
VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 1 

ANÁLISE DA DINÂMICA HISTÓRICA DE MUDANÇA DE USO E COBERTURA DO 
SOLO NA MICRORREGIÃO DE PIRACICABA/SP COM ENFOQUE NA CULTURA DA 

CANA DE AÇÚCAR. 

 
Deborah Regina Mendes (*), Daniel Garbellini Duft, Alberto Giaroli de Oliveira Pereira Barretto, Marcelo 
Valadares Galdos 
* Pontifícia Universidade Católica de Campinas – deborah_mendes10@yahoo.com.br 
 
RESUMO 
 
Os estudos realizados sobre o balanço de carbono nacional demonstram gradativa elevação das fontes de geração de 
GEEs após a Revolução Industrial, principalmente quando analisado a matriz energética, acarretando na atual 
mobilização em busca de fontes alternativas de energia, para a substituição de combustíveis de origem fóssil. Essa 
realidade depara-se com o aumento da demanda interna e externa por etanol criando o panorama de expansão 
significativa em curto período de tempo de áreas cultivadas com cana de açúcar no Brasil (RUDORFF et al., 2010), 
considerando uma importante etapa da transição para uma economia de baixo carbono. No entanto, a sustentabilidade 
ambiental dos biocombustíveis tem sido amplamente questionada, principalmente em relação à mudança de uso da terra 
relacionada à expansão de culturas agro energéticas. Nesse contexto, esse estudo tem por objetivo analisar a dinâmica de 
mudança de uso e cobertura do solo decorrente da expansão da cultura de cana de açúcar na microrregião de Piracicaba 
- SP, por meio da classificação de imagens multitemporais do satélite Landsat com base nos principais marcos do setor 
sucroalcooleiro nas últimas décadas. Obtendo uma expansão potencial para as áreas destinadas a cana de açúcar no 
período de 1990 a 2005, retomando o acréscimo ocorrido na década de 70 com o Proálcool e retração no panorama 
atual (2005 a 2015). Assim como, demostrando que o emprego do sensoriamento remoto permite de forma eficaz e 
rápida a visualização e quantificação das áreas destinadas ao uso e cobertura do solo, e seu entendimento em função de 
características externas, tornando-se uma ferramenta fundamental para o entendimento dos processos sustentáveis e as 
consequências trazidas pelas mudanças ambientais geradas em escala global, auxiliando na identificação de impactos e 
fontes de degradação oriundos das ações antrópicas no meio, assim como na gestão ambiental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento Remoto; Conversão de uso do solo; Expansão agrícola; Biocombustível; Gestão 
ambiental. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
A emergente ciência de mudança de uso, na qual o estudo da dinâmica histórica das conversões ocorridas faz parte, tem 
se destacado na atualidade, sendo apontada como ferramenta fundamental nos projetos que visam o entendimento dos 
processos sustentáveis e as consequências trazidas pelas mudanças ambientais geradas em escala global. Construindo a 
interdisciplinaridade entre diversas ciências, tais como, o sensoriamento remoto, a biologia, a economia, etc, 
construindo assim uma ciência cujo propósito é relacionar conhecimentos geográficos como localização e extensão de 
unidades espaciais, tais como área e produtos ao longo de uma série histórica, contextualizando as motivações 
envolvidas (econômicas ou sociais) nas conversões de uso e as formas pelas quais ocorreram através de embasamentos 
como, por exemplo, tecnologias empregadas (fertilizantes, irrigação, maquinários, mão de obra, entre outros). 
Possibilitando assim, o planejamento físico e a gestão de uso regionalmente, a criação de políticas e gestão de recursos 
visando o uso sustentável em nível nacional tanto no presente quanto no cenário futuro e o comparativo entre as técnicas 
empregadas em cada nação padronizando as ações de monitoramento e sustentabilidade ambiental (HART ENERGY 
CONSULTING & GABI, 2010) 
 
