 metros de alguma 

drenagem representada à escala de 1:250.000 (figura 8). Por outro lado, em torno 

de 18% dos desmatamentos menores que 25 hectares, detectados apenas via 

PMDBBS, estão concentrados até 500 metros de alguma drenagem. Ainda que, 

proporcionalmente, apenas uma pequena parte dos desmatamentos detectados 

ocorram nas proximidades de cursos d`água, é preocupante que, para o período 

de 2008 a 2010, aproximadamente 701  km² e 834 km² da vegetação natural 

tenham sido removidas (conforme dados SIAD e PMDBBS, respectivamente) à 

distâncias relativamente curtas de alguma drenagem. Este padrão de 

desmatamento, igualmente observado em outros períodos, é consistente com o 

crescente número de culturas irrigadas próximas aos rios, o que certamente traz 

impactos às áreas de recargas e causam assoreamentos dos canais fluviais. 
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Figura 8 – Distribuição dos desmatamentos PMDBBS e SIAD em 
relação à rede de drenagem. 
 
Quanto à distância relativa das estradas, novamente constata-se a 

coincidência de padrões entre SIAD e PMDBBS (figura 9), com aproximadamente 

38% das detecções de desmatamentos maiores que 25 hectares localizadas até 

10 km de alguma estrada pavimentada. Para os desmatamentos menores que 25 

hectares (PMDBBS), esta proporção sobe para 54%. Estes dados reforçam a 

dependência que a ocupação de novas áreas (particularmente as menores) tem 

em relação ao acesso viário. 
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Figura 9 – Distribuição dos desmatamentos PMDBBS e SIAD em 
relação à malha viária pavimentada. 

 
ERROS DE COMISSÃO E OMISSÃO 
 

A análise dos erros associados às detecções SIAD e PMDBBS baseou-

se em 50 polígonos (previamente inspecionados e classificados como 

desmatamentos) selecionados aleatoriamente para cada um dos métodos (figura 

10). 
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Figura 10 – Localização dos polígonos de desmatamentos SIAD e PMDBBS 
(selecionados aleatoriamente) submetidos à análise de erros de comissão e omissão. 
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Conforme pode ser observado nas tabelas 2 e 3, ainda que os 

protocolos de detecção de áreas desmatadas SIAD e PMDBBS sejam diferentes, 

ambos os métodos estão sujeitos asignificativos erros de comissão e omissão, 

devidos, entre outros problemas, aos critérios de fotointerpretação, experiência 

dos analistas, qualidade das imagens, afetadas por fatores intrínsecos e 

extrínsecos, e aos próprios limites de detecção (particularmente no caso das 

imagens MODIS). Especificamente, entre os 50 polígonos SIAD analisados, 43 

foram de alguma forma relacionados aos desmatamentos reais. Entre os 50 

polígonos PMDBBS, 10 foram reinterpretados como falsos desmatamentos. Em 

fato, a partir de um trabalho cuidadoso de fotointerpretação e edição (anexo 5), 

confirma-se a tendência geral de comissão entre os polígonos PMDBBS (~ 21% 

sobre a área efetivamente desmatada), ainda que os erros de omissão não sejam 

menos significativos (~ 18%) (tabela 2). Por outro lado, os 50 polígonos SIAD, 

apesar de corretamente identificarem a presença de desmatamentos, omitem 

aproximadamente 60% da área desmatada real (ainda que esta, em função das 

irregularidades dos polígonos, seja também superestimada em algo próximo a 

13% (tabela 3). 
 

 
Tabela 2 – Síntese das áreas dos polígonos analisados (PMDBBS) 

 
Desmatamento PMDBBS Área (ha) 

Comissão 965 
Omissão  791 
Área correta PMDBBS 3.814 
Área editada 4.606 
Polígono não desmatamento 735 

 
 
 

Tabela 3 – Síntese das áreas dos polígonos analisados (SIAD) 
 

Desmatamento SIAD Área (ha) 
Comissão 2.335 
Omissão  10.076 
Área correta SIAD 7.270 
Área editada 17.347 
Polígono não desmatamento 368 
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2.1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os resultados dos processos de análise dos sistemas PMDBBS e 

SIAD, confirmam o fato de que o PMDBBS detecta um número bem maior de 

polígonos e, consequentemente, maiores áreas de desmatamentos, em relação 

ao SIAD. Essa diferença se deve fundamentalmente às resoluções espaciais das 

imagens utilizadas. Enquanto o PMDBBS, baseado em imagens Landsat, 

corresponda a uma escala de trabalho da ordem de 1:100.000, as detecções 

SIAD, baseadas em imagens MODIS de resolução espacial moderada, situam-se 

em escalas inferiores a 1:500.000. 

Contudo, quando apenas os dados maiores que 25 hectares 

(compatíveis aos limites de detecção SIAD) são considerados, os padrões de 

distribuição espacial dos desmatamentos identificados pelas duas abordagens 

são muito semelhantes, principalmente em relação às áreas mais críticas (ex. 

Extremo Oeste baiano e Centro-Leste do Mato Grosso).  

Quanto aos erros, inerentes às duas abordagens, as detecções SIAD 

não podem prescindir de uma detalhada etapa de inspeção visual, através da qual 

em torno de 80% dos polígonos gerados automaticamente são descartados por 

se tratarem de falsos desmatamentos. Por outro lado, os polígonos SIAD 

selecionados após esta etapa, apesar de indicarem corretamente a localização 

dos desmatamentos, estão sujeitos a erros de omissão também bastante 

significativos. Em relação aos polígonos PMDBBS, ainda que também sujeitos a 

erros de omissão (~ 18% da área efetivamente desmatada), há uma clara 

tendência aos erros de comissão, haja vista ser o processo de detecção 

inteiramente dependente do julgamento (e eventuais vieses) do analista, que tem 

por objetivo “achar” os desmatamentos. 

Contudo, ao avaliar comparativamente estes dois sistemas, é 

importante levar em consideração a filosofia e objetivos por detrás de cada 

iniciativa. O SIAD foi concebido para fins de pesquisa, sendo prioritariamente 

voltado à detecção de padrões regionais relacionados aos processos e dinâmica 

de ocupação do bioma Cerrado. Ainda assim, e apesar de mobilizar recursos 

relativamente muitos modestos, os dados SIAD constituem, até o presente 

momento, a única série temporal de desmatamentos para a totalidade do bioma 
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Cerrado, desde 2002, disponibilizada de forma livre e facilmente acessível. O 

PMDBBS, sob atribuição direta do governo federal, cumpre o papel, a custos 

substanciais, de prover dados oficiais em escala compatível às metas de 

fiscalização e redução do desmatamento ilegal. 

 Por fim, reitera-se o caráter complementar entre SIAD e PMDBBS. 

Atualmente, um único intérprete, suficientemente treinado, consegue operar o 

SIAD (incluindo aí a compilação de bases e imagens, inspeção de polígonos, etc.) 

e gerar alertas de desmatamentos anuais para todo o bioma Cerrado em 

aproximadamente um mês. E a expectativa, conforme discutida no capítulo 3, é 

de que este processo se torne ainda mais ágil, ao mesmo tempo que menos 

sujeito a erros. Da mesma forma, imagens com resoluções espaciais moderada (a 

exemplo das imagens Suomi NPP - VIIRS2, recentemente disponibilizadas) a 

média (a exemplo das imagens Landsat 8 - OLI), tendem a ser cada vez mais 

acessíveis, ao mesmo tempo que demandando cada vez menos esforços de pré-

processamento (ex. correções radiométrica e geométrica). Quanto à geração de 

dados tipo PMDBBS, a expectativa é de que este se consolide enquanto política 

de estado, provendo informações detalhadas em suporte às necessárias ações de 

“comando e controle” com vistas à contenção dos desmatamentos nos biomas 

brasileiros. E, sim, por serem gerados a partir de imagens e métodos distintos, 

SIAD e PMDBBS estarão sempre envolvidos em um processo de co-validação, 

garantindo assim um monitoramento cada vez mais acurado e preciso da 

cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2O sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), a bordo do recém lançado satélite 
Suomi NPP, será em breve o substituto operacional do sensor MODIS. 
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2.2 - CAPÍTULO II: 
 
PROCESSOS DE ANTROPIZAÇÃO NO BIOMA CERRADO: ENTENDENDO 
CONTEXTOS, PADRÕES E TENDÊNCIAS 
 
2.2.1 INTRODUÇÃO 
 

Dentre as savanas do mundo, o Cerrado Brasileiro é a que possui as 

melhores condições edafoclimáticas (GOEDERT et al., 2008), as quais, 

associadas à correção da acidez e à fertilização artificial, possibilitaram, a partir 

da década de 1970, a produção de variadas commodities agropecuárias em 

escala global (MIZIARA; FERREIRA, N., 2008) e fizeram do Cerrado um 

protagonista quanto as soluções para a fome no mundo (BORLAUG, 2003). Por 

outro lado, as conversões em grande escala ocorridas ao longo dos últimos 40 

anos trouxeram vários impactos ambientais, como a fragmentação dos 

ecossistemas (MACHADO, 2000; CARVALHO et al., 2009), a redução da 

biodiversidade (MACHADO, 2000), o assoreamento de cursos d’água e o 

desencadeamento de processos erosivos (BACCARO, 2007), comprometimento 

do ciclo hidrológico (COSTA; PIRES, 2009) e da modificação do regime das 

queimadas naturais (ARAÚJO et al., 2012). Ademais, os impactos sociais 

advindos da degradação ambiental e da distribuição desigual das riquezas 

geradas também são motivo de preocupação (NOVAES et al., 2007). 

