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Abstract: Second largest biome in South America is the Cerrado. The Cerrado is 

considered a global diversity hotspots. With the technology of soil correction and relief it 
suitable for agriculture, the Savannah area has became economic attractive. Due to the 
historical occupation of the Cerrado, as: the coffee industry in the '30s, the march to the West, 
began the process of deforestation was more intense in the southern of the state. By the year 
of 2002, Goiás was the region with the largest area of human action among the states that 
make up the Cerrado. With the 9 th largest gross domestic product (GDP), Goiás has an 
activity driving economic growth in agriculture. However, the largest deforested areas of the 
state were in average low income of municipalities, 5 cities with the largest deforested areas 
count together 1.4% for the economy in the state of Goiás while participating with 18.7% in 
Goiás deforestation between 2002 and 2009. The Gini index calculates income, deforestion 
and savanna in area the state and it generated the following results: 0.8, 0.67 and 0.55, 
respectively. Therefore, the concentration of wealth among municipalities is greater than the 
distribution of deforestation. In agriculture, the relationship between deforestation and 
acreage is weak with an index of 0.06, as in the livestock index of 0.70 between deforestation 
and cattle, corroborates the influence of deforestation with planted pastures. Therefore, with 
the clash of economic indicators and data logging was possible to identify relationships and 
characteristics linked to environmental destruction. 

 
1.Introdução 

 
O Cerrado possui área de aproximadamente 203 milhões de hectares, IBGE (2012). 

Constitui o segundo maior bioma da América do Sul e está presente em 22% do território 
brasileiro. O bioma ocupa todo o Distrito Federal, 97% do Estado de Goiás, 91% do 
Tocantins, 65% do Maranhão, 61% do Mato Grosso do Sul e 51% de Minas Gerais.  

O Cerrado constitui um dos biomas brasileiros mais importantes, não somente pela área 
que ocupa como também pela diversidade e ao fato de auxiliar na sobrevivência e equilíbrio 
dos demais ecossistemas. 

O Cerrado assim como os demais biomas são alvos da exploração desordenada e não 
sustentável, especialmente de desmatamento, dessa forma, muitas espécies e recursos naturais 
têm se tornado escasso na natureza. Preocupado com essa situação, a sociedade e o governo 
tem tomado medidas no intuito de evitar a destruição dos biomas, através de áreas de 
conservação, planos de manejo sustentável e conscientização do uso da natureza. 

O Cerrado por possuir relevo plano, características favoráveis físicas do solo e baixo 
preço da terra quando comparado ao sul e sudeste do Brasil, tem influenciado sobremaneira a 
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produção em grande escala. Motivado pelo interesse econômico, o avanço da agropecuária 
nas áreas que antes se destinavam as florestas e as conservações ambientais, trouxe uma nova 
realidade, visível na vegetação do bioma. 

Encontram-se no Cerrado, as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América 
do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que caracteriza a importância desse 
bioma que possui grande disponibilidade de recursos hídricos. Segundo Lima & Silva (2005), 
o Cerrado é responsável por mais de 70% da vazão gerada nas bacias Araguaia/Tocantins, São 
Francisco e Paraná/Paraguai. 

Estudos realizados pelo Programa Cerrado da CI-Brasil indicam que o bioma corre o risco 
de desaparecer até 2030. Dos 204 milhões de hectares originais, 57% já foram completamente 
destruídos e a metade das áreas remanescentes estão bastante alteradas, podendo não mais 
servir aos propósitos de conservação da biodiversidade.  

Interessante o fato de que entre os ecossistemas brasileiros, os únicos que não são 
considerados como Patrimônios Naturais, de acordo com a Constituição Federal de 1988, são: 
Cerrado e Caatinga. 

O Estado de Goiás tem apresentado ganhos de participação na riqueza gerada nos últimos 
anos, e em virtude da expansão da agricultura, pecuária, carvoarias que têm destruído áreas de 
preservação do Cerrado. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Goiás (SEMARH/GO), mais da metade dos municípios goianos mantém menos 
de 20% de mata nativa. O desmatamento avança sobre as áreas de reservas legais nas 
propriedades rurais do Estado, contrariando a legislação que prevê a manutenção de matas 
nativas de Cerrado. 

Portanto, a interação entre a economia e o meio ambiente reproduzem os efeitos da ação 
antrópica no bioma Cerrado. A intensidade do crescimento econômico tem levado a 
destruição da cobertura vegetal do Cerrado no Estado de Goiás. 

