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Resumo 

A variabilidade fenológica do Pantanal é discutida em função de sua geologia (diferentes tratos 

deposicionais, granulometria dominante dos sedimentos e neotectônica), seus solos e suas 

coberturas vegetais. O cerne da pesquisa é a fenologia da superfície terrestre, um complexo 

parâmetro que depende – e pode informar – do conjunto dos meios físico e biótico desta peculiar 

bacia sedimentar, demonstrando que sua heterogeneidade ambiental é fortemente influenciada 

pela geologia. A expressão das relações da cobertura vegetal com a geologia - a geobotânica - no 

caso do Pantanal se expressa florística e fenologicamente em solos formados sobre sedimentos 

terrígenos de composição comum na crosta. A intensa dinâmica da região, com alternância 

sazonal de secas rigorosas e enchentes, indica a importância de abordar a fenologia, a menos 

utilizada das expressões geobotânicas. São feitas diversas leituras de dados de diferentes sistemas 

sensores, com apoio de dados de campo e da literatura, sempre tendo como norte a variabilidade 

ambiental do Pantanal e sua relação com a geologia local.  Partindo-se dessa premissa três 

principais abordagens foram feitas. A primeira abordagem, de caráter mais geral, é uma análise 

multi-sensor, multi-escala e multi-temporal do balanço hídrico do Pantanal, a partir de séries 

temporais (2001-2012) de dados remotos de mudanças totais na espessura equivalente de água 

(GRACE), precipitação pluviométrica mensal (TRMM) e de índices de vegetação e 

evapotranspiração (MODIS), com o apoio de dados da variação do nível do rio Paraguai em 

Ladário (MS). Embora os pulsos de inundação não tenham sido visualizados, ficou confirmada a 

maior variação sazonal dos níveis de água na porção Norte do Pantanal, como indicado na 

literatura. Foram detectados dois comportamentos distintos em alterações sazonais no 

armazenamento de água, com maiores amplitudes ao norte, nas proximidades de cabeceiras e na 

região mais chuvosa. Na primeira das abordagens, com viés de geobotânica por fenologia, foram 

discutidas as relações estatísticas entre dez métricas fenológicas de uso corrente na literatura 

específica, obtidas a partir da série temporal de 2001 a 2012 de imagens MODIS, nos pixels onde 

houve coleta de amostras em campo. Foram considerados os seguintes fatores ambientais: tipo de 

vegetação (literatura e campo), granulometria e fertilidade das amostras de solo coletadas em 

campo, relevo (SRTM) e pluviosidade (TRMM). O tipo de vegetação foi o fator que melhor 

explicou as métricas, seguido por granulometria, fertilidade e relevo, especialmente quando esses 

fatores foram combinados. Na segunda abordagem fenológica, aplicou-se uma análise por 

principais componentes em uma série temporal anual média de EVI2 para o mesmo período. Com 

base na distribuição temporal dos autovetores das três primeiras componentes é discutido o 

essencial da vegetação (a densidade da cobertura vegetal, a senescência precoce e a tardia) e suas 

relações com aspectos da geologia local. Ao fim, aplicou-se a técnica SOM sobre dez métricas 

fenológicas , permitindo propor limites externos do Pantanal e sua subdivisão em seis classes 

fenologicamente características (feno-regiões) que, por não serem contínuas, não se confundem 

com sub-regiões como as que a literatura divide o Pantanal. A tese mostra a fenologia como 

dependente e ao mesmo tempo informadora de aspectos da geologia e, por outro lado, apresenta 

um inédito conjunto de abordagens sobre o Pantanal, aumentando o conhecimento da maior área 

úmida contínua do planeta. 



 
 

Abstract 

The phenological variability of the Pantanal is discussed in terms of its geology (different 

depositional tracts, sediments dominant grain size and neotectonics), its soil and its vegetation 

cover. The core of the research is the land surface phenology, a complex parameter that depends - 

and can tell - of a set of physical and biotic environment of this peculiar sedimentary basin, 

demonstrating that its environmental heterogeneity is strongly influenced by geology. The 

expression of the relations between vegetation cover and geology - the Geobotany - in the case of 

the Pantanal is expressed floristic and phenologically in soils formed on terrigenous sediments of 

common composition in the crust. The intense dynamic of the region, with seasonal alternation of 

severe droughts and floods, indicates the importance of addressing the phenology, the least used 

of geobotany expressions. Many data readings from different sensor systems are made with the 

support of field and literature data, always having as direction the environmental variability of 

Pantanal and its relation to local geology. Starting from this premise, three main approaches have 

been made. The first approach, in a more general character, is a multi-sensor, multi-scale and 

multi-temporal water balance analysis of the Pantanal, from time series (2001-2012) of remote 

data changes in the total equivalent water thickness (GRACE), monthly precipitation (TRMM) 

and evapotranspiration and vegetation index (MODIS), with the support of variation in the water 

level of the Paraguay River in Ladário (MS). Although flood pulses have not been shown, it was 

confirmed the greater seasonal variation of water levels in the northern portion of the Pantanal, as 

indicated in the literature. Two distinct seasonal water storage behaviors were detected, with 

greater amplitudes in the north, near the headwaters and in the rainier region. In the first approach 

using phenology based on geobotany, it was discussed the statistical relationships between ten 

phenological metrics commonly used in the literature, obtained from the 2001 to 2012 MODIS 

images time series, for the pixels where there was field samples. Vegetation type (literature and 

field), particle size and soil fertility obtained from field samples, relief (SRTM) and rainfall 

