
 
 
 
 

 

 
 

 
 

PROJETO REDD+ PARA O ESCUDO DAS 
GUIANAS 

 
 
 

RELATÓRIO DE ESTUDO 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

DE MODELAGEM DO 

DESMATAMENTO NO ESCUDO 

DAS GUIANAS 
SETEMBRO DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camille Dezécache 
 

 



1  

 
 
  

Resumo 

A modelagem do desmatamento envolve uma combinação de 
várias áreas científicas (Economia, Ecologia, Geografia, Ciências 
Políticas, etc.), escalas espaciais (micro, regional, nacional e global) e 
agentes econômicos interagindo entre si de formas muito complexas. 
Há décadas, centenas de modelos vêm sendo criados para avaliar 
esta questão. O objetivo deste artigo não é rever exaustivamente 
todo o trabalho já realizado, mas propor uma síntese dos objetivos, 
assim como dos pontos fortes ou fracos dos principais modelos de 
desmatamento, com base em análises publicadas e estudos originais. 
Nenhum estudo nacional ou regional disponível foca 
especificamente no Escudo das Guianas, contudo, uma análise dos 
modelos produzidos em outros países poderá levar a conclusões 
relevantes para a região. As principais conclusões deste trabalho são 
as seguintes: 

• não é possível apresentar vectores universais de 
desmatamento. Pelo contrário, é necessário focar no contexto 
local (presente e histórico); 

• o desmatamento absoluto (área desmatada por ano) é a 
variável dependente que será preferencialmente usada na 
construção de modelos de desmatamento; 

• levando em conta as diferenças entre os processos geográficos 
locais, os quais influenciam o potencial espacial de 
desmatamento em pequenas escalas, bem como os processos 
socioeconômicos, geradores da demanda por terra em escala 
mais abrangente, é possível fazer a distinção entre os fatores 
que influenciam o local do desmatamento e os fatores que 
influenciam a sua intensidade; 

• esta distinção implica o uso de diferentes tipos de estruturas de 
modelagem, com vistas a considerar separadamente o local do 
desmatamento e a sua intensidade; o método de classificação 
Random Forest oferece uma boa perspectiva para a primeira 
parte, enquanto o modelo de regressão de Poisson e quasi-
poisson ou binomial negativo são muito interessantes para a 
modelagem de dados de contagem, tais como o desmatamento 
absoluto. 

 

 
Este estudo foi conduzido com o apoio técnico e financeiro do 
projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. O REDD+ para o 
Escudo das Guianas é um projeto de cooperação entre o Suriname, a 
Guiana, a Guiana Francesa e o Estado do Amapá, no Brasil. Ele é 
financiado pelos fundos do FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional) para o programa Interreg IV Caribe, 
FFEM, ONF e Région Guyane. 
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Introdução 
 
O desmatamento é um processo complexo e multidisciplinar. A modelagem do 

desmatamento é uma questão econômica, pois lida com atividades humanas que 

produzem alterações no uso da terra, assim como constitui um objeto de interesse 

para geógrafos que trabalham com a organização espacial do território ou cientistas 

ambientais preocupados com o impacto humano no ecossistema (De Pinto e Nelson, 

2007). Ela também envolve estudos políticos, uma vez que as políticas públicas 

influenciam fortemente o desenvolvimento de uma determinada região que, por sua 

vez, afeta as taxas de desmatamento. Por fim, a dimensão histórica não deve ser 

esquecida (Geist e Lambin, 2002), pois decisões políticas do passado e todos os tipos 

de eventos podem se tornar vetores de longo prazo de tendências de 

desenvolvimento e desmatamento. 
 
Uma análise realizada por Angelsen e Kaimowitz (1999) apresentou diferentes 

categorias de modelos econômicos de desmatamento baseadas na escala (doméstica, 

subnacional ou nacional) e na metodologia usadas (modelos analíticos, de simulação 

ou de regressão). Esta classificação é geral e aplicável a outros modelos que não são 

explicitamente econômicos. Isto ajuda a direcionar o foco sobre os tipos de modelos 

mais relevantes no contexto de um determinado estudo. Contudo, essas categorias 

não são independentes. As primeiras categorias concentram-se principalmente nos 

processos que levam ao desmatamento e, como tal, dizem respeito mais 

frequentemente a estudos domésticos, nos quais tais processos podem ser analisados 

em pequena escala. Por outro lado, as outras tentam, primeiramente, determinar o 

local e o volume de desmatamento ocorrido (regressão) / que ocorrerá (simulação), 

geralmente em uma escala mais abrangente (Angelsen e Kaimowitz, 1999), embora 

suas conclusões possam ajudar a formular algumas hipóteses relativas aos principais 

vetores do desmatamento. 
 