De acordo com o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) (SANO et al., 2008), o território 

brasileiro, com uma área de 8.514.876 km², apresentava em 2002, 26,7% da sua 

cobertura vegetal natural (~ 2.276.012 km²) convertidos (BRASIL, 2007a) (figura 

11). Desse total antropizado, 0,7% localizavam-se no bioma Pampa; 5,6% no 

Pantanal; 12,5% na Caatinga; 16,6% na Amazônia; 31,2% na Mata Atlântica; e 

33,4% no Cerrado (~ 800.000 km²), dos quais 540.000 km² na forma de pastagens, 

215.000 km² destinados à agricultura de grãos e 45.000 km² divididos entre 

urbanização, mineração, estradas e outros fins. 
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Figura 11- Cobertura e uso da terra no Brasil conforme mapeamento do PROBIO 
a partir de imagens Landsat ETM+ de 2002, com destaques para o bioma 
Cerrado e o Arco do Desmatamento (região Amazônica). 
Fonte: PROBIO Cerrado (BRASIL, 2007; SANO et al., 2008). 

 

Com extensão territorial de 2.036.448 km², o Cerrado é o segundo 

maior bioma do país, ocupando aproximadamente 24% do território brasileiro e se 

estendendo por 11 estados da federação e pelo Distrito Federal (IBGE, 2004). Há 

importante participação desse bioma em oito regiões hidrográficas brasileiras: 

Amazonas, Tocantins/Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Paraná, Paraguai, 

Atlântico Leste e Atlântico Nordeste (LIMA; SILVA, Euzebio., 2002). Suas 

características físicas, associadas à existência de importantes ecótonos, 

possibilitaram a extensa diversidade de paisagens, o que lhe confere a nível 

mundial, o posto de savana mais rica em biodiversidade, com mais de 7.000 

espécies com elevado nível de endemismo (RATTER et al., 2003; KLINK; 

MACHADO, 2005; EITEN, 1994). A rápida ocupação produtiva aumentou o risco 

de extinção da fauna e da flora do Cerrado, colocando-o na lista de hotspots de 

biodiversidade do mundo (MYERS et al., 2000). Porém, apenas 2,9% do Cerrado 

está protegido sob a forma de unidades de conservação de proteção integral e 
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5,4% como unidades de conservação de uso sustentável (BRASIL, 2010). Há 

ainda 33,7% reconhecidos pelo governo federal como áreas prioritárias para a 

conservação (BRASIL, 2007b). Todavia, a implantação e a manutenção dessas 

unidades de conservação ainda enfrentam dificuldades institucionais e falta de 

investimentos (FONSECA et al., 2008). 

Embora haja muitos estudos agronômicos e ecológicos sobre o 

Cerrado, só recentemente, o desmatamento em curso passou a ser monitorado 

de forma sistemática, mas ainda recebe pouca atenção quanto ao entendimento 

de seus contextos, trajetórias e impactos. Enquanto a Amazônia tem o seu 

desmatamento monitorado desde 1988, além de contar com muitos outros 

estudos sobre seu território, incluindo os Zoneamentos Ecológico-Econômicos 

dos estados da Amazônia Legal (DUARTE et al., 1999) e mais recentemente o 

projeto TerraClassAmazon (EMBRAPA; INPE, 2011) que identificou, à escala de 

1:250.000, a dinâmica de uso na região do Arco de Desmatamento, o 

mapeamento sistemático da cobertura e uso da terra para os demais biomas do 

país, em continuidade com aquele realizado no âmbito do projeto Radambrasil, de 

1975 (BRASIL,1973; FERREIRA, L. et al., 2008), só foi retomado com o PROBIO, 

em 2002, cujos mapeamentos, à escala de 1:250.000, representam um marco no 

conhecimento do uso e cobertura da terra do Cerrado. 

Com base no mapeamento realizado no âmbito do PROBIO, foi 

desenvolvido o Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD Cerrado) 

(FERREIRA, N. et al., 2007; ROCHA et al., 2011), cujos alertas de 

desmatamentos anuais tem sido amplamente utilizado em estudos de mudança 

no uso e cobertura da terra em níveis regional e global (DE JONG et al., 2011), 

bem como subsidiando estudos sobre tendências de desmatamentos futuros no 

bioma, à exemplo daquele realizado por Ferreira, M. et al. (2012), que estimaram 

que aproximadamente 13,5% dos remanescentes do bioma poderão ser 

convertidos até 2050 em comparação com a realidade registrada pelo SIAD 

Cerrado no período entre 2003 e 2007. O presente estudo reúne e analisa dez 

anos desse monitoramento (anexo 6). 

Muitas pesquisas tem buscado determinar os principais motivadores 

dos desmatamentos tropicais (LAMBIN et al., 2003; SOARES-FILHO et al., 2006; 

RIVERO et al., 2009; BOUCHER et al., 2011). No Cerrado, a agropecuária tem 
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ocupado preferencialmente áreas de topografia plana, com as rodovias atuando 

como indutoras e eixos norteadores dos desmatamentos, ainda que a 

pavimentação não seja fator imprescindível às novas fronteiras, ao contrário do 

que acontece na Amazônia. Igualmente importante, o aumento da agricultura 

irrigada tem levado os novos desmatamentos a se localizarem próximos aos 

cursos d’água. Assim, este trabalho, centrado nas hipóteses de que os 

desmatamentos ocorridos obedeceram a certos padrões e de que os mesmos 

podem indicar tendências locacionais dos futuros desmatamentos, analisa os 

desmatamentos detectados entre 2002 e 2012 em relação à rede de drenagem, 

malha viária e topografia, bem como a dependência espacial (i.e. contiguidade) 

entre desmatamentos em diferentes períodos. Por fim, e à luz do novo Código 

Florestal, de maio de 2012, apresentamos estimativas preliminares quanto as 

áreas sob maiores riscos de virem a ser desmatadas. 

 
2.2.2 METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa utilizou-se do mapeamento de uso e cobertura da 

terra realizado pelo PROBIO (SANO et al., 2010) para o ano de 2002 e do 

mapeamento do desmatamento recente do Cerrado realizado pelo SIAD-Cerrado 

(ROCHA et al., 2011) entre os períodos 2002-2003 e 2011-2012 (figura 12). Os 

polígonos de desmatamento foram correlacionados às redes de drenagem, malha 

viária e declividade, bem como avaliados quanto às respectivas contiguidades 

espaciais entre períodos distintos. As exportações de commodities também foram 

consideradas, com vistas à se contextualizar os desmatamentos detectados frente 

a demanda por novas áreas para a agropecuária. 
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Figura 12- Dados e abordagens utilizados nesta pesquisa 

 

Considerando a hipótese de que os novos desmatamentos tendem a se localizar 

preferencialmente em regiões com possibilidade de irrigação, estes foram 

avaliados em relação à proximidade da rede de drenagem, conforme buffers de 

50, 100, 200, 500, 1000 e 2000 metros de distância. Da mesma forma, para as 

rodovias pavimentadas foram gerados buffers com raios de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45 e 50 km, em relação aos quais os polígonos de desmatamento 

detectados foram avaliados. A declividade foi gerada com base em imagens do 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (FARRET et al., 2007), classificada de 

acordo com os intervalos adotados pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa,  2009), i. e 0-3, 3-8, 8-12, 12-20, 20-45 e > 45%, em 

relação aos quais, tanto a vegetação remanescente, quanto os polígonos de 

desmatamento foram contabilizados. Quanto à análise de contiguidade espaço-
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temporal, considerou-se tanto a ocorrência de polígonos de dois períodos 

sucessivos, em vizinhanças de 500, 1000, 1500 e 2000 m, bem como a 

proximidade de polígonos de anos sucessivos em relação aos polígonos 

detectados no intervalo de 2002 – 2003, os quais correspondem ao primeiro 

conjunto de dados gerados no âmbito do SIAD Cerrado. 