(TRMM) where considered. The vegetation type was the factor that best explained the 

phenological metrics, followed by granulometry, fertility and relief, especially when these factors 

were combined. In the second phenological approach, a principal component analysis was 

applied to an annual average EVI2 time series for the same period. Based on the temporal 

distribution of the eigenvectors of the first three principal components the essential aspects of 

vegetation (the density of vegetation cover, early and later senescence) and their relationship to 

aspects of the local geology are discussed. At the end the SOM technique was applied to ten 

phenological metrics, that allowed to propose the external boundaries of the Pantanal and its 

subdivision into six phenological classes (phenoregions), that are not continuous, presenting no 

similarity with the literature proposed sub-regions. The thesis shows the phenology as dependent 

and at the same time informant about the aspects of geology and, on the other hand, it present an 

unique set of approaches over the Pantanal increasing knowledge of the world’s largest 

continuous wetland. 
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Capítulo 1 

 

1. Aspectos Introdutórios 

 

A relevância do presente trabalho é aqui apresentada, de forma a justificar a 

realização deste estudo no Pantanal, a maior área úmida continental do planeta. As 

principais características da região, bem como as divergências na subdivisão do Pantanal, 

são brevemente expostas.  Os objetivos também são apresentados, bem como os enfoques 

metodológicos que serão aplicados e discutidos ao longo dos capítulos que se seguem. 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta Tese, que aborda os limites e a heterogeneidade interna da maior área úmida tropical 

do planeta, o Pantanal, divide-se em oito capítulos, sendo três deles desenhados para serem 

publicados. Dois já estão submetidos a periódicos e um em preparação. A Introdução apresenta as 

principais características da região, bem como as divergências na subdivisão do Pantanal, os 

objetivos, as justificativas e os enfoques metodológicos, que serão aplicados e discutidos ao 

longo dos capítulos que se seguem. 

Embora os trabalhos submetidos ou em preparação sejam característicos e muito 

diferentes entre si, uma linha geral os une coerentemente com o título da Tese: estudar a 

diversidade do Pantanal relacionando-a a aspectos do meio físico a partir de uma abordagem 

geobotânica pela fenologia por sensoriamento remoto.  Neste contexto, compreender o maior 

número de aspectos que possam influenciar o comportamento sazonal da vegetação é primordial. 

Buscou-se assim, diversas abordagens partindo-se da análise de séries temporais de diferentes 

sensores remotos. 

A relevância da Tese não se limita aos avanços no conhecimento deste ambiente curioso, 

ambientalmente diverso e complexo. É também uma abordagem pioneira pela utilização de 

sensores remotos tão diversificados onde, ao fim, vê-se na Geologia a base de grande parte da 

diversidade ambiental, conceito já presente na escola peripatética de Aristóteles. 
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1.2. INTRODUÇÃO 

 

O Pantanal é uma extensa planície sedimentar situada entre os paralelos de 16º e 22º de 

latitude sul e os meridianos de 55º e 58º de longitude oeste. É ainda, a maior superfície inundável 

do planeta, abrangendo cerca de 140.000 km
2
 (Silva e Abdon, 1998). O Pantanal corresponde a 

uma extensa superfície de acumulação atual, com topografia plana e altitudes oscilando entre 80 e 

150 m (Adámoli, 1986), sendo anualmente alagada pelo rio Paraguai e seus afluentes na época 

das chuvas, por conta da baixa declividade do relevo. Está localizado no centro da América do 

Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, estando majoritariamente em território brasileiro, 

abrangendo áreas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e adentrando pequenas 

áreas no Paraguai e na Bolívia (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1. Localização da Bacia do Alto Paraguai (BAP) na América do Sul e o limite do 

Pantanal (Silva e Abdon, 1998) sobre SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 
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O Pantanal confunde-se com a Bacia do Pantanal (Almeida, 1945), que é uma depressão 

tectônica continental originada a partir das interações entre a placa tectônica Sul-Americana e a 

de Nazca durante o final do Terciário (Assumpção, 1998; Ussami et al., 1999). Encontra-se 

circundado por planaltos que constituem a área fornecedora de água e sedimentos da região 

(Godoi-Filho, 1986), sendo circundado pelos planaltos Maracaju - Campo Grande e Taquari - 

Itiquira a leste, Guimarães e Parecis a norte, Urucum - Amolar a oeste e Bodoquena a sul. 

