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A fazenda João de barro localizada na longitude 58°18’44” e latitude s 16°22’12” divisa entre
a Cidade de Cáceres MT e a Cidade de San Matias Bolívia, sem sendo objeto de estudo para
tese de doutorado do Professor MS Fernando Ferreira de Moraes professor de Biologia da
UNEMAT Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso. O motivo da escolha desta área
deve se aos diferentes tipos vegetacionais encontrados em uma área de apenas 294 Hectares, e
para comprovar esta hipótese utilizamos o auxílio do sensoriamento remoto. O levantamento
da área de estudo foi feito no dia 17 de outubro de 2009 as 9:00 horas da manhã com uma
caminhada por todo perímetro da fazenda utilizando um aparelho de GPS para fazer as
marcações dos limites da propriedade e pré identificar os tipos vegetacionais presentes na
área. Após a coleta os dados foram incorporados em um SIG sistema de informações
geográficas e editados no Spring 5.1 que é um programa de edição de dados vetoriais e
matriciais, foram utilizadas imagens da cena 228 numero 71 do satélite Land Sat 5, e as
bandas espectrais RGB 3 4 5 para a composição das imagens, para a classificação
vegetacional foi utilizado a técnica de classificação amostral que visa analisar os pixels
através dos pontos coletados. Através da classificação amostral conseguimos identificar pelo
menos quatro tipos de vegetação presente na área de estudo, vegetação de Cerrado Stricto
Senso com presença de Gramíneas, de Cerrado denso, vegetação de Cerradão com presença
de Bambu, e Cerradão.
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Introdução
O Pantanal brasileiro está inserido na região Centro-Oeste onde 35,36% de sua área
encontra-se no Estado de Mato Grosso (MT) e 64,64% encontra-se no Estado de Mato Grosso
do Sul. No Estado do Mato Grosso o Pantanal ocupa 48.865 km2, área esta que corresponde
as sub-regiões de Poconé, Cáceres, Barão de Melgaço e parte da sub-região do Paraguai
(SILVA e ABDON, 1998).
A vegetação do Pantanal é composta por quatro Regiões Fitoecológicas:
Savana (Cerrado), Savana Estépica (Chaco), Floresta Estacional Decidual e Floresta
Estacional Semidecidual, além de áreas de Formações Pioneiras, áreas de Contatos
Florísticos, áreas de Refúgios Vegetacionais e áreas Antrópicas. No entanto, não se observam
no Pantanal, grandes áreas contínuas de um único tipo de vegetação (SILVA et al., 2007).
A sub-região de Cáceres possui uma área de 12.456 km2 ocupando 9,01% da planície
pantaneira (SILVA e ABDON, 1998).
As fitofisionomias de maior ocorrência nessa sub-região são, em ordem decrescente,
os Contatos Florísticos do tipo Ecótono entre Formações Pioneiras e Cerrado, Savana
arborizada (Cerrado) e Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo). Estas três fitofisionomias
representam aproximadamente 75% da cobertura vegetal da subregião de Cáceres (ABDON e
SILVA, 2006).
A fazenda João de barro localizada na longitude 58°18’44” e latitude s 16°22’12”
divisa entre a Cidade de Cáceres MT e a Cidade de San Matias Bolívia apresenta diversos
tipos de fitofisionomia vegetacionais nos seus 294 Hectares.
O geoprocessamento integra várias disciplinas, metodologias, ferramentas, dados e
programas (Rocha, 2000). Dentre suas ferramentas, tem-se o sensoriamento remoto que
segundo Baca (2002), é uma das mais poderosas tecnologias que devem ser aplicadas na
caracterização do uso e cobertura do solo, pois a variedade de sensores e a melhoria das
resoluções espaciais, temporais e espectrais permitem detalhar a riqueza de dados sobre a
superfície terrestre e os fenômenos que nela ocorrem.
Por sua vez o sensoriamento remoto é utilizado para a elaboração de mapas de
vegetação é o tratamento de imagens digitais. Conforme Moreira (2005) este pode ser
entendido como a identificação automática de todos os pixels contidos em determinada cena,
em classes temáticas, gerando assim mapas de ocupação do solo.
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E por este motivo este trabalho teve como objetivo identificar as fitofisionomias
existentes na Fazenda João de Barro, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, no
intuito de gerar conhecimento técnico-cientifico que possa contribuir para a execução de um
banco de dados géoreferenciado para servir com ferramentas de análise precisa para a
identificação dos diferentes tipos vegetacionais presente na área de estudo e compará-lo com
outra áreas similares.

