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RESUMO 

O Cerrado brasileiro é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Atualmente mais da 

metade da cobertura original do Cerrado sofreu alguma ação antrópica, devido ao avanço desordenado 

da agricultura e pastagem. Diante de todas as variações que vem ocorrendo no bioma Cerrado, houve a 
necessidade de estudar o estado de Goiás e Distrito Federal, por estar inserido no bioma, e também por 

ser um dos estados brasileiros com maior produção agropecuária. O objetivo foi avaliar as mudanças do 

uso e ocupação do solo no estado de Goiás e Distrito Federal causadas pelas atividades agropecuárias 
entre os anos de 1990 a 2020, e mapear a qualidade de pastagem entre os anos 2000 a 2020.  Com base 

nas imagens fornecidos pela plataforma online MapBiomas, foram avaliadas as mudanças no uso e 

ocupação do solo, a qualidade de pastagem e a quantidade de área queimada. Os resultados indicam que 

em 1990, o bioma Cerrado era coberto principalmente por Cerrado strictu sensu (23,07%) e áreas de 
agricultura e pastagem (57,68%). No ano 2000 as áreas de pastagens com degradação moderada 

apresentou o maior percentual com 42%. Dentre todas os anos analisados o ano de 2010 se destacou 

com a maior quantidade de área queimada com 1.209.541 ha. O bioma Cerrado está sob crescente 
pressão antrópica, principalmente pelo avanço desordenado da agricultura e pastagem. Em relação a 

qualidade de pastagem, verificou-se uma diminuição das áreas de pastagem com degradação severa, e 

um aumento significativo nas áreas de pastagens sem degradação.  
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INTRODUÇÃO 

O Cerrado brasileiro é um dos seis biomas presente no Brasil, e o segundo maior bioma 

da América do Sul. Abrange uma área aproximada de 2.036.448 km2, ou seja, representa 

23,92% do território brasileiro (Silva et al., 2020; Zimbres et al., 2021). O Cerrado é composto 

por um mosaico de formações vegetais incluindo florestais de dossel fechado (32%), campos 

abertos ou formações campestres (7%) e a maior parte de sua área (61%) é coberta  por Savana 

arborizada (Miranda et al., 2014; Sano et al., 2010). O clima do bioma Cerrado é caracterizado 

por forte sazonalidade e variações, com estação chuvosa de outubro a abril com 

aproximadamente 80% da precipitação anual caindo durante a estação chuvosa (Zimbres et al., 

2021) e a estação  de seca tem duração normalmente de 3 a 5 meses (Sano et al., 2019). No 

Cerrado o solo predominante é do tipo Latossolo ácidos, intensamente intemperizados e bem 

drenados (Sano et al., 2008). 

Devido a sua grande extensão territorial, o bioma Cerrado desempenha um importante 

papel na hidrologia continental por conter 43% das águas superficiais do país, esta  porcentagem 



 

 

 

fora da Amazônia, abrangendo três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul e vários 

aquíferos (Strassburg et al., 2017; Rekow, 2019). Além disso, desempenha outros serviços 

ecossistêmicos fundamentais, como armazenamento de carbono (Miranda et al., 2014), abrange 

cerca de 3,5 bilhões de toneladas de carbono acima do solo, e quase três vezes mais no subsolo 

e na vegetação nativa remanescente (Freitas et al., 2018), e com isso contribui diretamente na 

redução das emissões de gases do efeito estufa (Noojipady et al., 2017). Mesmo com toda a sua 

importância ambiental apenas 6,5% de seu território são áreas legalmente protegidas (Françoso 

et al., 2015). 

