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O Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra tem como objetivo monitorar as mudanças
na cobertura e uso da terra do Brasil, em períodos regulares, a partir de um mapeamento
sistemático. Também fornece subsídios a outros estudos, como o planejamento ambiental,
ordenamento territorial e contabilidade ambiental, que envolve a valoração ambiental.
As mudanças na cobertura e uso da terra podem causar impactos nos �uxos de serviços
ambientais, que são os benefícios que o ser humano obtém, direta ou indiretamente, dos
ecossistemas. A formulação e aplicação de metodologias para avaliação, quanti�cação e
valoração dos serviços ecossistêmicos deve seguir uma abordagem integrada, tendo como
uma das bases o mapeamento da cobertura e uso da terra.
Os métodos de trabalho do Monitoramento envolvem processamento digital e
interpretação visual de imagens de satélite, campanhas de campo, consulta aos bancos
estatísticos do IBGE e aos dados de outras instituições. Ao �nal, o material produzido é
incorporado a uma Grade Territorial Estatística. A Grade contém células de 1 km², que
cobrem todo o território brasileiro. As informações da Cobertura e Uso da Terra estão
disponíveis para os anos 2000, 2010, 2012 e 2014 e são atualizadas a cada dois anos, com
base em 14 classes. Entre estas classes estão as pastagens com manejo, vegetação
�orestal, silvicultura e áreas agrícolas. O ano de 2016 está em processo de �nalização e
será divulgado o�cialmente em novembro de 2018. Além dos mapas, também são
produzidas a matriz de mudanças e as contas físicas de cobertura e uso da terra.
Ao longo do período de estudo, de 2000 a 2014, as formas de ocupação do território
brasileiro apresentaram mudanças signi�cativas, as quais não ocorreram de forma linear
ao longo do tempo, nem aconteceram de maneira homogênea nas diversas regiões do
país. Esta dinâmica está ligada a fatores econômicos, ambientais, históricos e culturais
especí�cos. Um dos objetivos deste trabalho é fornecer subsídios para que tais fatores
sejam investigados, contribuindo assim para um melhor conhecimento da realidade
brasileira.