 
2.2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
              De acordo com o mapa de uso das terras do PROBIO, dos 2.036.448 

km2 da vegetação original do Cerrado, 1.246.996 km2 (~ 61%) estavam 

preservados até 2002. O acompanhamento dos desmatamentos pelo SIAD 

Cerrado mostra que entre 2002 e 2012 foram desmatados 55.401 Km2 (figura 13) 

(aproximadamente 4,5% da vegetação remanescente em 2002). Assim, 

resguardada a diferença entre as metodologias do PROBIO e do SIAD-Cerrado, 

entre 2002 e 2012 a vegetação remanescente do Cerrado diminuiu de 61,2% para 

58,5% (tabela 4). 

 
Tabela 4 - Desmatamentos detectados, entre 2002 e 2012, de acordo com os 
estados compreendidos pelo bioma Cerrado e respectivas áreas remanescentes 
em 2012 

UF 

Desmatamento Território 
do 

Cerrado 
no 

estado 
(%) 

Cerrado 
remanescente 
em 2012 (%) 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

Total (2002-
2012) 

km² % 

MT 3.688 3.049 1.731 793 672 505 638 280 1.153 631 13.140 23,7 17,6 10,6 
BA 868 1.526 711 599 921 992 648 553 1.040 1.900 9.758 17,6 7,4 4,7 
TO 554 1.023 436 343 586 419 167 1.190 804 1.038 6.560 11,8 12,4 9,4 
PI 418 730 455 256 281 481 334 630 1.189 1.444 6.218 11,2 4,6 3,7 
MA 640 644 277 168 378 564 320 229 821 1.044 5.085 9,2 16,2 6,8 
MG 407 451 278 312 720 305 208 247 1.208 908 5.044 9,1 16,4 8,3 
GO 866 832 463 392 365 269 225 479 511 560 4.962 9,0 10,4 8,8 
MS 583 585 389 554 486 169 415 107 410 118 3.816 6,9 10,6 3,1 
SP 146 58 78 84 38 52 41 7 256 9 769 1,4 4 0,5 
PR 0 4 2 4 0 0 0 0 22 1 33 0,1 0,2 0,1 
DF 2 3 2 4 0 1 1 2 1 0 16 0,0 0,3 0,1 

Total 8.172 8.905 4.822 3.509 4.447 3.757 2.997 3.724 7.415 7.653 55.401 100,0 100 56,1 
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Figura 13 - Desmatamentos ocorridos no bioma Cerrado, 
em escala municipal, entre 2002 e 2012 

 

Conforme observado na tabela 1, os desmatamentos se concentraram 

nos períodos de 2002-2003 e 2003-2004, foram reduzidos entre 2004-2005 e 

2009-2010, retomando o pico em 2010-2011 e 2011-2012. Os dois primeiros 

períodos interanuais contaram com forte participação do estado do Mato Grosso, 

onde a produção de commodities tem crescido de forma contínua (PEREIRA et 

al., 2009). Pelo mesmo motivo, o estado da Bahia também manteve 

desmatamento elevado em toda a série. O estado do Tocantins apresentou picos 

em 2003-2004, 2006-2007 e foi o que mais desmatou no período 2009-2010. Os 

demais estados apresentaram também grande variação entre os períodos, como 
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o estado de São Paulo, que apresentou área desmatada incomum no primeiro e, 

sobretudo, no último período analisado. 

Isto mostra que, apesar de o desmatamento ocorrer em função de um 

mesmo conjunto de forças indutoras, estas apresentam grande oscilação e estão 

ligadas a fatores não-locais, haja vista que o mercado internacional de 

commodities influencia diretamente na incorporação de novas áreas à produção 

agropecuária (LAMBIN et al., 2013). Em particular, durante todo o período 

analisado, o mercado exterior esteve favorável ao incremento da produção, 

apesar das flutuações do câmbio e queda acentuada do dólar a partir de 2004 

(figura 14). A soja em grão, principal exportação brasileira, foi vendida a US$ 0,19 

em 2002 e chegou a US$ 0,50 em 2012. O café teve o preço de venda ainda mais 

favorável, indo de US$ 0,77 para US$ 4,47 no mesmo período. O milho enfrentou 

problemas climáticos em 2004 e 2005, praticamente não sendo exportado nesses 

anos, voltando à pauta de exportações nos anos seguintes. É importante observar 

que o milho, principal componente das rações animais, teve sua demanda 

atrelada ao aumento da produção de aves e suínos. Com a inflação e o preço dos 

insumos estáveis, os investimentos na agropecuária puderam ampliar-se como 

nunca antes havia ocorrido (BARROS, 2010), apesar da diminuição relativa dos 

desmatamentos nos períodos de 2004 – 2005 a 2009 – 2010, o que pode ser 

atribuído, em parte, às severas secas de 2005 e 2009, as quais chegaram a 

comprometer boa parte da produção no sul do país, fato que se repetiu em 2012 

(ARAÚJO et al., 2012). Por outro lado, a expectativa de aprovação do novo 

código florestal, mais flexível, pode ter desencadeado uma “corrida ao 

desmatamento”, conforme sugerem os valores referentes aos períodos 2010 - 

2011 e 2011 - 2012. 
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Figura 14 - Comportamento dos preços das principais commodities 
brasileiras produzidas no Cerrado (e do dólar) entre 2002 e 2011 
Fonte: MDIC (2012) e BCB (2012) 

 

Verificou-se alta concentração espacial dos desmatamentos ocorridos 

entre 2002 e 2012. Aproximadamente 80% dos desmatamentos ocorreram em 

100 dos 1.384 municípios do Cerrado, i.e., em 7,2% destes, que se concentram 

em algumas regiões (Figura 13). Pode-se observar que os estados com as 

maiores áreas de remanescentes de vegetação natural de Cerrado são: Mato 

Grosso, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Piauí. 
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Coincidentemente, são os estados que mais desmataram nos últimos dez anos, o 

que demonstra a existência de fronteiras agropecuárias ativas. Mato Grosso é o 

estado que melhor reflete o desmatamento em curso da Amazônia brasileira, 

principalmente pelo avanço da pecuária extensiva na região (RIVERO et al., 2009; 

ARRIMA et al., 2005) no chamado “arco do desmatamento” da Amazônia, que 

inclui os estados do Tocantins e Maranhão. Assim, todo limite do Cerrado com a 

Amazônia sofre grande pressão da agropecuária, sobretudo pela criação de 

bovinos, visto que a região Norte apresenta o maior incremento da produção 

bovina desde a década de 1990 até os dias atuais (RIVERO et al., 2009). Em fato, 

o aumento da fiscalização da atividade agropecuária na Amazônia tem motivado 

os produtores, muitos em situação irregular, a migrarem para o Cerrado, onde a 

reserva legal é de 20%, ao contrário dos 80% exigidos em toda a área da 

Amazônia Legal. 

Além dos problemas comuns entre o Cerrado e a Amazônia, há também 

o avanço da fronteira agropecuária na região que se está convencionando chamar 

“Mapitobá” (confluência territorial entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), que 

até meados da década de 1990 não abrigava atividade agropecuária intensa, 

sobretudo pela baixa fertilidade natural dos solos.  O baixo preço das terras, aliada 

ao maciço investimento público em infraestrutura viária, incentivos fiscais e adoção 

de técnicas avançadas de produção (i.e. o uso intenso de máquinas, fertilizantes, 

defensivos químicos e sementes melhoradas) tornaram possível a alta 

produtividade de commodities onde antes as terras eram consideradas inférteis até 

para o pastoreio extensivo de bovinos (MENDONÇA 2006; BRANNSTROM, 2009; 

SILVA, E. et al., 2011). Grosso modo, a região do Mapitobá repete o que 

aconteceu na mesorregião do Extremo Oeste baiano, desde meados da década de 

1980 até os dias atuais, onde, ao contrário do que ocorre no arco do 

desmatamento da Amazônia, a pecuária não foi a primeira atividade a ocupar as 

terras recém-desmatadas. Em fato, pode-se perceber certa “coesão” espacial 

produtiva entre o Mapitobá e o Extremo Oeste Baiano, sendo possível identificar 

em ambas regiões uma zona de intensa expansão agrícola e fraca presença da 

pecuária, em virtude baixa fertilidade dos solos (em geral arenosos), os quais além 

da maior susceptibilidade à erosão e lixiviação, demandam grandes investimentos 

em correção de acidez e fertilização, incompatíveis com a criação de gado, menos 
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lucrativa, comparativamente à agricultura de grãos em escala industrial. O pastejo 

em solos arenoso é aconselhável apenas no sistema de integração lavoura-

pecuária (SALES et al., 2010), contudo esta prática ainda é incipiente no Cerrado, 

sobretudo em áreas de fronteira agropecuária. 