Atualmente mais da metade da cobertura original do Cerrado sofreu alguma ação 

antrópica (Lopes et al., 2021), devido à crescente substituição de ecossistemas naturais em áreas 

de pastagens, cultivo agrícola e desenvolvimentos de infraestrutura (Alencar et al., 2020). Essas 

mudanças de uso e cobertura do solo afetam diretamente vários serviços ecossistêmicos, como 

o ciclo hidrológico, processos biogeoquímicos, funcionamento do ecossistema (Strassburg et 

al., 2017) e perda/fragmentação de habitats naturais ocasionadas pela expansão da 

agropecuária, aumenta o risco de extinção de espécies da fauna icônicas como o lobo-guará e 

tamanduá-bandeira (Green et al., 2019).  Além disso, o aumento índice de incêndios florestais 

no Cerrado causa prejuízo na estrutura/ composição da vegetação (Arruda et al., 2021).  

A aplicação do sensoriamento remoto (SIG) a partir de imagens de satélite é 

fundamental para o monitoramento de mudanças do uso, e ocupação do solo e previsão de 

mudanças modificações futuras da floresta (Amankwah et al., 2021). Os mapas de cobertura 

florestal fornecem informação precisa dos recursos florestais, com representação estática da 

terra para gestão dos recursos e atividades de planejamento (Kumar, 2011; Vastaranta, 2012).  

Diante de todas as alterações que vem ocorrendo no bioma Cerrado principalmente nas 

últimas décadas houve a necessidade de estudar o estado do Goiás, por ter seu território coberto 

por mais de 90% do bioma cerrado (IMB, 2018), e também por ser o segundo estado brasileiro 

com maior rebanho bovino, um dos maiores produtores de grãos do país (IBGE, 2018). Os 

objetivos dessa pesquisa foram: (ii) avaliar as mudanças do uso e ocupação do solo no estado 

de Goiás e Distrito Federal causadas pelas atividades agropecuárias entre os anos de 1990 a 

2020 e (ii) mapear a qualidade de pastagem entre os anos 2000 a 2020.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende o estado de Goiás e o Distrito Federal, abrangem uma área 

de aproximadamente 346.003,64 km², localizam-se na região Centro-Oeste do Brasil e se 

estende entre os paralelos 19°00’ S e 13°00’ S, e entre nos meridianos 53°00’ W e 46°00’ W 

(Figura 1). 

 



 

 

 

 
Figura 1. Mapa de localização do estado de Goiás e Distrito Federal. 

Segundo a classificação de Koppen (Álvares et al., 2014), o clima no estado de Goiás e 

no Distrito Federal é tropical com a presença de duas estações bem definidas: um verão úmido 

e um inverno seco, com pluviosidade concentrada entre os meses de outubro a abril e o período 

de menor índice pluviométrico ocorre em maio a setembro (Vourlitis e Rocha, 2010). A 

precipitação anual varia de 800 a 2.000 mm (média de 1500 mm) e as temperaturas médias 

anuais variam entre 23ºC, ao norte, e 20ºC ao sul (Bustamante et al., 2012). 

Mais de 90% do território do estado de Goiás está inserida no bioma Cerrado, e apenas 

uma pequena parcela ao sudeste de seu território apresenta manchas de vegetação da formação 

Mata Atlântica (IMB, 2018) e o Distrito Federal está totalmente inserido no bioma Cerrado 

(Castro e Lima, 2020).  

Com base nas imagens fornecidos gratuitamente pela plataforma online MapBiomas, 

avaliamos as mudanças no uso e ocupação do solo no estado de Goiás e Distrito Federal para 

os anos de 1990, 2000, 2010 e 2020. As imagens classificadas foram adquiridas da coleção 6.0, 

as quais empregam um catálogo com 27 classes, específico para a plataforma, priorizando as 

seguintes classes principais: Cerradão, Cerrado strictu sensu, Campo Cerrado, Campo sujo e 

Campo limpo, agricultura e pecuária, solo exposto/área urbana e Corpos d'água (Mapa Biomas 

Brasil, 2020). Todo o processamento das imagens foram realizado no software QGIS versão 

3.16.11.  

