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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
As fortes pressões antrópicas geradas sobre os ambientes tem impactado significativamente os
recursos naturais ocasionando diversos problemas ambientais. Assim, o escopo do presente
trabalho foi avaliar de forma espaço-temporal as mudanças na paisagem da bacia hidrográfica do
Córrego Padre Inácio-MT. Para tanto, foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-5 dos anos
de 1997 e 2007 e Landsat-8 de 2017, que foram georreferenciadas, recortadas, segmentadas e
classificadas. Nas últimas duas décadas, a classe Floresta Estacional Semi-decidual Submontana
apresentou uma redução de 48,66 km², convertida em áreas de pastagem, sendo a classe que obteve
maior crescimento (25,48%) ao longo do período analisado. As áreas de Savana Arborizada sem
floresta-de-galeria/Florestada que abrangiam 645,30 km² da bacia em 1997 decresceram para
227,34 km² em 2017. As geotecnologias se mostraram importantes ferramentas no monitoramento
ambiental evidenciando que a pecuária, principal atividade econômica da região, exerce forte
influência nas alterações na paisagem da bacia de pesquisa.
Palavras chave: Sensoriamento remoto; Conservação ambiental; Pastagem.

1. Introdução
O crescimento das atividades antrópicas tem impactado significativamente os
recursos naturais, ocasionando grandes problemas devido às pressões geradas sobre os
ambientes.

Tais

alterações

estão

diretamente

ligadas

aos

modelos

de

exploração/produção, sem as devidas preocupações com as capacidades ambientais,
principalmente em razão dos modelos de consumo atuais que utilizando os recursos

ISBN: 978-85-7282-778-2

Página 1

naturais como bens financeiros (OLIVEIRA; TEIXEIRA; PASSOS, 2018; RAMOS et
al., 2018; MESSIAS et al., 2012).
Nessa perspectiva, o monitoramento ambiental principalmente no âmbito das
bacias hidrográficas, que de acordo com Baruqui e Fernandes (1985) são sistemas
adequados para a avaliação dos impactos causados pela atividade antrópica, têm
auxiliado na tomada de decisão dos órgãos públicos, sendo as geotecnologias ferramentas
essenciais neste processo, pois, possibilitam o gerenciamento dos componentes naturais
agregando dados espaciais derivados de fontes multivariadas permitindo a compreensão
da dinâmica da paisagem (NOMA; KÖRTING; FONSECA, 2013; RAMOS et al., 2018).
Brito (2010) destaca que, as ferramentas computacionais desenvolvidas para o
geoprocessamento permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de
diversas fontes, por criar bancos de dados georreferenciados, permitindo a automatização
da produção de documentos cartográficos oferecendo diversas vantagens na gestão
ambiental e territorial, devido a sua precisão e qualidade, sendo uma das formas mais
eficientes de análise, uteis ao planejamento e monitoramento ambiental (GOUVEIA et
al., 2015; POELKING, 2007).
Face ao exposto, considerando a importância de estudos que contribuam na
geração de subsídios para o gerenciamento conservacionista da paisagem da Bacia do
Alto Paraguai (BAP), que abrange o Pantanal, maior planície alagável do mundo, o
presente trabalho foi realizado com o escopo de avaliar de forma espaço-temporal as
mudanças na paisagem da bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio, decorrentes da
ação antrópica, através da utilização de geotecnologias como ferramenta de suporte.
2. Materiais e Métodos
2.1. Área de estudo
A bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio (BHCPI) está localizada na região
sudoeste de planejamento do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2017), entre as
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coordenadas geográficas 57º45’ a 58º07” de longitude oeste e 15º34’ a 16º18’ de latitude sul.
Com uma área territorial de 1.726,53 km² a bacia está distribuída nos municípios de Cáceres
(74,79%), Mirassol D’Oeste (17,20%) e Curvelândia (8,01%) (DASSOLLER et al., 2014),
abrangendo os biomas Pantanal e Cerrado (Figura 1).