Com relação à cobertura vegetal do bioma é possível notar que há uma grande 
heterogeneidade, as áreas mais extensas são encontradas no norte, enquanto no sul aparece 
mais evidente a ação antrópica. A justificativa para essa paisagem pode ser explicado pelo 
contexto histórico de ocupação de terras do Brasil. 

De acordo com Klink e Moreira (2002), a ocupação do Cerrado iniciou-se por volta de 
1920, momento em que a indústria do café estava em expansão. Contudo, com o passar dos 
anos por conta do esgotamento das terras férteis da região sul e do crescimento populacional, 
o governo de Vargas (1930-1945) por meio da Marcha para o Oeste estimulou a ocupação do 
sul do Estado de Goiás, com incentivos e assistência técnica aos pecuaristas interessados. 

A partir da década de 1960, com a interiorização da Capital, vastos ecossistemas deram 
lugar a pecuária e a agricultura extensiva, como a soja, arroz e ao milho. Tais mudanças 
ocorreram pela descoberta de novas vocações desses solos regionais, permitindo novas 
atividades agrárias rentáveis, em detrimento de uma biodiversidade até então intocável. 

As transformações ocorridas no Cerrado foram tantas que entre os anos de 1970 e 1975, o 
desmatamento médio no Cerrado foi de 40.000 km² por ano – 1,8 vezes a taxa de 
desmatamento da Amazônia durante o período 1978–1988 (Klink & Moreira, 2002). Nesse 
período, a implantação do II Plano Nacional de Desenvolvimento, fez do Centro-Oeste o 
grande produtor de alimentos e matérias-primas voltadas para exportação e atração de mão-
de-obra (Oliveira, 2002). 

A partir da década de 1990, governos e setores organizados da sociedade começaram a 
discutir como conservar o que restou do Cerrado e tentar acordos, com a finalidade de buscar 
tecnologias de uso adequado dos recursos hídricos, na extração de produtos vegetais nativos, 
no ecoturismo e outras iniciativas que possibilitem um modelo de desenvolvimento 
sustentável. 
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Atualmente o Estado apresenta altos índices de produtividade de grãos e largas ocupações 
de terras para o cultivo da cana-de-açúcar, essa orientação parte da demanda por esses bens 
tanto a nível regional como mundial. 

Anteriormente o Cerrado não apresentava condições propicias para a exploração agrícola 
em decorrência da presença de solos ácidos. O processo de ocupação das terras em Goiás se 
deu primeiramente pela exploração do ouro. Posteriormente, com a decadência das jazidas de 
ouro, a economia da região foi encaminhando para a atividade de pecuária (Doles, 1995). 

A modernização no campo abriu espaço para a entrada da estrutura industrial e o novo 
conceito de agroindústria começava a surgir, agricultura diretamente ligada ao crescimento de 
setores industriais (Gonçalves Neto, 1997). 

Já o agronegócio assume o papel de melhorar a produtividade do trabalho, terra e capital e 
também de tornar o setor mais dependente dos fatores que afetam a economia (Johnston & 
Kilby, 1977). 

O Estado de Goiás é a região delimitada para o presente estudo, por estar quase 
inteiramente inserido no Cerrado, possuir a terceira maior área de vegetação entre os Estados, 
ocupar a nona posição entre as maiores economia do país e ter um perfil produtivo 
predominante na atividade agropecuária. 

Segundo a Fundação WWF (2012), a biodiversidade do bioma Cerrado tem sido destruída 
principalmente por conta do plantio de soja, algodão, cana-de-açúcar, pecuária extensiva 
geração de energia e urbanização. 

Inicialmente, este artigo faz um breve panorama sobre o desmatamento em Goiás na 
atualidade, em seguida uma abordagem da correlação existente entre o PIB e o desmatamento 
no Estado. Por fim notou-se forte correlação entre a área desmatada e a agropecuária, 
especialmente na pecuária, onde grandes rebanhos bovinos é um aspecto comum nos 
municípios com intenso processo antrópico. 

 
2. Metodologia de Trabalho 

 
No desenvolvimento do monitoramento do Cerrado de 2002 a 2009, o 

georreferenciamento e os ajustes geométricos de posicionamento foram realizados utilizando 
softwares de GIS. Para a investigação do desmatamento foi utilizado dados em shapefile de 
Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros, escala 1:250.000, ano base 2002 do MMA. 

As pesquisas do IBGE utilizadas na presente análise foram: Produção Agrícola Municipal 
(PAM), Produção da Pecuária Municipal (PPM), Censo Agropecuário e Populacional, 
Sistema de Contas Nacionais. Com relação à IMB/GO, os dados utilizados foram coletados 
do banco de dados e de publicações do Instituto como: Produto Interno Bruto (PIB) do Estado 
de Goiás, Produto Interno Bruto dos Municípios Goianos e Perfil e Potencialidades dos 
Municípios Goianos.  