A partir de uma análise em escala global, temos que dos 15 milhões de hectares mundiais cerca de 2% sofreram 
conversão do seu estado natural para espaços urbanos, enquanto dos mais de 30% que correspondem a áreas agrícolas 
aproximadamente 10% foram convertidos apenas no período recente, essa transformação ocorreu em regiões distintas 
do globo, tendo diminuído as áreas destinadas a plantações agrícolas na Europa e América do norte e expandido em 
regiões da China, África e América do sul, panorama inversamente proporcional ao evidenciado para as áreas florestais 
que sofreram intenso desmatamento (IEA, 2011). 
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No aspecto nacional, devido ao fato do Brasil ser o quinto maior país no quesito extensão territorial, abrangendo 
aproximadamente 851,1 milhões de hectares, divididos entre as diversas formas de uso, onde segundo o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2008, temos que 53% da área total permanecia como florestas 
nativas e reservas ambientais (de uso restrito à extração de recursos naturais: dendê, babaçu, seringueira, etc.), 20,8% 
correspondem às áreas destinadas a pastagem (pecuária extensiva), 0,6% se referem às Florestas plantadas devido a 
projetos de reflorestamento e aflorestamento, 1,8 % abrangiam as lavouras permanentes enquanto apenas 5% eram 
destinados a lavouras temporárias. No entanto, o destaque é dado aos 7,3% do território cujo uso é dado pela agricultura 
e destes 10,3% compreenderem as lavouras de cana de açúcar. 
 
Na análise das conversões de uso e cobertura da terra a nível nacional, destaca se o setor agrícola, por se tratar da 
principal força transformadora da atualidade, principalmente sobre áreas florestais ao longo do seu processo de 
expansão. Essa expansão significativa, desde 1850 até 2000 foi responsável por 1/3 das emissões dos GEEs, esses que 
encabeçam a agenda prioritária das relações internacionais em busca de alternativas devido aos distintos impactos 
gerados no meio ambiente (BERNOUX et al, 2010). 
 
Ocasionando dessa forma diversos impactos na qualidade da composição da biosfera e atmosfera. Segundo Hill e 
Rosenzweig, 2009, em seu estudo, desde os primórdios da Revolução Industrial essa expansão agrícola associada a 
queima de combustíveis fósseis tem ocasionado um drástico aumento na concentração de dióxido de Carbono (CO2) na 
atmosfera passando de 270 ppm para mais de 380 ppm, além da elevação dos demais gases que ocasionam o 
denominado efeito estufa, como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Enquanto, o IEA, 2011 em seu relatório ao 
relacionar a expansão agrícola com as áreas de desmatamento, esses tornam se responsáveis por aproximadamente 15% 
das emissões dos gases do efeito estufa (GEEs), paralelo ao fato de menos de 1% das áreas destinadas ao cultivo 
agrícola serem para fins energéticos. 
 
Isso se deve principalmente, as inúmeras formas em que a mudança de uso da terra influência nas emissões dos GEEs, 
sendo elas diretamente, como na queima de biomassa nos processos de limpeza agrícola, nas práticas de manejo 
empregadas que modificam as características naturais da vegetação e do solo, impactando assim os seus compartimentos 
de carbono definidos pelo IPCC, 2006 como a associação do carbono de biomassa viva acima do solo e biomassa viva 
abaixo do solo (raízes, galhos finos e folhas mortas: serapilheiras fina), galhos grossos mortos (serapilheira grossa) e 
carbono natural do solo, no uso indiscriminado de fertilizantes que intensificam em particular a presença de N2O no 
ambiente. Ou ainda, ao alterar a estrutura natural do solo, inclusive sua espessura interferindo na capacidade que este 
tem em refletir a luz solar (albedo) contribuindo paralelamente ao aumento dos GEEs no aquecimento global 
(BERNOUX et al, 2010). 
 