Metodologia do trabalho
Para a validação das informações produzidas foram realizadas visitas a campo, a
vegetação foi classificada segundo a metodologia definida por Ribeiro e Walter (1998).
Foram coletados pontos em cada fitofisionomia presente na área de estudo, com a
utilização de aparelho de GPS de navegação. Para a delimitação dos 294 hectares da fazenda
João de Barro foi utilizado o mesmo.
Depois de coletados, os dados foram armazenados em um SIG e editados no Spring
5.1 onde os pontos coletados pelo GPS formaram um mapa vetorial representados por linhas e
pontos conforme a figura 01.
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Fig.01: Mapa Vetorial Fazenda João de Barro.

Este mapa vetorial foi transformado em um Mapa RASTER dando origem ao mapa da
área de estudo conforme a figura 02.

4

Fig.02: Mapa de delimitação da área de estudo imagem Land Sat 5 TM.

As imagens foram adquiridas no catalogo de imagens CBERS no site do INPE, e o
satélite utilizado foi o Land Sat 5 TM na rota 228 numero 71 da data de 04/08/2009, onde
foram utilizadas as bandas RGB 345 para a composição das imagens.
As três bandas espectrais formaram uma imagem composta e tratada com contraste
Mínimo e Maximo para realçar a visualização. Com a imagem 345 composta começou o
processo de classificação do tipo supervisionada que é utilizada quando se tem algum
conhecimento sobre as classes na imagem, quanto ao seu número e pontos na imagem
representativos dessas classes.
Antes da fase de classificação propriamente dita, foram obtidas as características das
classes; por exemplo, média e variância de cada classe, que serão utilizadas como termos de
comparação na classificação, fase essa denominada de treinamento. Os principais algoritmos
de classificação supervisionada disponíveis são o single-cell e o maxver. Para a classificação
do presente trabalho foi utilizado o maxver com liminar de aceitação de 100%.
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Depois de tratada e classificada as imagens geraram outra imagem os diferentes tipos
vegetacionais representados por cores, e para a finalização da classificação foi gerado no
programa Scarta 5.1 um mapa temático de classificação vegetacional representado por
legendas sendo que cada legenda é representada por uma cor classificada.

Resultados e Discussão
Através da classificação supervisionada Foram identificadas 4 (quatro) fitofisionomias
no interior da fazenda João de Barro, sendo elas de vegetação de Cerrado Stricto Senso com
presença de Gramíneas, Cerrado denso, vegetação de Cerradão com presença de Bambu, e
Cerradão representado na figura 03 por diferentes tonalidades de verde.

Fig. 03: Mapa temático classificação vegetacional.

Este resultado deve se devido à quantidade de pontos coletados no interior da área de estudo,
onde foi feito um levantamento preliminar dos tipos de vegetação decorrentes desta área.
Conforme a figura 03 o Cerradão apresentou em maior concentração, isso é devido os
tipos de vegetação que caracterizam este tipo de fisionomia, apresentando um dossel contínuo
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e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%, sendo maior na estação chuvosa e menor na
seca. A altura média da camada de árvores varia de 8 a 15 metros, proporcionando condições
de luminosidade que favorecem a formação de camadas de arbustivas e herbáceas

diferenciadas figura 04.
Fig. 04: Diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) de um Cerradão representando uma faixa de 80 m
de comprimento por 10 m de largura.
Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_58_911200585234.html.

Já para a segunda classificação presente na área de estudo as características são
semelhantes as da primeira classe tendo como diferencial a presença de Bambu o que alterou
na leitura dos pixels sendo classificada como Cerradão com presença de Bambu.
No caso do cerrado denso ocorreu uma faixa de 239347 M² que atravessou por toda a
área de estudo tendo como características vegetação predominantemente arbóreo, com
cobertura de 50% a 70% e altura média de cinco a oito metros. Representa a forma mais densa
e alta de Cerrado sentido restrito. As camadas de vegetação de arbustos e ervas são menos
adensados, provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior cobertura das árvores
representado na figura 05 através do diagrama de perfil e cobertura arbórea.
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FIG. 05: Diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) de um Cerrado Denso representando uma
faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura.
Fonte:http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_41_911200585233.html.

Foi identificada uma área de aproximadamente 377404 M² que representou a
característica de Cerrado "stricto sensu" com presença de gramíneas que é uma vegetação
estruturada em apenas dois estratos ou "scrubs" um nível arbóreo/arbustivo, com árvores
esparsas e retorcidas, que atingem altura média de 7 - 10 metros, e um estrato
herbáceo/gramíneo conforme ilustrado na figura 06.

Fig. 06: Vista geral do tipo de vegetação savânica Cerrado sentido restrito
fonte: José Felipe Ribeiro
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Conclusões
O grande número de classes geradas indica a existência de alta diversidade
fitofisionômica na Fazenda João de Barro, estudos complementares devem ser realizados para
a obtenção de parâmetros mais adequados para a área de estudo.
O uso da classificação supervisionada foi de grande valia na classificação das
fitofisionomias de Cerrado na área de estudo, porém, não excluem a necessidade de visitas de
campo e cruzamento com outras bases temáticas.
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