A mensuração das possíveis relações entre as variáveis é chamada de correlação. A 
correlação mede o grau de relacionamento entre um evento e sua repetição ou seu resultado 
(Virgillito, 2004). O mais conhecido teste de correlação é o coeficiente de Pearson, nele os 
resultados para a correlação podem ser positivos e negativos, variando entre -1 e 1.  

Se a correlação for positiva, indica que as variáveis se movem na mesma direção, mas não 
necessariamente indica causalidade entre as variáveis. Quanto mais próximo de 1, maior a 
intensidade da correlação positiva. Se a correlação for negativa, as variáveis apresentam 
comportamentos diferentes não seguindo a mesma trajetória, quanto mais próximo de -1 o 
coeficiente, maior o grau de correlação negativa. No caso de não haver correlação, o resultado 
do coeficiente é 0. 
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A fórmula para cálculo do grau de correlação de Pearson (r) é a equação (1):  
 

r =   ∑( x - � ) ( y - � ) 

�∑( x − � )² ( y − � )² 
� = 

�
 ∑ �����  � = 

�
 ∑ �����   (1) 

De acordo com estimativa realizada pela IMB (2012), o Estado de Goiás é a nona 
economia brasileira, o que corresponde a 2,5% do PIB brasileiro. A taxa de crescimento 
médio nos últimos 10 anos foi de 55,73%, enquanto a média brasileira foi inferior, 37,5%. 
Dentre as atividades que compõem o PIB, a agropecuária goiana representa 14% da estrutura 
estadual. Sua grande relevância é decorrente do perfil produtivo e do desenvolvimento do 
segmento agroindustrial com destaque para a produção de carnes, derivados do leite e da soja.  

Atualmente, outra atividade que vem avançando na economia goiana é a produção 
sucroalcooleira. De acordo com a pesquisa de produção agrícola municipal (PAM/2009) a 
produção de cana no Estado aumentou, sua participação em relação ao total nacional cresceu 
de 3% para 6% entre 2002 e 2009, com isso Goiás se tornou o maior produtor de cana-de-
açúcar do Centro-Oeste e o quarto maior produtor do Brasil.  

No intuito de formar uma base caracterizando os municípios de Goiás economicamente, o 
instrumental utilizado foi o PIB municipal no ano de 2009 e a taxa de crescimento nominal 
referente ao período de 2002 a 2009. 

Através do valor do PIB foi possível identificar os municípios como de elevado, médio e 
pequeno porte econômico.  

Como municípios de porte econômico elevado foram considerados aqueles cujo montante 
do PIB situa-se acima da média dos municípios brasileiros. Como de porte econômico médio 
foram aqueles cuja produção econômica se encaixava entre a média e mediana dos municípios 
brasileiros, e os de porte econômico pequeno, as economias abaixo da mediana dos 
municípios brasileiros.   

Para a caracterização dos municípios, quanto ao dinamismo, foi analisado o crescimento 
do PIB entre o período de 2002 (ano inicial da nova metodologia do PIB) a 2009. Assim foi 
possível classificar os municípios em Dinâmicos (1º quartil dos municípios com maior 
crescimento), Estagnados (4º quartil dos municípios de menor desempenho) e Intermediário 
(municípios com crescimento situado entre os dinâmicos e estagnados – 2º e 3º quartis). Os 
municípios classificados em Economia de elevado porte não foram caracterizados quanto ao 
dinamismo (IMB, 2012). 

 
3. Resultados e Discussão 

 
No tocante ao desmatamento do Cerrado no espaço territorial de Goiás nos últimos anos 

houve aumento da área antrópica. No período de 2002 a 2009, o desmatamento foi da ordem 
de 10.454 km² no Estado, o que representa 3,3% da área de Cerrado total em Goiás. O 
desmatamento anual ocorrido no Estado entre 2002 e 2009 foi de 1.493 km², o que 
corresponde a uma taxa anual de desmatamento de 0,47%. Até o ano de 2002, Goiás foi o 
Estado onde houve maior supressão de áreas de Cerrado por ação antrópica, 203.760 km². Tal 
fenômeno representou perda de 61,8% do Cerrado goiano, que corresponde a 329.595 km². 
(MMA, 2012). 