Para ser consistente com a escala e os objetivos do projeto REDD+ para o Escudo 

das Guianas, este relatório se concentrará principalmente em estudos nacionais, 

usando modelos de regressão (modelos econométricos) ou de simulação. No entanto, 

estudos subnacionais e analíticos também são levados em consideração quando são 

úteis e necessários, uma vez que análises de regressão de escala mais abrangentes 

não podem captar o impacto do comportamento de agentes econômicos e a 

heterogeneidade dos vetores do desmatamento. Em uma primeira seção, serão 

apresentadas e debatidas perspectivas gerais sobre os vetores do desmatamento. Em 

seguida, será discutido um modelo de estruturação com foco em questões 

metodológicas decorrentes das especificidades do Escudo das Guianas. Por fim, 

serão apresentadas ferramentas de modelagem que permitem criar um modelo para 

o local do desmatamento e outro para a sua intensidade. 
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1 Identificação dos vetores do desmatamento 
 
1.1 Causas imediatas e vetores subjacentes do desmatamento 
 
A identificação dos vetores do desmatamento é um pré-requisito para a 

modelagem deste processo. Em geral, são distinguidos dois tipos de vetores 

potenciais: causas imediatas (diretas) e subjacentes (indiretas) de desmatamento 

(Angelsen e Kaimowitz, 1999; Geist e Lambin, 2002). 
 

 
A expansão agrícola é um exemplo de causa imediata de desmatamento. A 

agricultura é uma atividade que consome o solo: em áreas florestais, sua expansão 

provoca diretamente o desmatamento. A população pode ser considerada como 

uma força subjacente de desmatamento: seu crescimento pode favorecer um 

aumento da demanda por produtos agrícolas que, por sua vez, aumentam as taxas 

de desmatamento. Dependendo do contexto, a exploração madeireira em florestas 

pode ser considerada tanto como um fator de desmatamento direto quanto 

indireto (Angelsen e Kaimowitz, 1999): a exploração madeireira predatória leva à 

degradação e ao desmatamento das florestas. Contudo, mesmo a exploração 

madeireira sustentável, realizada por meio da abertura de trilhas dentro da 

floresta, pode ampliar o acesso a esta última e ter as mesmas consequências. 
 

 
Os estudos em escala micro dão preferência às causas imediatas, uma vez que as 

forças subjacentes são mais comuns em estudos macro, nos quais elas fornecem 

resultados mais conclusivos (Kaimowitz e Angelsen, 1998). No entanto, uma 

distinção clara entre esses dois tipos ainda é objeto de discussão, pois alguns 

fatores podem ser, ao mesmo tempo, imediatos ou subjacentes dependendo do 

ponto de vista: subsídios agrícolas, por exemplo, são um fator subjacente de 

desmatamento quando atendem a uma demanda local por terra. Contudo, eles 

podem ser vistos como uma causa direta de desmatamento quando geram uma 

demanda por terra. 
 

 
A figura 1 na página 4 mostra uma representação esquemática das ligações entre 

alguns vetores e o desmatamento. Os processos subjacentes geram desmatamento 

de forma indireta, através da manifestação de fatores diretos, assim como o 

potencial local de desmatamento se manifesta através do efeito de vetores 

socioeconômicos. 
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Figura 1: Representação das ligações entre alguns vetores e o processo de desmatamento. Os processos 

subjacentes geram desmatamento de forma indireta, através da manifestação de fatores diretos, assim como o 

potencial local de desmatamento se manifesta através do efeito de vetores socioeconômicos. 
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1.2 Como definir fatores universais de desmatamento? 
 
A análise de aproximadamente 150 modelos econômicos de desmatamento por 

Kaimowitz e Angelsen (1998) concluiu o seguinte: 

 
O desmatamento tende a ser maior quando: os terrenos 

florestais são mais acessíveis, os preços relativos à agricultura e à 

madeira são superiores, os salários no meio rural são mais baixos e 

há mais oportunidades para o comércio de longa distância. A 

população e a migração afetam as taxas de desmatamento de um 

modo complexo, que não pode ser simplesmente reduzido à ideia 

de que o crescimento populacional promove o desmatamento. As 

principais questões permanecem no que diz respeito às relações 

entre o desmatamento e o crescimento da produtividade, ao preço 

das matérias-primas, ao mercado fundiário, à segurança de posse 

de terra e floresta e à renda familiar (pobreza) [. . . ]. 

 
Apesar de muitas preocupações com a variável econômica, outras variáveis 

geográficas, políticas e geofísicas também são usadas como explicativas.  A 

adequação do solo para a agricultura também pode ser um vetor de 

desmatamento relevante, conforme mencionado por Chomitz e Gray (1996) e 

Müller et al. (2012):  a inclinação do terreno, a chuva (excessiva ou escassa) e a 

fertilidade do solo podem favorecer ou evitar o desenvolvimento agrícola e o 

desmatamento. Além disso, aspectos políticos como a criação de parques 

nacionais ou o reconhecimento de territórios indígenas também podem impedir o 

desmatamento (Müller et al., 2012; Soares-Filho et al., 2006; Rosa et al., 2013), 

apesar de sua eficiência não ser absoluta (Soares-Filho et al., 2006). 
 
Contudo, de acordo com Geist e Lambin (2002), não é possível identificar 

nenhum efeito causal universal, dado que a maioria dos vetores de desmatamento 

é específica de cada região. 
 