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio no contexto da Bacia do Alto Paraguai e Pantanal
de Cáceres. Bases cartográficas: LabGEO UNEMAT. Elaboração: Os autores (2018).
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2.2. Procedimentos metodológicos

Para a geração do mapa de Cobertural Vegetal e Usos das Terras, foram adquiridas
imagens do satélite Landsat-5 dos anos de 1997 e 2007 e Landsat-8 de 2017, Órbita 228, Pontos
70 e 71, ambas com resolução espacial de 30 metros, obtidas gratuitamente no sítio do Instituto
Nacional de Pesquisa Espaciais-INPE e Serviço Geológico Americano (USGS, 2016). Foram
realizados os seguintes procedimentos: georreferenciamento, corte, segmentação e
classificação supervisionada com software Spring-INPE (CÂMARA et al., 1996) versão 5.5.3.
O recorte foi feito utilizando a base cartográfica digital da bacia como máscara.
No processo de segmentação foi utilizado o método de crescimento da região, cujos
valores de limiar de similaridade e de área definidos foi de 30. De acordo com Dlugosz et al.
(2009), a similaridade é o limiar equivalente à proximidade radiométrica entre pixels, sendo o
valor da distância euclidiana mínima entre as médias das regiões, ao qual duas regiões são
consideradas similares e, então, agrupadas (RAMOS et al., 2018). O limiar de área corresponde
ao número mínimo de pixels agrupamento de uma região, sendo, portanto, a dimensão mínima
que cada segmento/polígono deve possuir na operação de agrupamento (DLUGOSZ et al.,
2009; RAMOS et al., 2018). O classificador utilizado para classificação foi o Bhattacharya,
com um limite de aceitação de 99,99%. As classes de Cobertural Vegetal e Usos das Terras
foram definidas com base no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2013).
3. Resultados e discussões
Nas últimas duas décadas a bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio têm passado
por inúmeras modificações em sua paisagem, principalmente em decorrência da supressão da
vegetação nativa (Figura 2).
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Figura 2 – Cobertura Vegetal e Usos das Terras da bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio nos anos de 1997,
2007 e 2017. Elaboração: Os autores (2019).

As regiões de Floresta Estacional Semi-decidual Submontana, cuja vegetação mostra
variações tanto de estrutura como de fisionomia, ora apresentando uma estrutura exuberante
com dossel emergente e altura superior a 30 metros, ora exibindo uma estrutura fina, de porte
baixo, com dossel uniforme, fraca de espécies de valor comercial e com baixa diversidade
(IBGE, 2013), e Floresta Estacional Semi-decidual Aluvial, que decorrem ao longo dos rios
apresentando árvores emergentes, com altura média em torno dos 25 metros (IBGE, 2013)
apresentaram nas últimas duas décadas uma redução de 48,66 km², sendo estas convertidas em
áreas de pastagem.
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A atividade pecuária que pode ser definida de acordo com IBGE (2013) como área
destinada ao pastoreio do gado, formada mediante plantio de forragens perenes ou
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais, têm sido responsável pelo uso e ocupação dos
territórios antropizados e amplamente predominante no espaço rural mato-grossense, sendo um
forte componente histórico na formação econômico-social do Estado (MATO GROSSO, 2017).
Nessa perspectiva, os dados apontaram um aumento nas áreas de pastagem (Figura 3 - A) da
BHCPI de 25,48% do ano de 1997 a 2017, alcançando 1259,76 km² em 2017, um total de
72,96% de toda área da bacia.

Figura 3 – Área de Pastagem (A) e Cultivo de Cana-de-açúcar (B) na bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio
no ano de 2017. Fonte: LabGEO UNEMAT (2017).