Embora toda planície pantaneira esteja submetida a uma gênese comum, alguns aspectos 

conferem características distintas às diferentes regiões. Essa diversidade é em parte explicada por 

ser o Pantanal um notável inter-espaço de transição e contato, comportando fortes penetrações de 

ecossistemas dos cerrados, uma participação significativa de floras chaquenhas e inclusões de 

componentes amazônicos e pré-amazônicos, além de relictos de caatinga, ao lado de ecossistemas 

aquáticos e sub-aquáticos de grande extensão (Ab’Saber, 2006). Mas deve-se também à sua 

história geológica expressa em diferentes sistemas deposicionais e áreas-fonte, a uma ativa 

neotectônica e também à influência dos seus principais rios, o que leva o Pantanal a apresentar 

uma elevada diversidade de fitofisionomias e habitats, com sub-regiões edáfica, hidrológica e 

bioticamente heterogêneas, nas quais se notam ainda diferenças climáticas (Allem e Valls, 1987; 

Silva, 1995; Silva e Abdon, 1998; Silva et al., 2000).  

O clima da região é quente e úmido, com chuvas no verão e estiagem no inverno, 

apresentando um claro regime sazonal no ciclo hidrológico, com um período de chuvas entre 

outubro e março e um período de estiagem entre abril e setembro (Adámoli, 1986). Podemos 

dividir o clima na região também em quatro estações distintas: seca (de junho a setembro), 

enchente (de outubro a dezembro), cheia (de janeiro a março) e vazante (abril e maio). A 

temperatura média anual é de 25,5°C e a precipitação pluviométrica anual varia entre 1.000 e 

1.400 mm (Junk et al., 2006). 

Os solos da região são em sua maioria hidromórficos, refletindo bem a deficiência de 

drenagem generalizada e a sua forte tendência a inundações periódicas e prolongadas. 

Influenciados pela natureza do material de origem e pelo regime de inundações periódicas a que 

estão submetidos, os solos do Pantanal têm características diferenciadas, desde a extrema pobreza 

em bases trocáveis à saturação em sódio bastante elevada e de constituição essencialmente 

arenosa à ocorrência de grandes quantidades de argilas expansivas e mudanças texturais abruptas 

em profundidade (Santos et al., 1997).  
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As inundações ocorrem devido ao acúmulo de águas pluviais, pelo aporte de água 

proveniente do planalto adjacente, pelo lento e difícil escoamento superficial dos rios, corixos e 

vazantes que extravasam e pela elevação do lençol freático (Silva, 1995). Na planície as 

inundações são um fenômeno ecológico fundamental na definição das comunidades vegetais 

predominantes, proporcionando mosaicos de vegetação, menos ou mais adaptados a longos 

períodos de inundação (Calheiros e Fonseca-Júnior, 1996; Silva et al., 1998). 

Segundo Pott (1995), o Pantanal é uma vasta área coberta predominantemente por 

formações savânicas e campestres, sendo que suas formações básicas são arbóreas, gramíneo 

lenhosas (savanas), campestres e aquáticas, muitas vezes alternadas em um espaço de poucos 

metros no terreno. Mesmo dentro de uma formação à primeira vista homogênea, há grandes 

variações na composição florística, apresentando forte relação com gradientes hidrotopográficos 

e tipo de solo, bem como com fatores antrópicos. 

 Devido à sua história geomorfológica, à sua localização às margens de três grandes 

domínios fitogeográficos e também à influência dos seus principais rios, o Pantanal apresenta 

uma notável heterogeneidade de ambientes, impossibilitando uma caracterização generalizada, o 

que implica na presença de diversos pantanais ou áreas passíveis de individualização por 

características naturais próprias em termos de cobertura vegetal, persistência da umidade ao 

longo do ano, granulometria dos sedimentos, fertilidade dos solos e intensidade e duração dos 

pulsos de inundação.  

Por todas essas características ambientais, o Pantanal apresenta uma riqueza ímpar, 

constituindo-se assim centro de atenção nacional e mundial, sendo declarado Patrimônio 

Nacional pela Constituição Brasileira em 1988, sítio designado pela Convenção de Áreas Úmidas 

Ramsar em 1993, e Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 

2000. 

 

1.3. DIVERGÊNCIAS NA SUBDIVISÃO DO PANTANAL 

 

A óbvia diversidade do Pantanal levou a população local a reconhecer a existência de 

diversos “pantanais” com características ecológicas, florísticas e fisiográficas próprias, 

suscetíveis de serem cartograficamente representadas (Adámoli, 1982). Neste contexto, vários 
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autores têm distinguido sub-regiões dentro do Pantanal a partir das percepções tradicionais, 

jurisdições políticas ou ainda utilizando variados critérios, individualmente ou combinados, 

como: geomorfologia, hidrologia, fluviomorfologia, altimetria relativa, litologia, pedologia, 

fitogeografia, estrutura da vegetação, aspectos da inundação, aspectos fisiomorfológicos ou 

geopolíticos (Tabela 1.1), não havendo ainda um consenso sobre seus limites ou mesmo sobre o 

número de suas sub-regiões e as toponímias adotadas. Entre o estudo de Amaral Filho (1986), 

que identificou seis sub-regiões, e o de Padovani (2010), que identificou 25, estão diversos outros 

(Figura 1.2), incluindo o de Silva e Abdon (1998), possivelmente o mais citado e adotado pela 

legislação brasileira, o qual propõe existirem 11 distintas subáreas. 