Entretanto, as interferências diretas causadas, tem seu fator positivo, quando permite o sequestro de carbono 
atmosférico, por exemplo, através das inúmeras práticas agrícolas que mantém o solo em constante produtividade, 
promovendo além de segurança alimentar e o desenvolvimento econômico, a mitigação dos GEEs. Nesse contexto, 
Bernoux et al, 2010, relacionou as possíveis práticas agrícolas à mitigação dos principais GEEs, onde a criação de 
sumidouros de dióxido de Carbono (CO2) é possível através da diminuição do desflorestamento e degradação das 
florestas nativas existentes, a adoção de práticas de manejo sustentáveis, como a promoção do plantio direto, a 
integração de nutrientes, a implantação de gestão hídrica; entre outras. Enquanto para a mitigação das emissões de 
metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) o cumprimento de ações que promovam a intensificação da produtividade por 
metro quadrado em área de pastagem, melhorando a eficiência na gestão hídrica em áreas de plantação de arroz 
(principal responsável pelas emissões acentuadas de CH4) e investimentos na gestão nutricional.  
 
Dentre as alternativas implantadas mundialmente, a valorização dos biocombustíveis tem ganhado destaque. O mercado 
do biocombustível brasileiro impulsionou-se mundialmente a partir do Projeto de incentivo aplicado pelo governo 
denominado Proálcool na década de 1970, possibilitando ao país manter sua economia frente à crise mundial de 
petróleo. Durante o desenvolvimento do programa esse sofreu altos e baixos, principalmente com a flutuação nos preços 
do petróleo e do açúcar, iniciando sua expansão em meados da década de 1920 quando o primeiro veículo foi abastecido 
com etanol até atingir seu auge em 2003 com a comercialização do veículo flex fuel permitindo o uso de etanol, de 
gasolina ou misturas entre os dois.  Juntamente a especificação da mistura de etanol na gasolina comercializa, tendo sido 
sua última atualização em 2013 quando foi para 25% de etanol para cada litro de gasolina, permitindo assim a sua 
fixação econômica no mercado nacional e diversas vantagens ambientais, como um estudo que analisa o ciclo de vida 
completo da cultura de cana de açúcar e demostra que essa é capaz de evitar 90% das emissões dos GEEs em 
substituição à gasolina (PEREIRA, 2008) 
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 Diante dessa perspectiva, a substituição de combustíveis de origem fóssil por biocombustíveis tem sido considerada 
uma importante etapa da transição para uma economia de baixo carbono. No entanto, a sustentabilidade ambiental dos 
biocombustíveis tem sido amplamente questionada, principalmente em relação à mudança de uso da terra relacionada à 
expansão de culturas agro energéticas. Nesse contexto, esse estudo tem por objetivo analisar a dinâmica de mudança de 
uso e cobertura do solo decorrente da expansão da cultura de cana de açúcar na microrregião de Piracicaba - SP, por 
meio da classificação de imagens multitemporais do satélite Landsat com base nos principais marcos do setor 
sucroalcooleiro nas últimas décadas. 
 
 
METODOLOGIA 

 
 
A microrregião de Piracicaba, foco desse estudo é composta pelos municípios de Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, 
Limeira, Rio Claro, São Pedro, Saltinho, Águas de São Pedro, Charqueada, Ipeúna, Santa Gertrudes, Santa Maria da 
Serra, Rio das Pedras, Mombuca, Capivari, Tietê, Cerquilho e Rafard. Distribuídos sob os biomas tradicionalmente de 
Mata Atlântica e Cerrado, representam segundo Moreno e Carlo, 2007, o cérebro da tecnologia canavieira brasileira, 
tendo sua ocupação e desenvolvimento associado ao curso de seu principal recurso hídrico, o rio Piracicaba, usado 
como rota fluvial para o Mato Grosso e Paraná no século XVIII e durante os dois séculos seguintes, usado como rota de 
navegação de pequenas embarcações a vapor e como fonte de abastecimento para engenhos e fazendas de cana de 
açúcar e café (AEGEA, 2015). Dessa forma, o uso do solo da região é destinado às pastagens que correspondem 
principalmente ao rebanho de leite, além disso, há a cultura de café e cana-de-açúcar, fruticultura e hortifruticultura, 
tendo suas águas destinada ao abastecimento público e industrial (como as fábricas de papel e celulose bastante 
conhecidas na região) e irrigação de plantações. 
 