Para o mapeamento da qualidade de pastagem nos anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 

2020 foram utilizados as imagens fornecidos gratuitamente pela plataforma online MapBiomas 

(MapBiomas, 2020). A análise de qualidade da pastagem usou como indicador o vigor 

vegetativo para separar as pastagens em três classes: (i) Degradação severa; (ii) Degradação 

moderada; e (iii) Sem degradação. Esta versão foi elaborada partindo do mapa de pastagem do 

Brasil integrado com as demais classes na Coleção 6 do MapBiomas. Antes de calcular o índice 

de degradação de pastagens (CVP) foi aplicado um filtro temporal no EVI normalizado. Quando 



 

 

 

houve “buracos” intranuais no mapa de pastagem do MapBiomas, foram preenchidos no 

(MapBiomas, 2020). Os processamentos das imagens foram realizado no software QGIS versão 

3.16.11. 

Os dados da quantidade de área queimada anualmente em hectares entre os anos de 1990 

a 2020 também foram fornecidas pela Plataforma MapBiomas. Por meio do Microsoft Excel 

2013 realizou os processamentos dos dados e geração do gráfico foi realizado no Microsoft 

Excel 2013.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que em 1990 aproximadamente 23,07% do bioma Cerrado era 

coberto por Cerrado strictu sensu 11,97%, por Cerradão 4,87%, de Campo Cerrado e apenas 

1,2% da área era coberto por Campo sujo e Campo limpo. Enquanto em 1990 as áreas de 

agricultura e pastagem cobria 57,68% do bioma. As demais classes (área urbana, solo exposto 

e Corpo d´água) apresentaram uma distribuição inferior 1% (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo no estado de Goiás e Distrito Federal, nos anos de 

1990, 2000, 2010 e 2020. 

Até 2020 o percentual de cobertura de Cerrado strictu sensu foi reduzido para 13,91%, 

representa assim uma diminuição de aproximadamente 2.643.998 hectares. As áreas de 

Cerradão, Campo Cerrado, Campo sujo e Campo limpo também apresentaram uma perda no 

percentual de cobertura, 2,77%; 1,62% e 0,31 respectivamente. Em relação as áreas de 



 

 

 

agricultura e pastagem houve um aumento de aproximadamente 10,68%. As classes de solo 

exposto, área urbanizada e Corpo d`agua não apresentaram aumento ou diminuição minoração 

significativa no percentual de cobertura no bioma Cerrado.   

A diminuição no percentual de áreas de Cerrado no estado do Goiás está associado 

principalmente a conversão de remanescentes de vegetação nativa em pastagens e em áreas de 

cultivo anual (Pereira et al., 2018). De acordo com o censo agropecuária de 2017 (IBGE, 2018) 

o estado do Goiás possui o quarto maior rebanho de bovino do Brasil, com 17.292.288 milhões 

de cabeça de gado, ficando somente atrás do estado do Mato Grosso, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. Além disso, o estado de Goiás destaca-se na produção de grãos, sendo o quarto 

maior produtor nacional de grãos com uma produção em torno de 22,815 milhões de toneladas 

no ano de 2018, isto representa 9,5% da produção de grãos brasileiros (IMB, 2018). No geral o 

bioma Cerrado apresenta uma das maiores produções de gado no Brasil, com um rebanho 

estimado em aproximadamente 75 milhões de animais (IBGE, 2018). Esse rebanho está 

distribuído em aproximadamente 60 milhões de hectares de pastagens cultivadas, ou 28% do 

bioma (Parente et al., 2017). Recentemente o Cerrado apresenta uma das maiores taxas de 

desmatamento entre os biomas brasileiros. 

Em relação a qualidade de pastagem no ano 2000 as áreas de pastagens com degradação 

moderada apresentou o maior percentual com 42%, seguida por degradação severa com 31% e 

sem degradação com apenas 26% (Figura 3).  

 

Figura 3. Mapeamento da qualidade de pastagem no estado de Goiás e Distrito Federal, nos 

anos 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020.  