Cada subárea tem peculiaridades que requerem tratamento diferenciado para as atividades 

produtivas, manejo, conservação, delimitação e seleção de áreas de pesquisa, bem como para 

ações normativas ou legislativas (Silva e Abdon, 1998). No trabalho de Silva et al. (2000), por 

exemplo, foram estabelecidas 16 classes de vegetação para o Pantanal, ocorrendo em diferentes 

proporções ao longo dos diversos sub-ambientes propostos na literatura. Do ponto de vista 

pedológico, os subambientes também são muito distintos (Pinto, 1988). Baseando-se somente no 

solo, Amaral-Filho (1986) reconheceu 13 tipos de pantanais.  

Apesar de tantos mapeamentos fisiográficos, a maioria dessas informações está disponível 

apenas descritivamente ou em mapas em escalas insatisfatórias para o planejamento regional, 

estabelecimento de formas de manejo, ou para a definição de áreas de pesquisa localizada, uma 

vez que as divisões nem sempre são perceptíveis (Silva, 1995). Além disso, a maioria dos estudos 

apresentam grandes discordâncias nos limites externos do Pantanal e nos de suas sub-regiões, 

sem que fiquem explicitados os critérios seguidos, sendo estes muitas vezes utilizados de maneira 

subjetiva. Com isso não é possível replicar as classificações ou entender, de forma mais 

aprofundada, as variações interáreas. Muitos destes estudos deram peso demasiado a um critério 

específico, deixando de lado a análise conjunta de fatores não menos importantes. A variação dos 

parâmetros determinantes desaguou naturalmente em classificações com enorme diversidade no 

número de subambientes, das características dominantes de cada um, de suas toponímias e de sua 

área de quadros.  
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Tabela 1.1. Estudos relacionados com a delimitação fisiográfica do Pantanal (Modificado de 

Silva, 1995). 

Autor Critérios adotados Material utilizado 
Número de 

subáreas 
Área (Km

2
) 

Stefan (1964) Não especificado Não especificado 
Não 

analisado 
156.298 

Brasil (1974) 
Curvas de nível (200 m) 

geomorfologia 

Cartas topográficas na escala de 

1:250.000 e fotografias aéreas 

Não 

analisado 
168.000 

Sanchez 

(1977) 

Geomorfologia, hidrologia 

e fluviomorfologia 

Imagens de radar na escala de 

1:250.000 e cartas topográficas na 

escala de 1:100.000 

17 
Não 

quantificada 

Brasil (1979) 
Geomorfologia, hidrologia 

e fluviomorfologia 

Imagens de radar na escala de 

1:250.000 e cartas topográficas 

Na escala de 1:100.000 

15 139.111 

Franco & 

Pinheiro 

(1982), 

Alvarenga 

et al. (1982) 

Geomorfologia, fatores 

morfogenéticos e cartas 

topográficas (altimetria 

relativa, litologia e 

pedologia) 

Imagens de radar na escala 1:250.000 13 136.738 

Adámoli 

(1982) 
Fitogeografia e hidrologia 

Estudos anteriores EDIBAP. Imagens 

do LANDSAT-MSS nas escalas de 

1:250.000 e 1:1.000.000 

10 139.111 

Alvarenga et 

al. (1984) 

Geomorfologia e aspectos 

estruturais topográficos, 

hidrológicos, 

morfológicos, pedológicos 

e de estrutura vegetal 

Imagens de Radar na escala de 

1:250.000. Imagens LANDSAT-MSS 

nas escalas de 1:500.000 e 1:1.000.000 

 

12 133.465 

Amaral Filho 

(1986) 
Pedologia e Hidrologia 

Estudos anteriores 

(RADAMBRASIL) e imagens de 

Radar na escala de 1:250.000 

6 153.000 

Brown 

(1986) 
Não especificado Estudos anteriores (RADAMBRASIL) 6 - 

Allem e 

Valls (1987) 

Uso econômico, tradição 

local, fisiografia 
Observações em campo e em aeronaves 9 139.111 

Mato Grosso 

do Sul (1989) 
Regime de inundação - 14 - 

Hamilton et 

al. (1996)  

Geomorfologia e 

hidrologia 

Imagens de sensor de microondas 

passivo 
10 137.000 

Silva e 

Abdon 

(1998) 

Hidrologia, relevo, solos, 

vegetação e aspectos 

geopolíticos 

Estudos Anteriores, GPS e imagens 

Landsat TM , 

escala de 1:250.000 

11 138.183 

Padovani 

(2010) 

Geomorfologia e critérios 

hidrológicos da dinâmica 

das inundações 

Estudos anteriores de Silva e Abdon 

(1998) e Hamilton et al. (1996) e série 

temporal de imagens MODIS do 

período de 2000 a 2009 

25 150.500 
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Stefan (1964) 
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Padovani (2010) 

 
 

Figura 1.2. Diferentes propostas de subdivisão do Pantanal Matogrossense. 
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Silva e Abdon (1998) dividem os estudos fisiográficos do Pantanal entre os associados ao 

Estudo de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Alto Paraguai – EDIBAP (Sanchez, 1977; 

Brasil, 1979; Adámoli, 1982) e os associados ao Projeto RADAMBRASIL (Franco e Pinheiro, 

1982; Alvarenga et al., 1982, 1984; Amaral Filho, 1986). Na visão destes autores, as delimitações 

adotadas pelo grupo do RADAMBRASIL são as mais consistentes, por usarem diferentes 

parâmetros físicos e bióticos de grande importância no Pantanal, como feições de relevo, 

drenagem, solos e vegetação, por meio de produtos de sensoriamento remoto de grande 

potencialidade. O estudo de Allem e Valls (1987) poderia ser enquadrado no segundo grupo, mas 

o que realmente o caracteriza é seu caráter de macro levantamento do ambiente, tendo como 

objetivo final seu aproveitamento agro-pastoril. Entretanto, o que pode ser observado é que, 

mesmo dentro de cada uma destas duas vertentes, tanto a delimitação geral quanto o número de 

subambientes não apresentam um padrão claro. 