Visando espacializar as áreas de uso e cobertura do solo, os procedimentos utilizados consistiram na elaboração e 
interpretação de mapas temáticos, conforme esquema metodológico a seguir:  
 

 
Figura 1: Esquema metodológico para a elaboração dos mapas temáticos do uso e cobertura do solo. 

 Fonte: Autor do trabalho 
 

As imagens de satélite utilizadas para a classificação do uso e ocupação do solo foram adquiridas da coleção GLS (do 
inglês, Global Land Survey) desenvolvida para auxiliar estudos que visem à modelagem de informações com base em 
imagens de alta resolução, assim as imagens já possuíam pré-tratamento, como a correção terrestre, a projeção UTM (do 
inglês, Universal Transverse Mercator) e o sistema de coordenadas Datum WGS 84 (Datum geocêntrico). As 
informações de sensor, quantidade de bandas espectrais, resolução e data de captura das imagens adotadas são descritas 
na Tabela 1. 
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Tabela 1: Informações das imagens obtidas da Coleção GLS. Fonte: USGS, 2015. 

Ano Instrumento 
Nº de bandas 
espectrais 

Resolução espacial Data de captura 

1975 Landsat 1 -3 MSS 4 60 X 60 m 21/11/1979 
1990 Landsat 4 – 5 TM 7 30 X 30 m 01/07/1988 
2000 Landsat 7 ETM+ 8 30 X 30 m 10/03/2002 
2005 Landsat 7 ETM+ 8 30 X 30 m 29/05/2005 
2010 Landsat 7 ETM+ 8 30 X 30 m 24/05/2009 
2015 Landsat 8 OLI 8 30 X30 m 26/08/2014 

 
A classificação das imagens para a construção dos mapas de uso e cobertura do solo foi realizada no software ENVI 5.1 
através da classificação supervisionada, na qual foram coletadas amostras representativas das regiões de interesse usadas 
como treinamento pelo algoritmo no processo de classificação. Os elementos presentes nas imagens foram identificados 
e associados utilizando-se a composição 4R, 5G e 3B para todas as imagens, exceto a correspondente ao ano de 1975 
onde foi realizada a composição 3R, 4G e 2B, pois essa apresenta menor quantidade de bandas devido às características 
de seu sensor (Figura 2). O algoritmo escolhido foi o da máxima verossimilhança, que considera a ponderação das 
distâncias entre as médias dos valores dos pixels das classes, utilizando parâmetros estatísticos, assumindo que todas as 
bandas têm distribuição normal, calculando a probabilidade de um dado pixel pertencer a uma classe específica, 
considerado por sua metodologia como o classificador mais eficiente.  
 

Figura 2: Exemplo de composição adotada para imagem Landsat de 1975 com destaque a área urbana.  
Fonte: Autor do trabalho 

 
 
Nesse processo foram criadas 5 classes temáticas (Figura 3), baseadas no conhecimento das características locais e nos 
objetivos do projeto (enfoque na expansão da cultura da cana de açúcar).  Para analisar a acurácia dessa classificação 
realizada, foram selecionados aleatoriamente 400 pontos de controle, usados na construção da matriz de erros, adotada 
no cálculo da exatidão global e do índice Kappa, adotando os limites estabelecidos por Landis e Koch (1977): 0 a 0,2 = 
ruim; 0,2 a 0,4 = razoável; 0,4 a 0,6 = boa; 0,6 a 0,8 = muito boa; e 0,8 a 1,0 = excelente.  
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Figura 3: Exemplo de composição adotada para imagem Landsat de 1975 com destaque a área urbana. 
Fonte: Autor do trabalho 

 
Como a validação da classificação obtida para as imagens foi de 82 a 88% de exatidão global e 0,72 a 0,83 para o índice 
Kappa, foi realizado o refinamento manual das áreas de corpo hídrico e urbanizada, pois essas devido a sua reflectância 
aumentavam a confusão do algoritmo. Após esse processo foi realizado a construção dos mapas de uso e cobertura do 
solo, cujas classes e suas respectivas descrições são apresentadas na Tabela 2, calculado a área de cada uso e comparado 
à evolução espaço-temporal obtida, com dados censitários (área colhida e produção da cana de açúcar para o período de 
1973 – 2010 disponibilizados pelo IPEA), mapa de uso e cobertura do solo para o ano de 2015, assim como as 
informações socioeconômicas, políticas e agrícolas da região para o período em estudo.  
 