A figura 15 mostra que o desmatamento é intenso nessas duas frentes 

(i.e. Mato Grosso e Mapitobá) nos três primeiros períodos (2002-2003; 2003-2004 

e 2004-2005). Nos períodos posteriores verifica-se a diminuição do desmatamento 

nos municípios do centro-leste do estado de Mato Grosso, ficando intenso apenas 

nos municípios do Oeste do estado da Bahia e do Piauí e no Sul do estado do 

Maranhão. As maiores somas de desmatamento foram registradas em grandes 

municípios, o que demonstra que as novas frentes de expansão agropecuárias 

estão ocorrendo em municípios pouco urbanizados e que tendem a resistir aos 

desmembramentos, pois municípios maiores facilitam as negociações entre 

grandes produtores e o poder público municipal, estadual e federal, na forma de 

lobbies (BRANNSTROM, 2009). 
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Figura 15 - Área desmatada anualmente no bioma Cerrado, 
conforme distribuição em escala municipal, entre 2002 e 2012 

 
A grande extensão das propriedades exploradas em zonas de fronteira 

agropecuária é confirmada quando se analisa a área média dos polígonos 

desmatados (tabela 5 e figura 16), sendo que as maiores médias ocorreram no 

período 2003-2004, quando se observou a maior área desmatada total nos 

últimos nove anos. Por outro lado, em outros períodos igualmente intensos quanto 

à área total desmatada, prevaleceram os desmatamentos menores, à exemplo de 
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2010-2011, cujos 7.415 km2 desmatados estão associados à polígonos com a 

menor área média (0,77 km²) entre todos os períodos analisados.  
 

Tabela 5 Quantidade e extensão de polígonos de desmatamento 
detectados no bioma Cerrado entre 2002 e 2012  

Período Área total 
(km²) 

Quantidade 
de  

Polígonos 

Extensão do 
maior polígono 

(km²) 

Extensão 
média (km²) 

2002-2003 8.172 6.754 65 1,21 
2003-2004 8.905 5.355 112 1,66 
2004-2005 4.822 3.204 44 1,50 
2005-2006 3.509 3.225 45 1,09 
2006-2007 4.447 3.839 61 1,16 
2007-2008 3.757 2.642 49 1,42 
2008-2009 2.997 2.294 53 1,31 
2009-2010 3.724 2.834 143 1,31 
2010-2011 7.415 9.571 50 0,77 
2011-2012 7.652 6.317 86 1,21 
  

 
Figura 16 - Distribuição, em base municipal, da área média (km2) 
dos polígonos de desmatamentos detectados entre 2002 e 2012 

 

Nota-se também a persistência do desmatamento em áreas de 

ocupação já consolidada, como no sul do Mato Grosso do Sul, Centro-nordeste 

de Goiás, sul de Minas Gerais e em São Paulo. Nessas regiões, a preocupação 

advém da fragilidade ambiental já presente, que aponta para futuras dificuldades, 
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como o abastecimento de água para as atividades urbanas e rurais, já que o 

desmatamento contribui para o rebaixamento do lençol freático e a redução da 

vazão dos corpos d’água (BONNET et al., 2008). 

Conforme mostrado na figura 17, há uma nítida relação de vizinhança 

entre os desmatamentos detectados em distintos períodos. Para o período 2003-

2004, 55% de todo o desmatamento detectado ficou até 2.000 metros dos 

desmatamentos do período anterior. Nos períodos que se seguiram, essa relação 

variou de 30% a 20%, nos períodos de 2004 a 2009, caindo para menos de 20% 

nos períodos que vão de 2009 a 2011, mas ainda confirmando que áreas 

próximas a desmatamentos recentes são particularmente passíveis de serem 

convertidas. Isto reforça, ainda, que os empreendimentos em zonas de fronteira 

de expansão agropecuária são de grande extensão e tendem a crescer 

rapidamente, mantendo contiguidade espacial. Entre os fatores que influenciam 

esse comportamento estão a similaridade entre as áreas no que concerne à 

fertilidade, disponibilidade hídrica, relevo e proximidade de vias, além das 

condições sociais e políticas locais. A análise de distância também foi realizada 

para se verificar a proximidade existente entre o primeiro período registrado (i.e. 

2002 – 2003) e os períodos seguintes.  

Conforme também pode ser observado na figura 17, os 

desmatamentos subsequentes tendem a estar cada vez mais próximos ao 

primeiro, indicando sobretudo a ocorrência de consolidação de frentes de 

expansão agropecuária, pois a abertura de áreas contíguas resulta no 

“fechamento” dos polígonos inicialmente mais esparsos, como se observa nas 

imagens orbitais. 
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Figura 17 - % das áreas desmatadas situada até 2 km do 
desmatamento do período interanual imediatamente anterior e em 
relação ao primeiro período registrado (2002-2003) 
 

 

 Em fato, muitas Áreas de Preservação Permanente (APP), marginais 

aos córregos, são também desmatadas irregularmente. Todavia, por conta da 

escala utilizada nesta pesquisa e dos parâmetros dos polígonos do SIAD-

Cerrado, não se pode mensurar quanto dos desmatamentos próximos a corpos 

d’água estão irregulares (figura 18). 
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Figura 18 - % das áreas desmatadas em função da distância à 
rede de drenagem 

 

  

Em geral, os desmatamentos tendem a ocorrer em áreas com 

declividade de até 8%, mais favoráveis à agricultura mecanizada, mantendo-se 

próximo às rodovias, no caso de ocupação já consolidada, e mais longe destas 

quando ocorre em áreas onde a produção de commodities ainda é recente (figura 

19).  
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Figura 19 - Localização dos desmatamentos detectados 
entre 2002 e 2012, relativamente à topografia do terreno e 
malha viária pavimentada 

 

Durante o período analisado, mais da metade dos polígonos ocorreram 

a menos de 15 km das rodovias (figura 11). Explicação semelhante à dada para a 

proximidade dos cursos d’água é válida para este caso: as margens das rodovias 

tendem à saturação de uso, portanto ao desmatamento. Mesmo os polígonos 

registrados a distâncias superiores a 25 km das rodovias podem representar 

apenas a continuação de áreas já extensas, sobretudo quando o relevo não 

impede esse livre avanço, como nos típicos chapadões do Cerrado.  Note-se, 

contudo, que apesar da grande importância das rodovias na reconfiguração 

produtiva do Cerrado, à exemplo da rodovia Belém-brasília (BR-153), em alguns 

casos o escoamento da produção se dá por extensas estradas não pavimentadas, 
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à exemplo do que ocorre na Mesorregião do Extremo Oeste Baiano, na região do 

Mapitobá e no Oeste do estado do Mato Grosso (figura 20). Para isso contribuem 

fatores naturais como a baixa densidade da vegetação, o relevo pouco acidentado 

e a permeabilidade dos solos, fazendo com que os atoleiros dessas vias não 

sejam impeditivos ao tráfego de caminhões. Na Amazônia, ao contrário, a 

abertura e manutenção de estradas enfrentam dificuldades como o alto custo 

devido à densidade da vegetação, necessidade de grandes pontes, chuvas 

constantes, entre outros condicionantes, de modo que aí a implantação de 

rodovias pavimentadas um dos principais vetores do desmatamento, como 

atestam Lambin et al. (2013) e Soares-Filho et al. (2006), entre outros. 

 

 
Figura 20 - % dos desmatamentos (interanuais e 
acumulados no período total) em função da distância à 
malha viária pavimentada 

 
 

O relevo (declividade) é o principal determinante natural do 

desmatamento do Cerrado. Isto porque, com o suporte tecnológico, a atividade 

agropecuária tem-se expandido mesmo em solos arenosos e com baixa fertilidade 

natural, desde que suportem a produção agrícola mecanizada e o pastoreio de 

animais. Por isso, declividades maiores que 8% são altamente restritivas, pois 
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demandam maiores investimentos, não suportam a mecanização e são mais 

suscetíveis à erosão. No período analisado, em torno de 84% dos polígonos 

detectados ocorreram em áreas com declividade máxima de 3% (tabela 6 e figura 

21). 

 

Tabela 6 - Desmatamentos ocorridos entre 2002 e 2012 segundo classes 
de declividade (km ²) 
 

Declividade 
(%) 

2002-
2003 
Km² 

2003-
2004 
Km² 

2004-
2005 
Km² 

2005-
2006 
Km² 

2006-
2007 
Km² 

2007-
2008 
Km² 

2008-
2009 
Km² 

2009-
2010 
Km² 

2010-
2011 
Km² 

2011-
2012 
Km² 

2002-
2012 
Km² 

% 

0 a 3 6.841 7.808 4.134 2.859 3.643 3.335 2.514 2.840 5.981 6.488 46.426 83,8 
3 a 8 1.095 933 558 533 613 345 379 573 1.098 866 6.993 12,6 
8 a 20 161 121 91 84 116 55 65 160 226 170 1.250 2,3 
20 a 45 74 49 40 35 71 22 31 145 106 124 698 1,3 

> 45 2 1 1 0 1 1 0 6 3 4 18 0,0 
 

 

 
 

 
Figura 21 - % dos desmatamentos totais detectados 
(2002 a 2012) em relação à declividade média do 
terreno  
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Os solos desmatados entre 2002 e 2011 diferenciam-se daqueles 

desmatados até 2001 (figura 22). Os latossolos aumentaram sua participação 

total e relativa. Esse tipo de solo é extremamente ácido, contém pouca matéria 

orgânica e é propenso à lixiviação. Contudo, a possibilidade de corrigir a acidez e 

a baixa fertilidade, aliada à sua ocorrência em áreas de baixa declividade, fizeram 

desse tipo de solo o mais procurado para a expansão agrícola. Os arenossolos 

também se tornaram mais explorados nessa última década devido ao uso dessas 

mesmas técnicas. Nesses tipos de solos não foi possível se instalar a pecuária 

extensiva, pois a remoção da vegetação elevaria o potencial erosivo (SALES, 

2011). 