Os limites de Silva e Abdon (1998) foram certamente um enorme avanço na subdivisão 

do Pantanal, visto que compilaram os estudos anteriores, utilizando-se de mapas cartográficos e 

temáticos, além de informações descritivas preexistentes. Entretanto, na ausência de produtos 

mais adequados, que permitissem uma visão sinóptica da região, estes autores utilizaram 16 

imagens Landsat-TM obtidas ao longo dos anos de 1990 e 1991, em composições coloridas R: 3, 

G: 4, B: 5, interpretando elementos como: cor, textura, forma, relação de aspectos, localização e 

tamanhos. Utilizaram-se ainda de critérios geopolíticos, não sendo estes bem explicitados. 

Aspectos das cheias foram considerados, a partir de observações em campo e, secundariamente, 

em fotografias aéreas oblíquas de 35 mm tomadas em sobrevôos. Estes autores afirmam que 

relevo e inundação foram os critérios de maior importância na definição dos limites, mas não 

caracterizam individualmente os subambientes no conjunto de aspectos considerados, não 

permitindo ao leitor compreender o papel de outros critérios, como solo e vegetação, na distinção 

de cada região, tornando pouco viável replicar este estudo ou simplesmente compreender a 

variedade regional. 

Outro fator importante a ser levado em consideração é a delimitação do limite sul do 

Pantanal. Segundo Adámoli (2000), diferentes autores ilustram seus trabalhos com mapas que 

apresentam uma marcante concordância nos limites norte, leste e oeste da região, devido aos 

contrastes nítidos entre as unidades de paisagem da depressão pantaneira, e as chapadas, serras ou 

planícies das regiões vizinhas; entretanto, o limite Sul geralmente se representa entre o rio Apa e 
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Porto Murtinho. Segundo o autor, este limite se encontra no ponto da confluência do rio 

Nabileque com o rio Paraguai, demonstrando assim mais um importante fator a ser analisado. 

O conjunto de estudos já feitos sobre as subdivisões do Pantanal representaram 

certamente notáveis avanços. Mas há que se considerar que a atual disponibilidade de 

ferramentas, como o SIG (Sistema de Informações Geográficas) e imagens orbitais ópticas 

diárias, como as do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), são de 

grande auxílio para o estudo proposto. Considere-se que diversos autores utilizaram imagens 

Landsat que necessitam um período mínimo de 48 dias para cobrir o Pantanal, mas que na prática 

exige utilizar imagens de anos e estações diferentes para montar mosaicos abrangendo aquela 

feição, o que impede uma análise que considere a variabilidade sazonal dos ambientes, um 

parâmetro essencial na subdivisão do Pantanal.   

Analisar variações sazonais é uma abordagem essencial num ambiente dinâmico como o 

Pantanal, e desta forma, imagens com uma visão sinóptica de toda a área em uma única passagem 

e resolução temporal diária, tornam-se factíveis, como pode ser observado no trabalho de 

subdivisão do Pantanal mais recente de Padovani (2010). Neste estudo, critérios geomorfológicos 

e hidrológicos e informações da dinâmica de inundação foram geradas a partir de uma série 

temporal de imagens MODIS do período 2000 a 2009; entretanto seria interessante levar em 

consideração não apenas a dinâmica de inundação, como também a dinâmica da vegetação 

(fenologia), facilmente observável em imagens MODIS, que deverá indicar não apenas os 

diferentes ambientes vegetacionais, como também, indiretamente o meio físico, através de uma 

abordagem geobotânica. Nas origens da geobotânica está a afirmação de haver senescência 

precoce e nanismo em plantas crescidas sobre corpos de minério, feita por Agrícola em sua 

publicação seminal De Re Metallica, publicada em 1556 (Ustin et al., 1999). Georgius Agrícola, 

considerado o pai da Geologia enquanto ciência, já observava a influência da geologia no 

comportamento de vegetação ao longo das estações do ano.  

A geobotânica por sensoriamento remoto será fundamental por sua particular 

aplicabilidade na região, já que trata da influência do meio físico nas coberturas vegetais e, 

embora tenha outras acepções como ecologia da paisagem, na literatura em geociências e na de 

sensoriamento remoto designa um método de prospecção mineral baseado nas alterações da 

cobertura vegetal devido à presença de uma mineralização. Mas vem sendo utilizado também em 

programas de geologia básica, como nos mapeamentos da CPRM na Amazônia (como em 
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Perrotta et al., 2008). Uma dificuldade generalizada no sensoriamento remoto é lidar com um 

relevo acentuado, pelas inevitáveis alterações nas respostas espectrais associadas aos diferentes 

ângulos de iluminação solar e mesmo da radiação refletida pela vegetação, que não se faz de 

modo hemisférico. Sob este aspecto, a planície do Pantanal é um ambiente notável para se aplicar 

o sensoriamento remoto, pois as variações nas respostas espectrais das coberturas vegetais serão 

diretamente associadas às variações no solo (e aos sedimentos subjacentes), tanto em termos de 

nutrientes como na disponibilidade de água para as plantas.  