Tabela 2 Descrição das classes de uso e da cobertura do solo criadas para a microrregião de Piracicaba – SP. 
Fonte: Autor do trabalho 

Classe de uso e ocupação do solo Descrição 
Corpo hídrico Áreas com concentração e/ou fluxo de corpo d’água; 

Vegetação Nativa 
Áreas com vegetação nativa (Cerrado e Mata Atlântica) assim 
como áreas de mata ciliar; 

Reflorestamento Áreas de silvicultura (Eucalipto ou Pinus); 
Pastagem Áreas de pastagem sem a presença de manejo; 

Cana de açúcar 
Áreas destinadas às plantações agrícolas cuja predominância é 
a cultura de cana de açúcar;  

Área Urbanizada Áreas de concentração urbana 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
Após o processamento das imagens de satélite, percebe-se de acordo com a Figura 4 e Tabela 3, que as áreas destinadas 
à cultura de cana de açúcar são predominantes na microrregião e que a malha urbana e corpos hídricos possuem pouca 
variação ao longo do período analisado. Cabe destacar a presença de cana de açúcar observada na imagem de 1975, já 
que essa está diretamente relacionada à Criação do Laboratório Agroindustrial de Piracicaba (1969), assim como as 
ações realizadas pelo Programa de Racionalização da Agroindústria Canavieira (1971) criado pelo IAA (Instituto do 
Açúcar e Álcool) cujo principal objetivo era estimular a fusão de usinas, aumentando a escala de produção e 
modernização das plantas industriais instaladas, resultando no aumento de 31% na produção do açúcar e da Criação do 
Proálcool após o “Choque da crise Petróleo em 1974”, visando amortizar os investimentos efetuados com expectativa no 
mercado internacional (Vian, 2006). 
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Figura 4: Espacialização das áreas de uso e cobertura do solo e área atual. Fonte: Autor do trabalho 

 
 

Tabela 3: Uso e cobertura do solo em hectares para os anos de 1975 a 2015 para a área em estudo.  
Fonte: Autor do trabalho 

Ano 1975 1990 2000 2005 2010 2015 

Recurso Hídrico 11731,32 5418,99 5028,03 6202,08 5251,11 11528,82 

Vegetação nativa 18204,48 72059,31 54049,14 69680,97 51365,33 50661 

Reflorestamento 16165,08 60200,37 37220,67 12708,99 10440,17 10617,53 

Pastagem 130329 102371,3 98481,91 77267,34 103100,2 101999,3 

Cana de açúcar 198442,8 133477,5 178751,7 208989,1 204676,8 199041,5 

Área Urbana 5129,64 6110,1 6110,1 5130,45 5145,3 5154,7 

 
Paralelamente, observa-se a maior presença de áreas de vegetação nativa a partir de 1990 em relação ao ano de 1975 
(14,2% respectivamente), estando relacionado entre outros fatores ao aumento da mata ciliar, oriunda da recomposição 
determinada pela política de recuperação de matas por parte de empresas agropecuária após intensificarem o uso do 
solo, acompanhada do fato dessa serem mais visível nas imagens de resolução 30x30 metros (Rodrigues, 2010). 
Observa-se também para o mesmo período, a elevação da produção de silvicultura (11,6%), devido a cultura apresentar 
características de adaptação a diferentes habitats, alta produtividade e crescimento rápido, associada ao seu valor 
econômico. Dinâmica semelhante ao evidenciado no período 2006/2010 no território brasileiro como um todo, onde a 
área destina a plantação de eucalipto expandiu em 1,29 milhão de hectares atingindo a marca de 4,7 milhões de hectares 
em 2010 (ABRAF, 2011). Cabe destacar, no entanto, que nesse período para a região em estudo foi observado 
comportamento inversamente proporcional, devido entre outras coisas ao fato da movimentação do setor para outras 
cidades. É possível perceber ainda, que na imagem de 2000 a 2005 a área correspondente a cultura de cana de açúcar 
apresenta expansão significativa (8%) em relação ao período anterior. Essa dinâmica está associada a um aumento na 
demanda interna por etanol devido, entre outros fatores, ao desenvolvimento do motor Flex a partir de 2003. 
 