 

 
Figura 22 - Tipos de solo ocupados no Cerrado até 2001 
e entre 2002-2011 (%) 
 

 

 

Apesar de o Cerrado ter perdido quase metade de sua vegetação 

natural, o ritmo do desmatamento ainda não encontra impedimento natural. Em 

2012, 724.152 Km2 (~61%)da área total remanescente estavam situados em 

declividade de até 3% e mais 246.652Km2 (~21%) situados em declividades de 3 

a 8% (tabela 7). Descontando-se os percentuais referentes à Reserva Legal 
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(20%) e APP (~ 10%), tem-se que ainda restam 506.906 km2 com declividade de 

até 3% e 172.656 km2 entre 3 e 8%. Ressalte-se, contudo, que nem todas essas 

áreas apresentam boas condições pedológicas e infraestrutura de produção 

atrativa. A figura 23 mostra que esse tipo de remanescente está fortemente 

presente nas zonas de fronteira agropecuária, onde a infraestrutura viária está se 

expandindo e as demais condições, como os incentivos fiscais e o mercado 

externo favorável, apontam para a regularidade no ritmo dos desmatamentos. 

 

Tabela 7 -Declividade dos remanescentes do bioma Cerrado por estado em 
2012 
 

UF 
Classe de declividade Remanescente 

total 
0-3 % 3-8 % 8-20 % 20-45 % >45 % km² % km² % km² % km² % km² % km² % 

MT 159.740 71,2 42.070 18,8 10.826 4,8 11.056 4,9 642 0 223.703 19,0 
TO 144.925 72,8 33.553 16,9 8.727 4,4 10.967 5,5 906 0 198.040 16,8 
MA 116.907 63,5 39.585 21,5 13.374 7,3 13.726 7,5 460 0 183.008 15,5 
MG 63.359 37,2 47.948 28,2 26.269 15,4 31.552 18,5 1.028 1 169.249 14,4 
GO 61.973 42,6 39.093 26,9 18.134 12,5 24.673 17 1.659 1 144.972 12,3 
BA 86.609 83,4 10.498 10,1 2.894 2,8 3.693 3,6 129 0 101.924 8,6 
PI 53.177 66,3 14.515 18,1 5.102 6,4 6.873 8,6 509 1 78.733 6,7 
MS 40.095 60,7 16.128 24,4 4.428 6,7 5.122 7,8 296 0 65.951 5,6 
SP 4.315 42,3 3.393 33,3 1.217 11,9 1.182 11,6 97 1 10.194 0,9 
DF 837 39,5 663 31,3 308 14,5 305 14,4 4 0 2.117 0,2 
PR 187 16,2 333 28,8 262 22,7 358 31 15 1 1.155 0,1 

Total 725.636 60,9 246.913 20,7 91.371 7,7 109.383 9,2 5.741 0 1.179.044 100,0 
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Figura 23 - Declividade dos remanescentes de Cerrado (0-
3% e 0-8%)em 2011 

 
 
2.2.4 CONSIDERAÇÕES 
 

 

O desmatamento tem sido um tema recorrente na academia e nos 

meios de comunicação, todavia quase sempre se referindo às florestas úmidas. 

Um dos motivos é a histórica mitificação das florestas úmidas pela sociedade 

ocidental, que acaba por supervalorizar esse tipo de formação vegetacional em 

detrimentos das demais, como mostra Stott (1999). Por isso, os estudos sobre o 

desmatamento das savanas são ainda incipientes. No Brasil, a Mata Atlântica e a 

Amazônia são muito estudadas, contando com mais de duas décadas de 
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profundas reflexões. Os estudos sobre o desmatamento do Cerrado estão ainda 

em fase inicial, em parte pela influência dos próprios estudos sobre a Amazônia, 

já que hoje há o entendimento sobre uma relação de dependência mútua entre 

esses dois biomas (quanto à perda de vegetação e ao regime climático) 

(MALHADO et al., 2010). 

A presente pesquisa contribui com quantificações para um debate que 

tende a ganhar pauta na academia, na política e nos meios de comunicação. As 

análises são preliminares e os dados não compõem modelagem complexa dos 

fatores, mas correlaciona o desmatamento com as variáveis mais evidentes. Os 

desmatamentos demonstraram manter correlação com fatores de produção 

importantes: a propensão dos solos à produção mecanizada, ou seja com boa 

resposta hídrica e relevo suave; a proximidade de corpos d’água para irrigação, 

que tem aumentado substancialmente e necessita ser melhor estudada; a 

proximidade das rodovias pavimentadas para o escoamento da produção, mas 

também da ausência de pavimentação nas zonas de fronteira agropecuária, tema 

que precisa ser mapeado e estudado mais profundamente; e a correlação entre 

desmatamentos e a demanda do mercado exterior, que, sem dúvida, é o principal 

motor da expansão da agricultura e da pecuária no Cerrado. 

Como visto nas discussões, o desmatamento do Cerrado não 

consegue ser explicado por um único viés. Se se considerar as mudanças na 

oferta de crédito agrícola e o comportamento cambial dos países produtores e 

compradores de commodities, certamente será mais clara a influência desses 

fatores. Também a mudança de importantes fatores de produção, como o 

crescimento das grandes propriedades e a entrada de empresas produtoras de 

alimentos internacionais, deve ser considerada. A correlação entre a dinâmica 

demográfica e o desmatamento, objeto de estudo de Carret al. (2005), por 

exemplo, tende a refletir conjunturas locais e não a resposta direta ao aumento ou 

diminuição da população urbana ou rural, sendo um campo de reflexão ainda não 

explorado para o Cerrado, que foi urbanizado rapidamente a partir da década de 

1970. 

Segundo os dados aqui apresentados, apenas 3,6% dos 

desmatamentos ocorreram em declividades acima de 8%. Quando se pensa na 

conservação de biodiversidade, torna-se evidente que as áreas mais evitadas 
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pela agricultura são as que menos poderão contribuir para a qualidade ambiental 

no futuro, pelo menos do ponto de vista de retenção de carbono em forma de 

biomassa, pois a biodiversidade das terras não aráveis é mais pobre que as 

requisitadas pela agropecuária. 

O novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, trouxe 

algumas mudanças para o Cerrado. Atualmente, nas propriedades menores que 

30 ha, os produtores podem computar as APPs como Reserva Legal, desde que 

preservem pelo menos 25% da propriedade. Nas propriedades maiores que 30 

ha, com grandes APPs, poderá haver sobreposição com a Reserva Legal quando 

a soma dessas duas classes abranger entre 50% e 70% da propriedade e quando 

essa soma for superior a 70% também haverá sobreposição, contudo toda a área 

de APP deverá ser preservada. Isto irá resultar, em alguns casos, em mais 

desmatamentos, todavia sem alcançar níveis alarmantes, já que, na realidade, 

grande parte das propriedades não mantém suas Reservas Legais e APPs 

preservadas, e deverão recompô-las segundo a nova lei, o que é um aspecto 

positivo. Outro ponto a favor da preservação ambiental é a conservação de APP 

em torno das veredas do Cerrado, uma faixa marginal com largura mínima de 50 

metros além do espaço brejoso. Contudo, estudos como este, que utilizam 

imagens de média resolução espacial, não irão conseguir detectar a maioria 

dessas mudanças. 

Espera-se que o amadurecimento da sociedade brasileira em relação 

às questões ambientais leve à produção agropecuária com responsabilidade 

ambiental, pois as condições para essa produção só serão mantidas com a 

garantia de padrões mínimos de disponibilidade hídrica por chuvas e por cursos 

d’água, regime climático apropriado e mesmo a polinização, que é problemática 

em muitas partes do mundo e que pode tornar-se um novo problema no Cerrado, 

caso as Reservas Legais não sejam mantidas nas propriedades e outras medidas 

necessárias não sejam observadas. 
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2.3 - CAPÍTULO III:  

MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DA COBERTURA VEGETAL NO BIOMA 
CERRADO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
 
2.3.1 INTRODUÇÃO 

 
O Cerrado é um bioma central e o segundo maior do país, com 

importantes transições para os outros biomas brasileiros (à exceção dos 

Pampas), além de abrigar grande número de nascentes e parte considerável das 

principais regiões hidrográficas da América do Sul. Em fato, é considerado uma 

das savanas mais ricas e diversas do mundo (LEWINSOHN; PRADO, 2002, 

FELFILI et al., 2004), sendo provedor de importantes serviços ambientais, 

relacionados à manutenção da biodiversidade, ciclo hidrológico e estoques de 

carbono (MITTERMEIER et al., 2005, RIBEIRO, J. et al., 2005; FEARNSIDE, 

2008). 