Neste sentido, o uso de técnicas de sensoriamento remoto aplicadas a sensores de 

moderada resolução espacial e alta frequência temporal, como as imagens do sensor MODIS, 

apresenta-se de fundamental importância para a obtenção de informações atualizadas dessa 

extensa região. A análise fenológica apresenta-se como uma técnica que permite integrar 

características temporais de séries de imagens com a informação espacial, fornecendo 

informações sobre a vegetação de grande utilidade para o monitoramento de grandes áreas. A 

geobotânica pode se expressar de diferentes formas, mais comumente com anomalias florísticas 

ou fisiológicas frente ao background. Raramente há referência sobre geobotânica fenológica, 

embora Agrícola, no século XVI, já a citasse. A fenologia da vegetação é o estudo do ciclo da 

vida das plantas e é influenciada pelas variações climáticas sazonais e por características físicas e 

biológicas do ambiente. Já a fenologia da superfície terrestre (Land Surface Phenology – LSP) é 

definida como o padrão sazonal de variação espectral em superfícies vegetadas observado a partir 

de dados multitemporais de sensoriamento remoto (Tan et al., 2011).  

 

1.4. HIPÓTESE 

 

A fenologia (estudo dos fenômenos periódicos da vida em relação às condições 

ambientais) é um indicador da resposta de um ecossistema a um conjunto de variáveis 

ambientais. Considerando-se que o crescimento e o desenvolvimento da cobertura vegetal são 

diretamente relacionados a essas variáveis ambientais, então a fenologia da vegetação apresenta-

se como o processo mais completo para informar da variabilidade interna do Pantanal, e ao 

mesmo tempo, de aplicação plenamente viável pelo sensoriamento remoto. A pesquisa volta-se, 

assim, a utilizar a fenologia da superfície terrestre como fonte de informação não apenas da 

variabilidade ambiental como da geologia local, incluindo aí lobos deposicionais e neotectônica. 
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1.5. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de subdivisão e 

delimitação do Pantanal em que suas subáreas sejam caracterizadas a partir de uma abordagem 

fenológica, considerando diversos aspectos do meio físico, como a geologia (nesta região, 

especialmente características dos sedimentos e da atividade neotectônica), a geomorfologia, os 

pulsos de inundação e, ainda, as características das coberturas vegetais a partir de uma análise 

geobotânica utilizando imagens índice de vegetação do sensor MODIS.  

Como um segundo objetivo geral, pretende-se avaliar se as coberturas vegetais e sua 

fenologia são particularmente relacionadas com o meio físico, permitindo assim que se obtenha 

da vegetação parâmetros do meio físico que serão fundamentais para determinar as subdivisões 

daquele ambiente.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

i) Analisar a variabilidade espaço-temporal da cobertura vegetal do Pantanal a partir 

de séries temporais. 

ii) Analisar como variações texturais nos sedimentos (granulometria) influenciam a 

dinâmica sazonal da vegetação no Pantanal Matogrossense. 

iii) Discutir parametros intervenientes no balanço hídrico do Pantanal a partir de 

séries temporais de dados de sensoriamento remoto (precipitação, evapotranspiração e espessura 

equivalente de água), bem como a resposta da vegetação a disponibilidade hídrica. 

iv) Delimitar feno-regiões a ser usado nas definições de ambientes de comportamento 

fenologicamente homólogo. 
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1.5.3. Justificativa 

 

Acredita-se que a pesquisa seja justificada por dois aspectos. Um primeiro é ser essencial 

para um gerenciamento eficaz e a conservação da biodiversidade do Pantanal, governada por 

ciclos sazonais e plurianuais, definindo e delimitando subáreas por critérios claros e passíveis de 

réplica e aperfeiçoamento por outros pesquisadores. Um segundo aspecto é o avanço 

metodológico em geobotânica, com a introdução da fenologia em sua análise.    

É importante salientar, que a pesquisa que aqui se apresenta não pretende fugir, 

indiretamente, dos parâmetros gerais de Adámoli (1986), Silva e Abdon (1998) ou mesmo de 

Allem e Valls (1987) e Hamilton et al. (1996). Considera-se a fenologia por sensoriamento 

remoto como um parâmetro síntese da variabilidade ambiental da região, uma vez que é 

influenciada não apenas pela vegetação em si, mas pelas características climáticas, hidrológicas e 

ambientais. 

 

1.6. MÉTODOS GERAIS 

 

Em termos gerais, a pesquisa que aqui se apresenta foi realizada em diversas fases. 

Maiores detalhes metodológicos serão apresentados nos capítulos que se seguem. 