 

 

 

Após 19 anos houve ocorreram uma diminuição nas áreas de pastagens com degradação 

severa com uma redução de 20%, degradação moderada com redução de 4% e aumento de 25% 

nas áreas de pastagens sem degradação. Os resultados evidenciam uma redução significativa na 

área de pastagens degradadas e consequentemente uma melhoria na qualidade das pastagens. 

Isso foi devido a um maior investimento do Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono) para 

recuperação de pastagens degradadas no bioma Cerrado (Brito e Brito, 2020). Além disso, as 

melhorias no setor de pecuária bovina tem mostrado   aumentos substancias na produtividade 

por unidade de área (Sparovek et al., 2018), isso influência diretamente no manejo correto das 

pastagens para uma maior produção.  

No entanto, vale destacar que em torno de 1.466.295 hectares ainda encontra-se em 

estado de degradação severa, e necessita de algum tipo de manejo para que seja recuperada e 

utilizada como pastagem de boa qualidade.  

Dentre todos os anos analisados, o ano de 2010 se destacou com a maior quantidade de 

área queimada com 1.209.541 ha. Já o ano com menor ocorrência de área queimada foi 2009 

com 135.800 ha.  O ano de 2009 se mostrou bastante atípico, esse fato pode ser atribuído 

principalmente as condições climáticas do mesmo, devido ao fato que no ano de 2009 ter 

apresentado chuvas acima da média, em vista dos anos precedentes (IBAMA, 2010). 

Comportamento similar foi observado por Sousa e Alves (2017), estudando a quantificação da 

área queimada no estado do Tocantins no período de 2003 a 2011, observou uma maior 

quantidade de área queimada no ano de em 2010, e uma menor quantidade de área queimada 

em 2009. 

 

Figura 4. Áreas queimadas em hectare (ha) no estado do Goiás e Distrito Federal durante o 

período de 1990 a 2020. 

A maior quantidade de área queimada no ano de 2010, está relacionado a irregularidade 

das chuvas na região Centro- Oeste do Brasil. Em 2010 apresentou quantidade de chuvas 

próxima à média, isto até o mês de julho, porém nos meses de agosto e setembro os índices 
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foram bastante inferiores à média ocasionando assim maior número de área queimada (IBAMA, 

2011). Além disso, em algumas áreas no bioma Cerrado foram registrado quase 4 meses sem 

chuva.  

Os incêndios florestais naturais na vegetação do Cerrado é um fenômeno comum e 

determinante que contribuíram para evolução da flora (Simon et al., 2009). No entanto, a rápida 

mudança no uso e ocupação do solo vem afetando diretamente o regime natural do fogo no 

Cerrado (frequência, tamanho, padrão e magnitude) sendo assim, contribuem para um aumento 

da frequência e intensidade do fogo, em decorrência disso acomete a estrutura/composição da 

vegetação nativa e processos ecossistêmicos (Arruda et al., 2021). 

 

CONCLUSÕES 

O bioma Cerrado no estado de Goiás e Distrito Federal está sob crescente pressão 

antrópica, principalmente pelo avanço desordenado da agricultura e pastagem, no qual pode 

causar ainda mais a fragmentação dos remanescentes de vegetação natural. Mesmo com toda a 

antropização, os resultados indicam que ainda existem áreas de vegetação natural que 

permanecem a pelo menos 30 anos sem ações antrópicas.  

Em relação a qualidade de pastagem houve uma diminuição das áreas de pastagem com 

degradação severa, e um aumento significativo nas áreas de pastagens sem degradação, isso foi 

devido a implantação do Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono) para recuperação de 

pastagens degradadas no bioma Cerrado.  

O ano de 2009 se destacou com a menor quantidade de área queimada, sendo um dos 

principais fatores para a menor incidência de incêndios foi a regularidade das chuvas no referido 

ano, enquanto o ano de 2010 registrou-se a maior quantidade de área queimada, assim como 

uma irregularidade das chuvas.  
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