Em grande parte preservado até meados da década de 1970, o 

Cerrado têm sido convertido a passos rápidos (BUSTAMANTE; FERREIRA, 

2010), em função da crescente demanda por commodities agrícolas, amparadas 

por subsídios e desenvolvimento da infra-estrutura  (JEPSON, 2005; KLINK; 

MACHADO, 2005; JEPSON et al., 2010; SANO et al., 2010). Neste sentido, dados 

satelitários são essenciais, com vistas ao monitoramento da dinâmica e processos 

à escala das paisagens, principalmente no que diz respeito às mudanças na 

cobertura e uso da terra, e estimativas mais precisas e acuradas das emissões de 

gases de efeito estufa. 

Especificamente, taxas anuais de desmatamentos no Cerrado, 

baseadas em imagens MODIS índice de vegetação, tem sido sistematicamente 

obtidas, a partir de 2002, através do Sistema Integrado de Alerta de 

Desmatamentos (SIAD Cerrado), desenvolvido pelo Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de 

Goiás (LAPIG/UFG) (FERREIRA, N.et al., 2007; ROCHA et al., 2011). Outros 

esforços incluem o Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas 
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Brasileiros por Satélite (PMDBBS)3, através da qual foi realizado o levantamento 

das áreas desmatadas, para os períodos 2002-2008, 2008-2009 e 2009-20104. 

Como estas iniciativas demonstram, a marcada sazonalidade climática 

e a complexidade estrutural do mosaico vegetacional do Cerrado, fazem do seu 

monitoramento, independentemente do tipo de dado, método, e escala adotados, 

uma tarefa bastante dificil, imprecisa e pouco acurada. Dentro deste contexto, e 

tendo por referência o SIAD Cerrado, este trabalho avalia possíveis alternativas / 

melhorias, com vistas à minimizar tanto a detecção de falsos alertas (um 

problema recorrente em métodos automatizados e de baixa resolução espacial) 

quanto erros de omissão (bastante significativos para desmatamentos pequenos, 

em geral inferiores a 20 hectares). Especificamente, avaliamos o uso combinado 

de imagens obtidas em diferentes passagens e séries-temporais, bem como 

métodos heurísticos espacialmente orientados. 

 
2.3.2 DADOS E MÉTODOS  

 
Este trabalho tem por referência principal o conjunto de polígonos 

gerados pelo Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD) para a 

totalidade do bioma Cerrado (tiles MODIS MOD13Q1 h13v09, h13v10, h13v11, 

h12v10 e h12v11), no período de 2012 a 2013 (DOY 161). Estas detecções, 

classificadas em verdadeiras ou falsas após o processo de inspeção visual 

(ROCHA et al., 2011), foram comparadas adois outros conjuntos de detecções, 

geradas para um período ligeiramente mais longo (i.e. 2012_161 – 2013_177) e 

um período deslocado em 16 dias (i.e. 2012_177 – 2013_177). 

Em um segundo momento, o conjunto total de detecções 2012 – 2013, 

geradas conforme procedimentos rotineiramente adotados pelo SIAD (i.e. uso de 

DOY 161), foi analisado em relação às tendências de desmatamentos futuros no 

3Uma iniciativa da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente (SBF/MMA), financiada através do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) (projeto PNUD/BRA/08/011). 
4Em 2013 este monitoramento foi retomado, tendo o IBAMA – MMA licitado e contratado 
uma empresa terceirizada, a qual ficará responsável pela geração de alertas de 
desmatamentos anuais, à escala de 1:250.000, para o período de 2011 a 2015. 
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bioma Cerrado (FERREIRA, M. et al., 2012) e ocorrência de focos de calor 

MODIS5 (PIVELLO, 2011). 

Por fim, considerando os polígonos SIAD (verdadeiros e falsos) obtidos 

para o período 2006 - 2007, selecionados aleatoriamente, procedeu-se à análise 

das respostas médias do índice de vegetação Enhanced Vegetation Index (EVI), 

anteriores e posteriores às supostas mudanças na paisagem. Para tanto, utilizou-

se uma série temporal MOD13Q1 EVI de 13 anos (2000 – 2012), suavizada com 

a ajuda do software TIMESAT (JÖNSSON; EKLUNDH, 2004; EKLUNDH et al., 

2007), cuja rotina implementada busca ajustar funções localmente a cada 

conjunto de pontos da série temporal, proporcionando melhor representação dos 

máximos e mínimos. Especificamente, utilizou-se o filtro Savitzky-Golay com 

janela de cinco elementos e duas etapas de ajuste (sem cortes de picos ou de 

amplitude), sendo que os valores da banda pixel reliability foram utilizados para 

ponderar cada ponto da série temporal: o valor zero (dados de boa qualidade) 

recebeu peso 1.0, os valores 1 e 2 (dados marginais) receberam peso 0.5, e o 

valor 3 (pixels com presença de nuvens) recebeu peso mínimo, de 0.1. 

 

2.3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O quadro 2 apresenta os resultados obtidos a partir dos polígonos 

gerados considerando apenas o DOY 161 (i.e. modo SIAD usual) e uma 

combinação dos DOY 161 e 177. Enquanto a análise baseada em composites 

DOY 161 resulta no total de 18.749 polígonos, uma diferença de 16 dias entre os 

períodos sendo comparados (i.e. 2012_DOY-161 e 2013_DOY-177) resulta em 

um número de polígonos quase duas vezes maior (34.722). Em parte, este 

aumento substancial está relacionado ao efeito da sazonalidade sobre a cobertura 

vegetal que, durante o período de seca, é capaz, em apenas 16 dias 

(aproximadamente 09 de junho de 2012 a 26 de junho de 2013), de causar 

diminuição da biomassa fotossinteticamente ativa e mudanças significativas nas 

5Utilizou-se a base de focos de calor gerada pela University of Maryland (UMD) (que 
inclui dados dos satélites Terra – 10:30 e 22:30 – e Aqua – 01:30 e 13:30h) e 
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
(http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/) 
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respostas radiométricas dos pixels, as quais irão se aproximar de valores 

esperados para áreas desmatadas.   

Contudo, é importante observar que, entre o conjunto total de 

polígonos gerados a partir da comparação de valores índices de vegetação 

(NDVI), um ano a parte mas relativos] ao mesmo período do ciclo anual (i.e. DOY 

161), 79% (i.e. 14.734 polígonos) interceptam os polígonos associados à 

comparação de dois períodos distintos (i.e. DOY 161 e DOY 177).  Considerando 

apenas os polígonos DOY 161 inspecionados e classificados como verdadeiros, 

esta coincidência de detecções sobe para 91% (quadro 2), o que corrobora a 

hipótese de que mudanças na cobertura vegetal estão associadas às diferenças 

radiométricas (entre dois anos consecutivos) que tendem a persistir por algum 

tempo. 

 
Quadro 2– Resultados analíticos dos shapes de polígonos de desmatamentos dias 
juliano 161-161; 177 (2012-2013) 
 

Análise 161-161 
(2012-2013) polígonos 

161-177 
(2012-2013) polígonos 

161-161 inspecionados 
(2012-2013) 

Polígonos 
gerados 
(SIAD) 

18.749 polígonos 34.722 polígonos 3.816polígonos 

Intersecção 
polígonos 

14.734 
(161-161 intersectando 

161-177) 
79% 

13.493 
(161-177 intersectando 

161-161) 
39% 

3.467 
polígonos 
(161-177) 

91% 

Área(km²)    
intersectada 

12.373 km² 
(161-177) 

76% 

12.373 km² 
(161-161) 

35% 

3.616 km² 
(161-177) 

85% 
Área total 
(km²) 16.254 km² 35.176 km² 4.234 km² 

 
O quadro 3 apresenta os resultados referentes aos polígonos relacionados 

adois períodos distintos (i.e. DOY 161 e DOY 177), mas, em ambos os casos, um 

ciclo anual completo (comparação de imagens obtidas em um mesmo período). 