Mahapatr e Kant (2005) identificaram múltiplos vetores de desmatamento, 

possuindo cada um deles efeitos opostos na variável dependente de 

desmatamento. Cada fator pertence a um dos seis setores (florestal, demográfico, 

macroeconômico, agrícola, político e de infraestrutura): 

 
• a porcentagem de cobertura florestal é um indicador de 

acessibilidade de um território. Para uma mesma rede de 
infraestrutura, os ecossistemas florestais de um país com baixa 
cobertura florestal enfrentarão mais pressão do que em um país 
com uma grande cobertura florestal remanescente. No entanto, no 
caso de uma grande cobertura florestal, uma “postura positiva 
comum e livre” pode surgir e levar a uma menor proteção e maior 
desmatamento; 
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• o crescimento populacional pode criar um efeito Malthusiano (o 

aumento da pressão sobre produtos agrícolas cria incentivos à 

expansão da agricultura) ou Boserup (mais pessoas podem 

estimular a criatividade e o desenvolvimento de novas tecnologias 

para enfrentar problemas de desmatamento) em diferentes 

contextos; 

• o crescimento econômico pode ter efeitos negativos sobre as taxas 

de desmatamento se a hipótese da curva de Kuznet se mostrar 

verdadeira:  pessoas pobres destruiriam seu meio ambiente a fim de 

sobreviver, enquanto economias em crescimento criariam empregos 

não agrícolas, disponibilizando capitais para a proteção das 

florestas. No entanto, mais investimentos em regiões remotas 

favoreceriam igualmente o desmatamento, especialmente se a 

demanda por produtos agrícolas e florestais aumentar devido à 

situação econômica favorável; 

• créditos podem ser usados para importar produtos ou desenvolver 

novas tecnologias no setor de energias alternativas, gerando uma 

diminuição do desmatamento. No entanto, um aumento dos 

serviços de dívida também poderia gerar decisões de curto prazo e 

fazer com que a escala de longo prazo, necessária para a proteção do 

meio ambiente, seja esquecida; 

• o crescimento agrícola poderia causar a expansão da agricultura ou 

uma intensificação da produção, provocando impactos no 

desmatamento;   

• o desenvolvimento das estradas promove uma melhor 

acessibilidade, aumentando o desmatamento, mas também permite 

melhorar o controle e a proteção das florestas, bem como o seu 

gerenciamento; 

• por fim, em países com alto nível de democracia, um sistema de 

fiscalização (checks and balance) evitaria o desmatamento ilegal e a 

pressão pública poderia promover medidas de proteção ambiental. 

Contudo, neste caso, um menor receio de punição também poderia 

provocar o efeito oposto. 
 
Esta análise poderá explicar a razão pela qual é tão difícil definir variáveis 

explicativas comuns em um contexto heterogêneo, assim como porque é 

necessário ter em consideração todos os contextos regionais ou locais. 
 

 
1.3 O caso do Escudo das Guianas 
 
Com relação ao Escudo das Guianas, é impossível elaborar uma análise dos 

modelos locais de desmatamento, pois não foram encontrados estudos nacionais 
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ou regionais publicados. Foi realizado um estudo regional por Miranda et al., no 

entanto, nenhum trabalho publicado foi disponibilizado. Além disso, este trabalho 

foi realizado com a utilização de programas caros, o que confirma a necessidade 

de fornecer para a região modelos de desmatamento utilizando programas livres e 

de código aberto. Por outro lado, o caso de desmatamento da Amazônia se 

encontra bem documentado, mas a escala dos processos em curso é muito 

diferente daquela usada para as Guianas. 
 

 
O modelo de desmatamento apresentado no estudo realizado por Soares-Filho et 

al.  (2006) inclui a Guiana Francesa, a Guiana e o Suriname. No entanto, devido 

ao fato de  

 
não haver uma série sistemática de mapas de desmatamento 

disponível para [. . . ] sub-regiões [fora do Brasil] [. . . ], as taxas de 

desmatamento e a sua variação anual foram atribuídas através da 

aplicação de figuras de sub-regiões do Brasil que foram 

consideradas semelhantes em tipo de fronteira e idade (consultar 

informação adicional no artigo). 

 
Como se pode observar, dada a importância de se considerar contextos locais, é 

pouco provável que este modelo ofereça previsões consistentes para o Escudo das 

Guianas. Este ponto é especialmente verdadeiro se for considerado o contexto 

específico das Guianas, em que as taxas de desmatamento estão entre as mais 

baixas do mundo, enquanto o desmatamento anual na Amazônia brasileira é 

muito mais alto. 
 