De acordo com Aquino; Galvanin; Neves (2018), além da aptidão natural da região
para o desenvolvimento da pecuária bovina outros fatores como o desenvolvimento econômico
também contribuíram para a ampliação das áreas de ocupação e foram responsáveis pelo
crescimento registrado, como a implantação do abatedouro em 2004 na cidade de Cáceres
aqueceu o desenvolvimento da pecuária na região, bem como o aumento do rebanho e do
desmatamento para cultivo de pastagens, assim, nos anos de 2006 a 2012 o município de
Cáceres a qual maior parte da bacia está inserida, alcançou altas colocações no ranking estadual
dos maiores produtores de bovinos (MATO GROSSO, 2006; AQUINO; GALVANIN;
NEVES, 2018), o que reflete a expressividade das áreas de pastagem identificadas.
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Ainda que pouco significativa, nota-se ao longo dos anos analisados que houve um
aumento da atividade agrícola na BHCPI (Figura 3 – B) que em 1997 era de 0,14% do total de
área da bacia, se mantendo constante em 2007, passou a corresponder a 1,51% no ano 2017.
Cunha (2006) ressalta que, a agricultura é uma atividade altamente tecnificadas sendo uma
alternativa para recuperação de áreas de pastagens degradadas (LIMA et al., 2018). Contudo, o
manejo inadequado para sua implantação em áreas inaptas pode acarretar danos diretos e
irreversíveis ao ambiente como processos erosivos, a lixiviação e perda da fertilidade dos solos,
a destruição florestal e hídrica, além de afetar diretamente a qualidade e o bem-estar da
biodiversidade (EHLERS, 1999; LIMA et al., 2018).
Também influenciada negativamente pela pecuária, as áreas de Savana Arborizada
sem floresta-de-galeria/Florestada, que se caracterizam pela dominância compartilhada das
sinúsias arbórea e herbácea, constituída por árvores de porte médio ou baixo (de 3 a 10 m), em
geral, espaçadas e com copas amplas, de esgalhamento baixo e a sinúsia herbácea contínua
(IBGE, 2013), apresentaram juntas uma variação de área de 645,30 km² (37,37%) em 1997 para
227,34 km² (13,17%) no ano de 2017.
A Savana/Floresta Estacional Decidual que é um écotono, ou seja, contato entre duas
ou mais regiões fitoecológicas e que se manifestam na forma de interpenetrações de espécies
numa mesma área (VELOSO et al., 1991), foi de 2,66 km² para 0,20 km² em 20 anos, o que
representa uma baixa mutação pela quantidade de área. Ramos et al. (2018) e Silva et al. (2010)
explicam que essa dinâmica é devido esse tipo de vegetação estar localizada próximas às áreas
de maior declive, o que dificulta o desenvolvimento de atividades antrópicas.
A classe Influência Urbana, correspondente aos distritos de Santo Antônio do
Caramujo e Horizonte D’ Oeste ambos pertencentes ao município de Cáceres, apresentou um
leve acréscimo de 0,05% para 2,78% do território da bacia, sendo a menor área dentre as classes
mapeadas na BHCPI, o que segundo Dassoller et al. (2018), explica-se por essas áreas se
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localizarem na zona rural do município de Cáceres, sendo que, a maior parte da população
reside no perímetro urbano.
As Massas D’água apresentaram leve variação positiva de 1,16% para 1,36% da área
da bacia no período de análise, podendo esse dado ter sido influenciada pela data de aquisição
das imagens que podem apresentar uma variação dos elementos da paisagem (DASSOLLER et
al., 2018).
Com base nos dados obtidos, se faz necessária a adoção de medidas que auxiliem na
recuperação das áreas mais antropizadas, visando a minimização dos impactos ambientais. De
acordo com Almeida (2016), o primeiro passo para recuperação de áreas degradadas deve ser
o planejamento com uma visão de longo prazo, considerando uma perspectiva geral do
problema, sendo que as “receitas” generalistas não funcionam, e que cada situação específica
deve receber um tratamento adequado e considerar nesse processo os atores sociais e as
atividades econômicas desenvolvidas na área antes da intervenção ambiental (RAMOS et al.,
2018).
4. Considerações Finais
As geotecnologias se mostraram importantes ferramentas no monitoramento ambiental
evidenciando que a pecuária, principal atividade econômica da região, exerce forte influência
nas notáveis alterações ocorridas na paisagem da bacia hidrográfica do Córrego Padre Inácio
ao longo de duas décadas analisadas.
Dessa forma, recomenda-se que haja maiores estudos, principalmente referentes a
avaliação dos impactos causados pela expansão das atividades antrópicas detectadas na bacia,
em especial a pecuária, levando em consideração critérios do âmbito legislativo e ambiental,
com a finalidade de promover a aplicação dos planos de controle e monitoramento, bem como
a adoção de medidas compensatórias e de práticas ambientalmente corretas.
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