A Figura 1 apresenta a situação do Cerrado goiano, notadamente à supressão anterior a 
2002 que esteve presente na região sul e sudoeste do Estado, onde a atividade econômica é 
pujante, conforme Figura 2. 
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Algumas variáveis econômicas podem estar relacionadas com o desmatamento, sendo 
talvez a motivação para a destruição do meio ambiente ou simplesmente não tendo qualquer 
influência. Para avaliarmos algumas hipóteses utilizaremos a correlação estatística.  

Na correlação existente entre o PIB municipal de 2009 e o desmatamento entre 2008 e 
2009, o resultado encontrado para o coeficiente de correlação foi de -0,04 quanto mais 
próximo de 1 ou – 1 maior a correlação entre as variáveis, como o coeficiente foi um valor 
próximo a 0 (zero) sinaliza a ausência/fraca correlação entre as variáveis. 

Na correlação entre o desmatamento e cada uma das três grandes atividades que 
compõem o PIB (agropecuária, indústria e serviços), houve diferentes níveis de correlação. 
Entre o PIB da agropecuária e desmatamento o grau de correlação é de 0,17, na indústria,          
-0,04 e nos serviços -0,05. Portanto, a agropecuária foi a atividade mais ligada ao processo de 
desmatamento, apresentando correlação positiva, seguindo a mesma trajetória de expansão do 
desmatamento. 

A agropecuária reúne a agricultura e pecuária, porém, na busca do setor que tem maior 
relação com o desmatamento, procedemos com o cálculo do coeficiente de Pearson para 
elementos da agricultura e também da pecuária. No caso da agricultura, o somatório das áreas 
plantadas nas lavouras temporárias e permanentes entre 2002 e 2009 correlacionados com o 
desmatamento ocorrido nos mesmos anos para 216 municípios goianos, o grau de correlação 
foi de 0,06.  

Na inexistência de informação sobre o uso da terra para pecuária com periodicidade 
anual, utilizamos o efetivo de rebanho bovino de 2002 a 2009 para 227 municípios de Goiás. 
O critério para escolha do rebanho bovino foi realizado com base no censo agropecuário de 
2006 que identificou em Goiás, 90% do efetivo de animais em estabelecimentos 
agropecuários serem bovinos. Dessa forma, a correlação entre desmatamento e rebanho 
bovino foi de 0,70, além de ser uma forte correlação positiva, corrobora para a constatação da 
influência da pecuária no desmatamento do Estado de Goiás. 

De acordo com o censo agropecuário de 2006 para Goiás, na classificação das áreas dos 
estabelecimentos agropecuários por utilização de terras, as pastagens plantadas ocupam 49% 
das terras. Embora, não tenhamos informações até 2009 do uso da terra, tais resultados 
ratificam a notável interação da pecuária com o desmatamento. 

O relatório do MMA apresentou informações para 229 municípios goianos, dentre estes, 
os cinco que mais apresentaram áreas desmatadas de Cerrado entre 2002 e 2009 foram: 
Crixás, Caiapônia, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia e Porangatu. Estes cinco municípios 
juntos desmataram 1.957,53 km², o que corresponde a 18,7% de todo desmatamento ocorrido 
de 2002 a 2009 no Cerrado goiano. Estes municípios têm em comum, possuírem os maiores 
rebanhos bovinos do Estado, vide Figura 3. Destaque para Nova Crixás que no ano de 2009, 
ocupava a 12º posição no ranking nacional, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE. 
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4. Conclusões 

 
No processo de desmatamento até o ano de 2002, Goiás foi o Estado com maior área 

desmatada de Cerrado. Além disso, Goiás é a nona economia do país e tem na agropecuária 
um setor pujante, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, milho e soja e a criação 
de bovinos. 

O presente estudo buscou avaliar a relação existente entre desmatamento e crescimento 
econômico no Estado de Goiás. O PIB da agropecuária apresentou correlação positiva com o 
desmatamento, no entanto, o indicador mostrou que a correlação é muito pequena. Na 
correlação com a área plantada a correlação também é fraca, mas, quando comparamos a 
relação entre rebanho bovino e o desmatamento, encontramos alta correlação entre estas 
variáveis. 

A atividade de pecuária com a prática de desmatamento e uso da terra para pastagens 
plantadas foi predominante nos estabelecimentos agropecuários. Os cinco municípios que 
mais desmataram, apresentaram os maiores efetivos de rebanho bovino, destaque para Nova 
Crixás que no ano de 2009, ocupava a 12º posição no ranking nacional.  

Portanto, o desmatamento ocorrido em Goiás tem ligação com o crescimento econômico 
do Estado, principalmente na atividade agropecuária. Cabe observar que, a maior presença do 
desmatamento ocorre em economias médias, onde predomina a criação de bovinos.  
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