 
Além disso, no caso das Guianas, para além das causas mais comuns de 

desmatamento incluídas em diversos estudos, tais como a exploração madeireira, 

a construção de infraestruturas ou a expansão agrícola, a mineração (legal ou 

ilegal) é um vetor de desmatamento extremamente relevante e de certa forma 

original (Plouvier et al., 2012). Este vetor específico pode ser sensível ao preço 

mundial do ouro (Hammond et al., 2007) e pode ser influenciado por decisões 

políticas que poderiam favorecer ou não novas autorizações de exploração. Este 

caso deveria receber uma atenção especial, bem como usar variáveis explicativas 

específicas, pois nenhum modelo de desmatamento conhecido se dedicou a esse 

vetor de desmatamento. Por exemplo, os critérios de acessibilidade, sempre 

considerados como um importante vetor de desmatamento, podem impedir esta 

atividade, ao invés de incentivá-la, especialmente no caso da mineração ilegal. 
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2 Estruturação do modelo 
 
2.1 Escolha de uma variável dependente adequada 
 
Uma vez identificados os vetoresvetores de desmatamento, ainda deve ser 

definida uma variável dependente adequada antes de ser iniciado o processo de 

modelagem. A fim de mensurar o desmatamento, os mapas de cobertura florestal 

são produzidos e comparados em diferentes períodos, apoiados por uma definição 

existente de floresta. O padrão internacional normalmente considera o limite 

como sendo de 30% (IGBP, 1992), no entanto, podemos nos perguntar se este 

limite é invariavelmente apropriado, levando em conta a enorme heterogeneidade 

dos ecossistemas florestais ao redor do mundo. Calculando a extensão florestal de 

diferentes limites florestais entre 5 e 99% na Guiana Francesa, mostramos que 

esta escolha teve pouco impacto sobre a cobertura florestal total para valores 

inferiores a 90%, o que confirma que, para florestas tropicais densas, esta escolha 

não afetou significativamente os resultados em áreas florestais (ver Figura 2, 

página 9). 
 
Em uma análise dos diferentes estudos centrados no desmatamento realizada por 

Brown e Pearce (1994), as variáveis dependentes possíveis são: 

 
• cobertura florestal remanescente (percentual ou absoluta); 

• desmatamento como porcentagem de uma área da região; 

• desmatamento absoluto (área de cobertura florestal perdida por ano). 

 
A escolha da unidade apropriada para medir o desmatamento não é um assunto 

trivial, embora a cobertura florestal remanescente esteja necessariamente 

relacionada ao desmatamento. 
 

A cobertura florestal atual em um determinado país (absoluta ou percentual) 

depende da superfície florestal original (cobertura florestal antes do início de 

assentamentos humanos) e do histórico de mudanças no uso da terra. Uma 

modelagem do desmatamento permitiria comparar diferentes países e regiões 

somente se a área florestal original for a mesma e se o histórico do desmatamento 

tiver iniciado no mesmo período, além de seguido as mesmas tendências. Uma 

alternativa consistiria em poder estimar a cobertura florestal original para cada 

país/região (o que seria possível para as Guianas) e conhecer seu respectivo 

histórico de desmatamento com baixa incerteza. Esta última é uma suposição 

mais irrealista. Além disso, os resultados desses estudos são totalmente 

esperados, conforme mencionado por Brown e Pearce (1994): “muito poucos 

assentamentos humanos são encontrados em florestas e muito poucas florestas 

são encontradas em assentamentos humanos; como tal, esperamos que haverá 

sempre uma relação negativa entre cobertura florestal e, por exemplo, estradas e 

população. Isto é simplesmente lógico, mas não diz nada sobre as causas de 
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desmatamento em curso”. 

 
 

Figura 2:  Área florestal estimada em milhares de quilômetros quadrados 

em função do limite de cobertura arbórea florestal definida. 
 
 
Segundo Brown e Pearce (1994), somente a última (perda de cobertura florestal 

por ano) deveria ser usada em estudo de desmatamento, pois as taxas de 

cobertura florestal remanescente e de desmatamento estão mais inclinadas para 

fatores geográficos e históricos não mensuráveis, em comparação com medições 

diretas de desmatamento absoluto. O contexto atual explica diretamente como a 

perda de cobertura florestal (desmatamento é uma função de contextos 

econômicos, demográficos e políticos) está mudando, mas explica de forma 

indireta o quanto resta de cobertura florestal (cobertura florestal remanescente é 

uma função de cobertura florestal original, desmatamento atual e desmatamento 

passado, o que é em grande parte desconhecido). 
 
Mais concretamente, o uso de porcentagens para caracterizar o desmatamento no 

caso específico do Escudo da Guiana poderia ser impreciso, simplesmente pelo 

fato de as subdivisões administrativas dos diferentes países serem muito diversas.  

De fato, observando o exemplo da Guiana Francesa, comparar uma porcentagem 

do desmatamento no distrito de Caiena (área administrativa de cerca de 20 km2) e 

no distrito de Maripasoula (cerca de 18.000 km2) não faria nenhum sentido. Seria 
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possível contestar afirmando que o mesmo problema poderia ocorrer com o 

desmatamento absoluto, devido à impossibilidade de se observar um 

desmatamento de grande escala em um distrito pequeno: o desmatamento 

absoluto em Caiena não pode exceder alguns quilômetros quadrados, de acordo 

com a definição de fronteiras administrativas, enquanto em Maripasoula seria 

possível imaginar que milhares de quilômetros quadrados pudessem ser 

desmatados. No entanto, não é incomum verificar uma mesma estrutura urbana 

(mesmos tipos de atividades, mesma população) com delimitações 

administrativas tão diferentes, pois distritos grandes não têm essa dimensão 

porque possuem um grande potencial de desmatamento, mas sim porque 

nenhuma pressão histórica imediata impôs a sua subdivisão. Digamos que uma 

cidade de 20.000 habitantes possa existir independentemente do tamanho de seu 

território, com pressões semelhantes e, consequentemente, com desmatamento 

absoluto semelhante – porém, por definição, suas taxas de desmatamento relativo 

serão necessariamente diferentes. 
 