Concomitantemente, observa-se que a tendência recente é a diminuição da área destinada a cultura da cana de açúcar, 
principalmente ao analisar o período de 2005 a 2015, onde a expansão da área não ocorreu, chegando a retração de 1,1 
% e 1,5% no período 2005-2010 e 2010-2015 respectivamente, devido em especial aos impactos da crise econômica na 
qual o país está inserido, acarretando inclusive em fechamento de usinas, juntamente aos investimentos em tecnologia 
nas etapas do plantio, possibilitando maior produtividade e a descoberta de novas reservas de petróleo provocando a 
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diminuição de investimentos nacionais em fontes de energia alternativa em contrapartida a tendência mundial de 
preservação ao meio ambiente. 
 
Ao realizar a comparação com dados censitários (área colhida e produção de cana de açúcar de 1973 a 2010) ficou 
indicado que a tendência exercida pela área colhida acompanha a dinâmica demostrada pelos mapas construídos (Figura 
5), já que a área visualizada foi sempre superior à área colhida, englobando dessa forma a área de cana de açúcar 
destinada ao cultivo anual e de ano e meio, assim como as áreas mantidas para reforma.  
 

Figura 51: Comparação da evolução de área colhida de cana de açúcar com produção na microrregião de 
Piracicaba. Fonte: Autor do trabalho 

 
 

Assim, no estudo do paralelo formado entre a produção da cana de açúcar com os principais marcos históricos da 
cultura, para analisar seu comportamento frente às interferências políticas e tecnológicas existentes, comparando com a 
dinâmica estabelecida pelas imagens classificadas obtidas, como demostra a Figura 6 o comportamento da cultura 
apresenta crescimento significativo para o Estado de São Paulo, no período de 1975 como encontrados nas imagens 
classificadas, com estagnação e queda até novo auge em meados 2000 com a inserção do veículo flex e crescimento até 
o fim do período analisado. 

 
Figura 6: Evolução da produção de cana de açúcar para o Estado de São Paulo de 1930 a 2010.  

Fonte: Autor do trabalho 
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CONCLUSÃO 

 
 
A dinâmica de mudança de uso e cobertura do solo ocorrido na região no intervalo analisado mostrou variação das áreas 
em função dos aspectos socioeconômicos e políticos, onde se destaca o período recente com a expansão menos 
significativa devido à dinâmica econômica do setor sucroalcooleiro.  
 
Por fim, pode-se concluir que a utilização do sensoriamento remoto permite de forma eficaz e rápida a visualização e 
quantificação das áreas destinadas ao uso e cobertura do solo, assim como o seu entendimento em função de 
características externas (sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais). Assim o processamento de imagens se torna 
uma ferramenta fundamental para o entendimento dos processos sustentáveis e as consequências trazidas pelas 
mudanças ambientais geradas em escala global, auxiliando na identificação de impactos e fontes de degradação oriundos 
das ações antrópicas no meio, assim como na gestão ambiental. Podendo ainda ser citadas outras aplicações, onde o 
produto do sensoriamento remoto, foi empregado na análise do balanço de carbono, da expansão da cana de açúcar no 
Brasil, no monitoramento da cultura agrícola (soja) e na emissão de gases do efeito estufa oriundos do desmatamento, 
como realizada por Galdos et al, 2011; Adami et al, 2012, Rudorff et al, 2011 e Cerri et al, 2009, assim como outros que 
visam a biodiversidade, qualidade hídrica, remanescentes florestais, nutrientes etc. 
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