 A metodologia aqui apresentada sofreu diversas modificações e aperfeiçoamentos ao 

longo dos quatro anos em que esta pesquisa foi realizada. A fenologia foi aos poucos tornando-se 

o cerne da pesquisa, pois cada vez mais se demonstrava eficaz em indicar as variações na planície 

pantaneira não só na vegetação bem como em diversos outros aspectos, em especial a 

granulometria dos sedimentos, como se demonstrará ao longo dos capítulos aqui apresentados.  

Antes da proposição desta pesquisa, foi realizado um primeiro trabalho de campo na 

região norte do Pantanal, onde pode-se verificar a viabilidade da hipótese de trabalho. 

Em um primeiro momento buscou-se criar uma base de dados baseada em diferentes 

imagens ópticas e de interferometria de radar, de diferentes sensores disponíveis gratuitamente na 

rede (LANDSAT, MODIS, CBERS, SRTM, etc), bem como bases de dados vetoriais da região 

de diversas fontes, como: rodovias, trilhas carroçáveis para veículos 4x4, limite e sede dos 

municípios, arruamentos, mapas de vegetação, litologia, pedologia, geomorfologia, geologia 

estrutural, hidrografia, relevo, etc. Foram ainda levantadas as bases de dados de projetos 
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realizados na região de estudo (RADAM, PCBAP). A base de dados foi então elaborada no 

software Global Mapper que permitiu que no campo pudéssemos acessar qualquer um desses 

dados da região em que estivéssemos em tempo real. 

A coleta de dados em campo foi feita em duas campanhas (2011 e 2012), totalizando 25 

dias de campo, nos quais foram coletadas 216 amostras de solo e sedimentos para análise de 

fertilidade e de granulometria. Foram ainda coletadas informações a respeito da vegetação da 

área amostrada (fitofisionomias e espécies dominantes), sendo realizado ainda o registro 

fotográfico. 

Séries temporais de NDVI/MODIS foram obtidas para um período de 12 anos (2001 – 

2012), e posteriormente filtradas, visto que a utilização efetiva dessas séries é dependente do 

tratamento dos ruídos. A partir dos dados filtrados foram geradas métricas fenológicas para cada 

estação de crescimento da vegetação. Essas métricas são apresentadas e analisadas no Capítulo 3 

e, posteriormente no Capítulo 4. Este último busca analisar conjuntamente os dados de 

granulometria obtidos em campo com dados de sensoriamento remoto. Neste capítulo estão as 

análises preliminares realizadas após cada uma das campanhas de campo. Estes resultados apesar 

de simplificados e pontuais foram essenciais para o desenvolvimento e definição das etapas que 

se seguem. 

 A partir de uma série temporal média de 12 anos de EVI2, previamente filtrada, pode-se 

analisar a variabilidade espaço-temporal da cobertura vegetal no Pantanal aplicando-se uma 

análise dos principais componentes (PCA). Essa abordagem fenológica simplificada demonstrou 

a capacidade da fenologia de informar da geologia e da variabilidade ambiental, como pode ser 

visto no Capítulo 5. 

 Foram obtidas ainda séries temporais de outros produtos como: precipitação mensal 

(TRMM), evapotranspiração (MOD16A2) e espessura equivalente de água (GRACE) para um 

período de 12 anos (2001-2012), a não ser pelos dados GRACE, disponíveis apenas a partir de 

2003. A partir desses dados e de séries temporais de EVI2 foi possível analisar a dinâmica 

hidrológica da região, bem como a resposta da vegetação à disponibilidade hídrica. Esses 

resultados são apresentados no Capítulo 6. 

 Na fase final, utilizando-se de métricas fenológicas médias obtidas a partir das séries 

temporais de NDVI em ambiente SOM (Self Organizing Maps) pode-se gerar um mapa de feno-
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regiões para o Pantanal, bem como delimitar seus limites externos. O mapa obtido é discutido no 

Capítulo 7.  Por fim,  no Capítulo 8, são apresentadas as considerações finais. 
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Capítulo 2 

 

2. Fenologia derivada do Sensoriamento Remoto no Pantanal 

 

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos ecológicos que influenciam 

na resposta fenológica da vegetação no Pantanal, bem como uma breve fundamentação 

teórica. 

 

2.1. GEOBOTÂNICA 

 

Nesta pesquisa considera-se que as diferenças ambientais entre as subáreas do Pantanal 

são fruto tanto dos processos de sedimentação como das áreas-fonte dos sedimentos, da dinâmica 

de inundação, da ativa tectônica local, da proximidade com biotas vizinhas e da diversidade 

climática. E acredita-se que grande parte dessa variabilidade possa ser entendida ou visualizada a 

partir de uma abordagem geobotânica por fenologia. 

A expressão das relações da cobertura vegetal com a geologia – a geobotânica – pode ser 

florística, fisionômica, fisiológica e/ou fenológica. Em depósitos minerais todo este conjunto 

pode ocorrer simultaneamente, em função de uma geoquímica agressiva à vegetação. No caso do 

Pantanal, onde os solos se desenvolveram sobre sedimentos terrígenos de composição comum na 

crosta, a geobotânica se expressará especialmente florística e fenologicamente. A intensa 

dinâmica do Pantanal, com alternância sazonal de secas rigorosas e enchentes, indica a 

importância de abordar a fenologia, talvez a menos utilizada das expressões geobotânicas, ainda 

que já reconhecida por Georgius Agrícola já no século XVI (Ustin et al., 1999). 