A escassez florestal poderia influenciar o desmatamento com o aumento dos 

preços dos terrenos ou com a promoção de uma “postura positiva comum e livre” 

(Mahapatr e Kant, 2005), mas esta variável poderia ser implicitamente incluída 

como uma variável explicativa no modelo a fim de considerar a escassez de terras, 

usando ainda o desmatamento absoluto como variável dependente. 

 
 
2.2 Definição de uma resolução adequada: escala de estudo e 
questões técnicas relacionadas à amostragem 
 
Segundo Geist e Lambin (2002), não existe um vetor universal e os diferentes 

processos de desmatamento podem implicar uma escala diferente para o 

desmatamento. Um estudo recente sobre a Amazônia (Rosa et al., 2013) usou 

uma resolução de 5 km x 5 km para as variáveis usadas no modelo. No entanto, 

não conseguimos detectar nenhum sinal de desmatamento na Guiana Francesa 

usando os dados MODIS com uma resolução de 500 m (o que corresponderia a 

100 pixels a mais para a mesma área coberta), pois o desmatamento ocorre em 

escalas muito menores na região, principalmente devido à pequena pressão 

demográfica e à inexistência de uma agricultura de grande escala.  As imagens do 

LANDSAT permitem trabalhar com uma resolução de 30 m e detectar 

desmatamentos de escala média a pequena, mas neste caso o número total de 

pixels seria muito maior para a mesma extensão, o que provocaria problemas 

técnicos (tempo de cálculo, capacidade de armazenamento, etc.). Por isso, a 

resolução dos mapas de desmatamento deve ser consistente com os processos em 

curso em determinada área, com a necessidade de uma resolução mais alta 

quando o desmatamento for inferior e/ou menor escala. 
 
Quando é escolhida uma alta resolução, então surgem problemas técnicos: o alto 

número de pixels torna impossível considerá-los todos no último processo 

estatístico. Para resolver este problema, Vieilledent et al.  (2013) definiu um 
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tamanho de amostra teórico mínimo necessário para estimar as taxas de 

desmatamento com menos de ±0,1% de margem de erro por ano, considerando 

uma taxa de desmatamento observada na área de interesse (em Madagascar) de 

1% ao ano. No entanto, quando as taxas de desmatamento são baixas, tal como no 

Escudo das Guianas (taxas inferiores a 0,1% ao ano), essas aproximações não 

podem ser usadas, pois o tamanho da amostra precisaria ser quase tão grande 

quanto o número total de pixels para abordar as taxas de desmatamento 

observadas com baixa incerteza. Além disso, com taxas de desmatamento muito 

baixas, os pixels de amostragem aleatória criariam um grande desequilíbrio entre 

as classes: pixels de não desmatamento seriam super-representados em 

comparação com os pixels de desmatamento. Neste caso, a probabilidade de um 

modelo seria excessivamente influenciada por pixels de não desmatamento, 

enquanto um modelo de desmatamento deveria prever precisamente o oposto, ou 

seja, pixels de desmatamento. Em termos mais concretos, um modelo prevendo 

uma ausência de desmatamento seria avaliado como um bom modelo, pois 

preveria corretamente a classe dominante: não desmatamento. Neste caso, uma 
amostragem equilibrada deveria ser escolhida, a fim de penalizar erros na 

classificação de desmatamento, assim como naquela de não desmatamento. 

 
 

2.3 A necessidade de uma distinção entre previsão espacial de 
desmatamento e sua intensidade 
 
A criação de um modelo espacial de desmatamento implica o cálculo de 

probabilidade de desmatamento para uma amostra de unidades espaciais (pixels). 

No entanto, devemos questionar a relevância desta escala para prever processos 

causados pelo homem. Se a pressão humana aumentar em um determinado 

distrito, o desmatamento seguirá provavelmente a mesma tendência, mas este 

desmatamento não ocorrerá da mesma forma em qualquer lugar. As pessoas se 

assentarão e criarão atividades nos locais mais adequados, fáceis ou menos 

onerosos. 
 
De tal forma, a probabilidade de desmatamento calculada para cada pixel poderá 

ser interpretada com maior precisão como um potencial (ou um risco) de 

desmatamento, assim como poderá igualmente ser avaliado o custo de 

oportunidade de assentamento em um determinado local em comparação com 

outro. Dito isto, podemos estabelecer uma distinção entre os fatores que 

influenciam o local do desmatamento e os fatores que influenciam a sua 

intensidade. Esta distinção é de certa forma artificial, uma vez que, em escalas 

locais, as áreas não adequadas para desmatamento (áreas remotas, por exemplo) 

sofrerão pouco desmatamento. Em escalas maiores (nacional e regional), o 

desmatamento ocorrerá primeiro em áreas mais acessíveis, mas as regiões menos 

favoráveis também poderão ser desmatadas futuramente se a pressão pelo 

desmatamento continuar a aumentar. 
 