Interessantemente, o número total de polígonos é muito próximo nas duas 

situações (18.749 e 19.648), sendo que aproximadamente 61% dos polígonos 

relativos ao período DOY 161 interceptam os polígonos defasados em 16 dias 

(i.e. DOY 177). Considerando apenas os polígonos DOY 161 inspecionados e 

interpretados como verdadeiros, aproximadamente 80% interceptam os polígonos 

DOY 177. Ainda que este valor seja menor, comparativamente à situação 

mostrada no quadro 2, é importante ressaltar que a área DOY 161 “verdadeira” é 
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em torno de 289km² maior (quadro 3). Em ambas as situações, contudo, fica claro 

que uma abordagem que considere a sobreposição / intersecção de polígonos 

separados por um ou dois composites, além de reduzir o conjunto total de 

polígonos para serem verificados, reforça as detecções efetivamente associadas 

aos desmatamentos (figura 24). 

 
 

Quadro 3 – Resultados analíticos dos shapes de polígonos de desmatamentos dias 
Juliano 161-161; 177 (2012-2013) 
 

Análise 161-161 
(2012-2013) polígonos 

177-177 
(2012-2013) polígonos 

161-161 inspecionados 
(2012-2013) 

Polígonos 
gerados 
(SIAD) 

18.749 polígonos 19.648 
polígonos 

3.816 
polígonos 

numero de polígonos 
161 – 161 

inspecionados / 
verdadeiros 

Intersecção 
polígonos 

11.347 
(161-161 intersectando 

177-177) 
61% 

11.277 
(177-177 intersectando 

161-161) 
57% 

3.027 polígonos 
(177-177) 

79% 
Polígonos 161 – 161 

verdadeiros que 
interceptam polígonos 

177 - 177 

Área(km²)    
intersectada 

13.142 km² 
(177-177) 

81% 

13.895 km² 
(161-161) 

77% 

3.905 km² 
(177-177) 

92% 
área dos polígonos 

161 – 161 verdadeiros 
que interceptam 

polígonos 177 - 177 

Área total 
(km²) 16.254 km² 18.138 km² 

4.234 km² 
área total dos 3816 
polígonos 161-161 
inspecionados e 

considerados 
verdadeiros 
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Figura 24 – (A) intersecção (destacada em amarelo) entre os polígonos SIAD 2012_161 – 
2013_161 com polígonos obtidos em relação ao DOY 177 (e mesmo período anual) (em 
vermelho, polígonos SIAD “verdadeiros”; em roxo, polígonos SIAD 161 que não 
intersectam polígonos 177); (B) distribuição, em base municipal, dos 11.347 polígonos 
“DOY 161” que intersectam os polígonos “DOY 177”; (C) distribuição, em base municipal, 
dos 3.816 polígonos “DOY 161” inspecionados e verdadeiros.   
 

 Quanto ao contexto espacial, e mais especificamente em relação à 

modelagem de desmatamentos futuros proposta por Ferreira, M. et al. (2012), 

aproximadamente 100% das detecções verdadeiras e falsas (i.e. 3816 e 14.927 

polígonos, respectivamente) coincidem com os limites da área supostamente 

desmatada até 2050. A inclusão da totalidade das áreas classificadas como 

desmatamentos ocorridos no período de 2012 e 2013, pode ser vista como uma 

validação recíproca do método SIAD de modelagem dinâmica para estimativa de 

desmatamentos. Por outro lado, chama atenção a quase-totalidade dos falsos 

desmatamentos estar também circunscrita à área potencialmente convertida até 

2050. Por outro lado, estes limites (2050), além de estarem baseados nataxa de 

desmatamentos entre 2002 e 2007 (SIAD), foram definidos, entre outros 

parâmetros, em função da distância e situação dos desmatamentos quanto às 

estradas e declividade do terreno, parâmetros em relação aos quais não há 

distinção significativa entre desmatamentos verdadeiros e falsos alertas (figura 

25). 
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Figura 25 – Distribuição dos alertas de desmatamentos verdadeiros e falsos em 
relação à malha viária pavimentada.      

 

 Quanto à relação entre detecções SIAD e focos de calor, das 

177.104 anomalias termais observadas entre junho de 2012 (DOY 161) e junho 

de 2013 (DOY 161), 2.304 focos foram interceptados por 706 polígonos de 

desmatamentos verdadeiros, enquanto apenas 341 focos foram interceptados em 

207 polígonos classificados como falsos desmatamentos após o processo de 

inspeção visual. Esses números, ao mesmo tempo que inequívocos quanto 

àassociação entre desmatamentos e queimadas (SCHROEDER et al., 2008), que 

em geral servem ao propósito de eliminar resíduos, bem como fertilizar o solo, 

mostram que tal associação, de natureza heurística, pode ser usada de forma 

vantajosa para pré-selecionar e/ou aumentar o “peso de evidência” sobre 

polígonos SIAD com efetivo significado semântico. 

 A figura 26 mostra quatro séries temporais, compreendendo 296 

composites e 13 anos de dados MODIS índice de vegetação realçado (EVI), 

referentes a quatro polígonos SIAD (2006_DOY 161 – 2007_DOY 161) 

inspecionados, dois dos quais interpretados como verdadeiros e dois classificados 

como falsos. Entre as assinaturas temporais “verdadeiras”, é interessante 

observar, em uma das curvas, uma descontinuidade abrupta (próxima ao 

composite de número 150, i.e. 2006_DOY 161), a partir da qual os valores EVI 
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decrescem substancialmente, sendo que o ciclo original só é restaurado, em 

parte, por volta do composite número 182 (i.e. ~ 2008, DOY 001). Esta “quebra” 

na resposta esperada do EVI parece indicar uma diminuição na biomassa, por 

sua vez associada aum possível desmatamento. Na mesma figura 26a, a curva 

pontilhada, que parece seguir, ano apos ano, um padrão bastante consistente, 

sugere que o polígono do qual estes valores médios EVI foram extraídos não seja 

de fato um desmatamento. Da mesma forma, as curvas da figura 26b, associadas 

aos polígonos classificados como falsos desmatamentos, seguem um ritmo 

monotônico, característico de coberturas vegetativas pouco alteradas ao longo 

dos anos. As trajetórias (2002 – 2013) destes polígonos (dois “verdadeiros” e um 

“falso”) são mostradas sobre composições coloridas “Landsat”, anteriores e 

posteriores aos supostos desmatamentos (i.e. 2006 – 2007) (figura 27). Para a 

sequência 27a, referente à curva sólida mostrada na figura 26a, é inequívoca a 

mudança ocorrida entre 2006 e 2007, a qual sugere, de fato, a substituição da 

cobertura vegetal natural por algum tipo de uso. Na sequência 27b pode ser 

observada uma mudança, menos conspícua, ainda que supostamente 

relacionada à conversão de uma cobertura natural remanescente. Quanto à figura 

27c, a mudança observada nos padrões de brilho da sequência de imagens pode 

ser preferencialmente atribuída à ocorrência de queimadas, sem modificação ou 

remoção significativa da cobertura original. 

 

 
A                                                                          B 
Figura 26 – Séries temporais (2000 – 2012) referentes aos valores médios MODIS EVI 
associados aos polígonos SIAD verdadeiros (A) e falsos (B). 
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Figura 27 – Trajetórias de polígonos SIAD (2006 – 2007), interpretados 
como verdadeiros (A, B) e falso (C), mostradas sobre composições 
coloridas “Landsat” RGB / 5,4,3. 
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2.3.4 CONSIDERACOES FINAIS 
 

Neste trabalho avaliamos possíveis mudanças e melhorias no modelo 

de detecção de desmatamentos por detrás do SIAD Cerrado. Especificamente, 

avaliamos o uso de datas combinadas e dados contínuos (séries temporais), bem 

como o contexto relacionado às mudanças nas respostas radiométricas das 

imagens MODIS índice de vegetação. 

Nossos dados e resultados são inequívocos ao demonstrarem que as 

detecções SIAD inspecionadas e classificadas como verdadeiras estão 

associados a determinados padrões radiométricos, os quais persistem em 

intervalos temporais subsequentes à detecção. Assim, a intersecção de polígonos 

gerados a partir de observações / passagens sucessivas pode ser tomada como 

um indício robusto de uma mudança na estrutura da vegetação. 

Por sua vez, o fato de não haver um padrão espacial definido quanto à 

distribuição de falsos polígonos faz com que detecções verdadeiras e falsas, 

indistintamente, estejam associadas a potenciais áreas de ocorrência de 

desmatamentos futuros. Contudo, e conforme demonstrado no nosso estudo, 

anomalias termais estão preferencialmente associadas a polígonos “verdadeiros”. 

Estes resultados, combinados, abrem a possibilidade de que as detecções SIAD 

(que tem por base uma época do ano especifica, i.e. DOY 161) sejam filtradas 

com base em intersecções com polígonos obtidos para períodos ligeiramente 

distintos e ocorrência de focos de calor. Assim, o trabalho de inspeção visual de 

milhares de polígonos gerados pode vir a ser substancialmente minimizado. Da 

mesma forma, o uso de testes de hipótese aplicados às series temporais de 

índices de vegetação pode vir a ser um critério adicional para a pré-classificação 

de polígonos automaticamente gerados a partir da comparação de imagens de 

sensoriamento remoto de anos sucessivos. 