Com base neste princípio, podemos pressupor que a distribuição espacial do 
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desmatamento seja motivada somente por fatores ambientais e geográficos (assim 

como fatores históricos que moldaram uma determinada região em um contexto 

específico, criando a rede existente de estradas ou vilarejos, por exemplo), 

enquanto a sua intensidade (demanda por terra) é motivada apenas por fatores 

políticos e socioeconômicos. Se a demanda local por terra existir, as áreas mais 

adequadas serão desmatadas primeiro. Se as pressões locais continuarem a 

aumentar, as áreas menos adequadas serão então desmatadas. Quando resta 

apenas terra de pouca qualidade, a demanda pode se deslocar para outra área 

(por exemplo, outro distrito administrativo ou outra fronteira administrativa) 

onde áreas de acesso mais fácil ainda existam. Neste caso, poderíamos imaginar 

que a população pare de crescer em determinado distrito, já saturado, devido a 

um deslocamento para áreas vizinhas. 

 

 

 

 

3 Métodos de modelagem 
 
3.1 Regressão logística para calcular uma probabilidade de 
desmatamento 
 
Regressões logísticas (ou logit) são comuns em modelos de desmatamento 

(Overmars et al., 2003) e podem ser muito úteis para calcular um risco de 

desmatamento (ou seja, um potencial de desmatamento) para cada pixel de 

determinada área de interesse. 
 

 
A regressão logit binária é útil quando ela trata de prever o estado de um 
determinado pixel, que pode ser desmatado ou não. Nesta situação, a variável de 
resposta (ou seja, a variável dependente, neste caso o desmatamento) pode ter 
apenas dois valores, 0 e 1, correspondendo aos dois estados, desmatado ou não 
desmatado, o que permite calcular a probabilidade πi de desmatamento de um 

dado pixel i. Contudo, as variáveis independentes podem ter quaisquer valores, 
positivos ou negativos, entre −∞ e +∞, enquanto a variável de resposta é binária. 

Para ser coerente com a faixa de valores de cada variável dependente e 

independente, foi introduzida a transformação logit: 

 

η = logit(π ) = log   
πi 

  
i
 

i
 1 − πi 

ou 

πi = logit−1(ηi) =

 
eηi 

1 + eηi 
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em que  ηi é uma combinação linear de variáveis independentes (consultar Figura 

3 da página 19 para observar a correspondência gráfica entre a probabilidade e os 
valores logit). 
 
 

3.2 Algoritmo Random Forest como classificador de pixel 
 

Além da regressão logística usual, outros métodos podem ser usados para 
classificar pixels com base em suas respectivas probabilidades de desmatamento. 
Random Forest (Breiman, 2001) é um exemplo de classificador potente com base 
em árvores de decisão. Ele calcula a quantidade de árvores selecionadas formando 
uma “floresta” de árvores. Durante a construção de cada árvore, a amostra (neste 
caso, um determinado número de pixels de desmatamento e de não 
desmatamento) é dividida em amostras e subamostras menores. As variáveis 
explicativas são usadas para dividir essas subamostras, formando em cada 
ramificação mais e mais grupos homogêneos de pixels. Quando a árvore está 
totalmente composta, cada pixel é então classificado como desmatado ou não 
desmatado, formando as folhas da árvore. A parte “aleatória” do algoritmo se deve 
ao fato de: 
 

• uma subamostra (cerca de 2/3) da amostra completa de pixels ser 

usada para construir cada árvore, a parte restante permitindo que se 

calcule automaticamente as taxas de erro (chamado erro "out-of-

bag", ou erro OOB) e uma matriz de confusão; 

• em cada nó, uma subamostra do conjunto completo de variáveis 

explicativas ser escolhida aleatoriamente, mantendo a melhor 

variável para dividir o nó. 

 
A principal desvantagem do Random Forest, comparado com a regressão logit 
comum, é o fato de ele não ser um método explícito de variável, por isso, não há 
formalismo matemático para explicar como o método está classificando os dados. 

 

No entanto, esta técnica possui muitas vantagens em comparação a modelos 
logísticos: 

 
• o algoritmo é muito flexível e capaz de ajustar grandes aumentos ou 

reduções na probabilidade de desmatamento, mesmo na presença 

de ruído; 

• ela é capaz de considerar implicitamente conjuntos muito 

complexos de interações entre variáveis explicativas, o que não é o 

caso de quadros de modelagem linear generalizados; 

• ela é capaz de exibir graficamente a relação entre cada variável 

explicativa de interesse e a variável dependente, em um gráfico 
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denominado “plote parcial”"; 

• ela calcula automaticamente estimativas robustas de taxas de erro, 

conforme acima mencionado; 

• ela também calcula índices de importância das variáveis, 

permitindo compreender melhor quais são as principais variáveis 

explicativas influenciando o modelo. 

 
De todo modo, na ausência de testes estatísticos admitidos unanimemente para a 
validação do modelo produzido pelo algoritmo Random Forest, é ainda mais 
importante discutir cada lote parcial e ter a certeza que a relação entre cada 
variável explicativa e a variável dependente (neste caso, o desmatamento) seja 
interpretável. 

 

A título de exemplo, a figura 4a, página 20, mostra a relação entre a distância até 
a área mais próxima previamente desmatada e uma medida da probabilidade de 
desmatamento (o log da relação entre a quantidade de vezes em que um pixel é 
classificado como 1 e 0 pela floresta de árvores de decisão) para uma amostra de 
100.000 pixels desmatados e 100.000 não desmatados na Guiana Francesa no 
período entre 2004 e 2008. Quando o valor do índice na escala y é igual a 0, um 
pixel tem a mesma probabilidade de ser classificado como desmatado ou não 
desmatado. Quando este valor é positivo, o pixel tem uma probabilidade ainda 
mais alta de ser desmatado do que não desmatado e vice-versa. Aqui, observamos 
uma diminuição acentuada da probabilidade de desmatamento ao nos afastarmos 
mais da área anteriormente desmatada. Esta correlação espacial é um importante 
fator de identificação do local de desmatamento, visto que se trata de um processo 
contagioso. 

 

A figura 4b, página 20, mostra a relação entre a distância até a estrada mais 
próxima e a mesma medida da probabilidade de desmatamento. Aqui, o padrão é 
semelhante ao anterior, porém menos claro. A probabilidade de desmatamento 
diminui de modo menos constante com o afastamento de uma estrada, o que 
significa que o desmatamento ainda pode ocorrer mesmo distante de estradas. 
Isto é particularmente verdadeiro em áreas muito remotas, quando os 
assentamentos se concentram próximos de rios, para atividades de mineração de 
ouro, por exemplo, nas quais a inacessibilidade é importante para evitar 
intervenções policiais. 

 

Por fim, a figura 4c, página 20, mostra o lote de dependência da inclinação 
variável. Neste caso, o padrão é muito mais complexo e difícil de interpretar. A 
inclinação crescente para valores baixos entre 0 e em torno de 10% aumentaria a 
probabilidade de classificação de um pixel como desmatado. Para inclinações 
mais altas, a probabilidade de desmatamento diminui até cerca de 40% e começa 
novamente a subir após esse limite. Aqui, o uso desta variável para calibrar um 
modelo é questionável, pois este resultado poderia ser motivado por um padrão 
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natural complexo, mas também por uma tentativa de o algoritmo ajustar melhor 
os dados através de uma variável de ajuste nova, e forçando de certa forma um 
ajuste dos dados. 

 

3.3 Quadro estatístico para o modelo de intensidade 
 

Uma vez criado um modelo que prevê o potencial de desmatamento para cada 
pixel, o próximo passo é calcular a intensidade do desmatamento em um 
território ou em cada área de um território, com base em variáveis políticas e 
socioeconômicas. Esta intensidade de desmatamento será então aplicada 
espacialmente, através da seleção de um número previsível de pixels para 
desmatar, por ordem decrescente de potencial de desmatamento (ou seja, 
probabilidade de desmatamento derivado do modelo logit ou Random Forest, por 
exemplo). 

 

O modelo de intensidade foca em divisões de um território consideradas como 
relevantes para estudar um processo de interesse que provoca o desmatamento, 
mas também considerando particularmente a disponibilidade dos dados com tais 
escalas. Existem muitos dados socioeconômicos acerca de divisões 
administrativas de um território. Por exemplo, no caso da expansão urbana ou 
agrícola, distritos de países poderiam ser a escala mais relevante, pois é 
geralmente nesta escala que estão reunidos os dados demográficos ou as 
informações sobre a estrutura econômica. No caso da silvicultura ou da 
mineração, as políticas nacionais poderiam prevalecer sobre decisões locais, 
obrigando a considerar essas áreas como um todo. 

 

Agora com maior foco sobre a metodologia estatística, o modelo de intensidade 
deve levar em consideração a especificidade da própria variável de interesse. 
Conforme mencionado na seção 2.1, página 8, considerando que o desmatamento 
absoluto apenas pode ser usado como uma métrica de desmatamento, o seu valor 
(a não ser que esteja levando em conta a recomposição florestal) não pode ser 
negativo. Além disso, quando o desmatamento absoluto é mensurado como uma 
soma dos pixels desmatados, não somente seu valor é sempre positivo, como 
também deve ser inteiro. Este tipo de dados de contagem pode ser modelado, por 
exemplo, valendo-se de métodos tais como a regressão de Poisson. 

 

Contudo, a regressão de Poisson é definida por um parâmetro λ igual à média do 
valor da variável dependente (neste caso, o desmatamento), supostamente igual à 
sua variância. Esta é uma grande hipótese, pois espera-se que as áreas 
vivenciando um baixo desmatamento apresentem uma baixa variância, que 
aumentaria consoante o aumento do desmatamento. Por exemplo, se uma estação 
seca apresentar mais chuvas do que o esperado, o desmatamento poderá não ser 
detectado ou poderá ser adiado, produzindo um valor de desmatamento 
artificialmente baixo para um determinado ano, assim como um valor 
artificialmente alto para o período seguinte. Nesse caso, uma superdispersão (ou 
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seja, o aumento da variância quando o valor previsto da variável dependente 
aumenta) pode ser integrada ao modelo usando uma regressão quasi-poisson ou 
binomial negativa (Hoef e Boveng, 2007). 
 