Em fato, temos a expectativa de que um “novo SIAD” seja baseado em 

três requisitos principais: 1) plataforma aberta; 2) detecções automáticas 

associadas às probabilidades e incertezas, e 3) sistema independente do tipo de 

dados de entrada, i.e. a priori, qualquer conjunto de imagens – MODIS, Landsat 8 

OLI, Suomi NPP VIIRS – poderá ser comparativamente analisado / utilizado. A 

possibilidade de se utilizar diferentes tipos de dados, permitiria detecções / 



80 
 

monitoramentos a partir de diferentes escalas espaciais (em particular, no 

intervalo entre 30 – 250 m). 

Quanto à validação / inspeção dos polígonos (ponto em que o SIAD 

precisa avançar), esta poderá ter por base grupos com diferentes probabilidades, 

dos quais pontos selecionados aleatoriamente serão comparados com imagens 

de maior resolução espacial e submetidos a verificações em campo. 

Um ponto fundamental para este “novo SIAD” será o mapa de referência. 

Precisamos também de um novo mapa de cobertura e uso da terra, com maior 

escala (ex. 1:100.000), atualizado (ex. 2012 – 2013, para o que se pode contar 

com novo acervo RapidEye e Landsat OLI) e mais consistente quanto à 

delimitação das classes de cobertura / uso da terra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 
 

Seja qual for a perspectiva, ou aspecto analisado, o bioma Cerrado é 

peculiar. Em área, ocupa quase 25% do território brasileiro. Em recursos hídricos, 

abriga as nascentes de importantes regiões hidrográficas, contribuindo 

substancialmente para a produção de água das bacias Amazônica, do São 

Francisco, do Tocantins-Araguaia e do Paraná. Com localização central 

privilegiada, da qual resulta complexas zonas de transições com todos os outros 

biomas (à exceção dos Pampas), o Cerrado é considerado, entre as savanas do 

mundo, a de maior biodiversidade, em grande parte endêmica.  Com suas terras 

distribuídas em grande parte por relevos planos e suave ondulados e solos 

profundos (os quais, apesar de ácidos, podem ser facilmente corrigidos com a 

adição de calcário), o Cerrado se tornou a principal fronteira agrícola do país, 

tendo sido, como muitos defendem, o principal pilar do ciclo de desenvolvimento 

ocorrido no Brasil a partir da década de 1950. Por outro lado, junto com a 

produção de alimentos altamente mecanizada, vieram transformações profundas, 

sem correspondente em qualquer outro bioma do globo, seja em escala, 

intensidade / velocidade ou impactos ambientais. 

À este cenário, pouco otimista, contrapoem-se os compromissos 

assumidos pelo governo brasileiro durante a Conferência do Clima em 

Copenhague em 2010, entre os quais a meta para redução do desmatamento no 

Cerrado em 40% da taxa histórica até 2020, bem como os recentes resultados da 

19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC), que instituiu o Marco de Varsóvia para REDD+ 

(Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal)6. O fato de as 

nossas emissões de gases de efeito estufa estarem fortemente vinculadas ao 

setor “uso do solo e mudança de uso do solo” (MCTI, 2009), torna o Brasil um 

protagonista em toda esta discussão, cujo foco e possíveis desdobramentos 

precisam incluir, de forma prioritária, o bioma Cerrado. Por sua vez, possíveis 

iniciativas tipo REDD, cujos mecanismos de compensação ambiental são 

6O mecanismo conhecido como REDD (IPCC, 2007), foi ampliado para incluir a 
conservação florestal, o manejo florestal sustentável e valorização dos estoques de 
carbono florestal (REDD+) (ABATE & WHITE, 2010). 
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definidos em função das estimativas de emissões, devem necessariamente estar 

atreladas às metodologias robustas e transparentes para monitoramento, relatório 

e verificação (MRV) (GRASSI et al., 2008). 

O monitoramento por sensoriamento remoto do bioma Cerrado é 

recente, sendo que o primeiro sistema de monitoramento operacional do 

desmatamento para o bioma (SIAD Cerrado) foi desenvolvido, no âmbito do 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade 

Federal de Goiás (UFG / LAPIG), a partir de 2006. Em 2008, teve início, por parte 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA / IBAMA), o Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS). 

O primeiro capítulo desta tese de doutorado buscou avaliar, de forma 

comparativa e tendo por referência o período de 2008 a 2010, estas duas 

iniciativas, i.e. SIAD e PMDBBS. Ainda que o sistema PMDBBS, baseado na 

interpretação visual de imagens Landsat com 30 metros de resolução espacial, 

gere um número bem maior de detecções em relação ao SIAD, que é baseado na 

comparação semi-automatizada de imagens de resolução espacial moderada 

MODIS, para áreas superiores a 25 hectares, os padrões de distribuição espacial 

dos desmatamentos identificados pelas duas abordagens são muito semelhantes. 

Em fato, há entre estas duas abordagens um caráter de complementariedade e 

bem vinda co-validação (necessária frente à complexidade do mosaico 

vegetacional do bioma Cerrado, que sujeita qualquer esforço de monitoramento a 

significativos erros de omissão e comissão).  Enquanto o SIAD é prioritariamente 

voltado à detecção de padrões regionais relacionados aos processos e dinâmica 

de ocupação do bioma Cerrado, o PMDBBS cumpre o papel de prover dados 

oficiais em escala compatível às metas de fiscalização e redução do 

desmatamento ilegal.  

O foco do segundo capítulo foi a análise de dez anos de 

monitoramento SIAD (2002 – 2012), os quais constituem a única série temporal 

sobre desmatamentos no bioma Cerrado existente e disponível. Neste período, e 

tendo por referência o mapa de cobertura e uso da terra para 2002 (PROBIO), a 

vegetação remanescente ao longo dos 2 milhões de km² do bioma diminuiu de 

61,2% para 58,5%, sendo que aproximadamente 80% da área total desmatada 

(55.401 km2) concentrou-se em apenas 100 dos 1.384 municípios do Cerrado. 



83 
 

Interessante observar que os estados com as maiores áreas de remanescentes 

de vegetação natural de Cerrado são, coincidentemente, os que mais 

desmataram nos últimos dez anos, o que demonstra a existência de fronteiras 

agropecuárias ativas. Quanto ao contexto espacial destes desmatamentos, 

aproximadamente metade dos polígonos detectados se situaram a menos de 15 

km das rodovias, o que corrobora a importância das rodovias na reconfiguração 

produtiva do Cerrado, ainda que o papel destas seja menos relevante que aquele 

observado nos desmatamentos na Amazônia. Por outro lado, o relevo 

(declividade) é o principal determinante natural do desmatamento do Cerrado. No 

período analisado, em torno de 84% dos polígonos detectados ocorreram em 

áreas com declividade máxima de 3%. 

No terceiro e último capítulo da tese avaliamos possíveis alternativas / 

melhorias ao modelo “SIAD”, tendo por objetivo tornar o sistema ainda mais 

operacional, ao mesmo tempo que menos sujeito à geração de falsos alertas (um 

problema recorrente em métodos automatizados e de baixa resolução espacial) e 

erros de omissão (bastante significativos para desmatamentos pequenos, em 

geral inferiores a 20 hectares). Nossos resultados são inequívocos ao 

demonstrarem que detecções SIAD inspecionadas e classificadas como 

verdadeiras estão associados a determinados padrões radiométricos, os quais 

podem ser realçados a partir de múltiplas observações / detecções. 

Especificamente, o uso de séries temporais e associações heurísticas com dados 

de natureza distinta (ex. anomalias termais) podem vir a ser importantes critérios 

de filtragem dos alertas de desmatamentos, reduzindo substancialmente o volume 

de dados submetidos ao processo de inspeção visual atualmente adotado pelo 

SIAD. 

Entre as várias análises e resultados desta tese de doutorado, 

estimamos que aproximadamente 506.906 km2 de cobertura vegetal encontram-

se vulneráveis e sob risco de serem convertidas ao longo dos próximos anos, 

principalmente depois da aprovação do novo código florestal, mais flexível, e que 

parece já ter desencadeado uma “corrida ao desmatamento”, conforme sugerem 

os valores (SIAD) referentes aos períodos 2010-2011 e 2011-2012. Assim, o 

aprimoramento dos atuais sistemas e modelos de monitoramento, com vistas a 

torná-los cada vez mais robustos, confiáveis e capazes de operarem em múltiplas 
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escalas de observação, é imprescindível à efetiva governança territorial e 

ambiental do bioma Cerrado. 
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ANEXO 5.1 

 
Mapa Espacialização dos Polígonos SIAD e Mapa Espacialização 

dos Polígonos PMDBBS (A-0) 
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ANEXO 5.2 
 

Mapa Imagem qualidade (Pixel reliability) (A-3) 
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