 
Consideremos que Y seja uma variável Poisson de parâmetro λ. Por definição, isso 

significa que E(Y) e a variância var(Y) são iguais a λ. Agora, no caso da quasi-

poisson, E(Y) ainda é igual a λ, mas a variância é proporcional a λ:  var(Y) = θλ. 

Contrariamente, no caso dos modelos binomiais negativos, var(Y) = λ + kλ2 em 
que k é um coeficiente multiplicativo. Quando no primeiro caso a variância é 
diretamente proporcional à média, no caso da regressão binomial negativa, a 
variância é uma função polinomial da média. De acordo com a relação existente 
entre a média e a variância no caso de heterocedasticidade, deve-se escolher 

cuidadosamente um dos dois tipos de quadros de modelagem. O uso de um 
modelo linear para adaptar a relação entre a média e a variância e comparar a 
pontuação AIC pode contribuir para essa escolha. 
 

 
Um exemplo da Guiana Francesa fornece a relação entre a média observada e a 

variância, com a mesma relação modelada pela regressão quasi-poisson e a 

regressão binomial negativa (Figura 5, página 21). A heterocedasticidade é óbvia 

nas observações: aumento de variância para a média de aumento de 

desmatamento por distrito. Ambos os modelos levam em consideração esta 

heterocedasticidade, mas no caso do modelo quasi-poisson, a variância é linear à 

média, ao contrário da regressão binomial negativa em que a variância é 

quadrática à média. A observação gráfica não consegue discriminar com 

facilidade o melhor modelo nesse caso, mas uma comparação das pontuações AIC 

deram preferência ao caso binomial negativo nesse exemplo. 
 
 
 
 

Conclusão 
 
Após analisar documentos científicos relevantes no que diz respeito a modelos de 

desmatamento espacialmente explícitos, é possível escolher algumas opções com 

o objetivo de criar um modelo adequado de desmatamento para o Escudo das 

Guianas. 
 

 
As especificidades desta região, em termos de cobertura florestal (cobertura 

florestal dominante), de vetoresvetores (importância da mineração de ouro), de 

escala de desmatamento (sobretudo desmatamento de pequena escala) e de 

intensidade (baixo desmatamento) fazem com que seja essencial adaptar uma 

determinada metodologia a este contexto específico. 
 

 
O uso de amostras equilibradas para lidar com as baixas taxas de desmatamento, 
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um classificador poderoso como o Random Forest (Breiman, 2001) para tratar de 

conjuntos de interações complexas que influenciam o local do desmatamento, 

assim como mais ferramentas comuns como o Poisson ou as regressões binomiais 

negativas, ofereceriam um quadro simples e intuitivo a fim de obter previsões dos 

locais mais prováveis de um futuro desmatamento e algumas ideias sobre como 

vetores políticos e socioeconômicos poderiam afetar a intensidade do 

desmatamento nos próximos anos. 
 

 
Os principais passos do processo de modelagem estão resumidos no fluxograma a 

seguir (Figura 6, página 22). As partes relativas à localização e à intensidade do 

modelo são calculadas de forma independente, mas se juntam no passo final para 

combinar a intensidade de desmatamento prevista (correspondendo à demanda 

por terra) com a sua apresentação espacial. 
 

 
Supondo que os processos espaciais sejam estáticos (em outros termos, que os 

vetores espaciais de desmatamento não mudarão no futuro), é possível se 

concentrar mais na parte relativa à intensidade do modelo, a fim de obter cenários 

referentes às tendências de desmatamento, levando em conta, por exemplo, as 

alterações na pressão demográfica ou os incentivos socioeconômicos para o 

desmatamento. 
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Figura 3:  Probabilidade como uma função do valor logit 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

Figura 4: Os lotes de dependência parcial entre a probabilidade de 

desmatamento (medida como o log da relação entre o número de vezes 

em que um pixel é classificado como desmatado versus não desmatado 

pela floresta de árvores de decisão) e a distância até o desmatamento 

anterior em metros (a), a distância até a estrada mais próxima em metros 

(b) e a inclinação em porcentagem (c) 
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Figura 5:   Relação entre a média observada e a variância do 

desmatamento anual em todos os distritos da Guiana Francesa (pontos 

pretos) e as previsões do modelo linear para quasi-poisson (linha azul) e 

as regressões binomiais negativas (linha vermelha). Os intervalos com 

95% de confiança são apresentados com linhas tracejadas para cada 

modelo. A heterocedasticidade é óbvia para as observações. Ambos os 

modelos levam em consideração este aumento em variância com um 

aumento da média de desmatamento. No caso do modelo quasi-poisson, a 

variância é linear à média. Para a regressão binomial negativa, a variância 

é quadrática à média. 
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Figura 6: Fluxograma do processo de modelagem. As partes relativas à localização e à intensidade do modelo 

são calculadas de forma independente, mas se juntam no passo final para combinar a intensidade de 

desmatamento prevista (correspondendo à demanda por terra) com sua apresentação espacial. 
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