Segundo Marcello (1957), o hábitat é uma unidade onde a planta reage a todos os fatores 

sem exceção, sendo a fenologia o resumo de sua vida, onde a planta é a única expressão completa 

de todo esse conjunto. As variações fenológicas, a partir de uma visão holística, podem indicar 

condições e características do ambiente, sendo a fenologia um meio de manifestação em um 

determinado lugar e um determinado tempo.  
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2.2. FENOLOGIA 

 

O termo fenologia pode ser definido como o tempo de recorrência entre eventos 

biológicos periódicos, mediado por uma série de fatores bióticos e abióticos (Rathcke e Lacey, 

1985). A fenologia varia dependendo da espécie e é influenciada por fatores como, a temperatura 

do solo, a temperatura do ar, a iluminação solar, comprimento do dia, umidade do solo, etc, os 

quais podem variar dependendo da localidade e do período de tempo (Beurs e Henebry, 2010). 

 Estudos fenológicos são tradicionalmente realizados a partir de observações terrestres 

controladas que, apesar de altamente acuradas, são muito pontuais e demandam longos períodos. 

Com o intuito de monitorar grandes áreas de maneira rápida e econômica, nos últimos anos, o 

sensoriamento remoto tem sido largamente utilizado para monitorar a fenologia da vegetação a 

partir de imagens de satélite. 

A fenologia da superfície terrestre, como vem sendo chamada (Land surface phenology – 

LSP, como definida por Beurs e Henebry, 2004), é definida como o padrão sazonal de variação 

em superfícies de terra vegetadas observado a partir de dados de sensoriamento remoto (Tan et 

al., 2011). A LSP é uma medida da dinâmica da paisagem, refletindo a resposta da vegetação à 

mudanças sazonais e anuais do clima e do ciclo hidrológico, já que o momento e a progressão do 

desenvolvimento das plantas poderão informar sobre as condições das plantas e de seu ambiente.  

A LSP pode ser estudada por meio de índices de vegetação calculados a partir de sensores 

ópticos de alta resolução temporal, como é o caso do sensor MODIS. A análise das variações 

fenológicas a nível regional e sua interligação com os diferentes componentes do meio geográfico 

(clima, solo, relevo, geologia, etc.) forma parte das informações necessárias para a compreensão 

do funcionamento dos ecossistemas em escala global (Shimabukuro et al., 2001). A 

disponibilidade de produtos MODIS que explicam fatores associados à fenologia (índices de 

vegetação e de evapotranspiração) é complementada por dados remotos de pluviosidade 

(TRMM), compondo um conjunto de informação adequado para discutir a variabilidade da LSP. 
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2.3. ASPECTOS ECOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM NA RESPOSTA FENOLÓGICA 

DA VEGETAÇÃO NO PANTANAL 

 

2.3.1.  Tratos deposicionais e suas áreas - fonte de sedimento 

 

O parâmetro inicial a orientar a definição dos vários pantanais é a origem dos sedimentos. 

As áreas-fonte de sedimentos, por apresentarem diferentes litologias no planalto, devem 

necessariamente fornecer sedimentos com variedade mineralógica e granulométrica, o que, pela 

hipótese de trabalho, se associaria a uma diversidade de comportamentos fenológicos e florísticos 

nas coberturas vegetais das áreas de planície. 

Do ponto de vista dos sistemas deposicionais estão descritos oito megaleques aluviais 

(Figura 2.1), hoje parcialmente recobertos ou delimitados por quatro planícies aluviais (Corradini 

e Assine, 2012). 

 

Figura 2.1. Leques aluviais do Pantanal Matogrossense, sendo: 1 - leque do Paraguai-Corixo 

Grande, 2 - leque do Cuiabá, 3 - leque do São Lourenço, 4 - megaleque do Taquari, 5 - leque do 

Taboco, 6 - leque do Aquidauana, 7 - leque do Nabileque e 8 - leque do Negro e planícies 

fluviais: I - Piquiri, II - Paraguai, III - Negro,  IV - Miranda (Modificado de Assine, 2004). 
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Apesar da geologia da área de estudo ser monótona, a geologia do planalto circundante é 

bastante complexa, com áreas de significativa variabilidade geológica, com rochas do 

Proterozóico, Paleozóico e Mesozóico (Figura 2.2). 

As características texturais, mineralógicas e químicas dos solos na planície são, em 

grande parte, ditadas pela natureza do material de origem e do regime de inundações periódicas, 

conferindo aos solos características diferenciadas, como alta saturação de sódio e, em alguns 

casos, de alumínio, com textura variável em decorrência do tipo de sedimento depositado 

(Fernandes et al., 2007). Um exemplo da importância das áreas-fonte é dado pela extrema 

pobreza em Ca e Mg nas rochas sedimentares de origem eólica da Formação Botucatu, a mais 

importante área-fonte do leque do Taquari. Como apresentado em Almeida et al., (2011), as 

águas da bacia do rio Taquari, ao não possuírem teores normais daqueles elementos, permitiram a 

existência de lagos de elevado pH na Baixa Nhecolândia.  

Os solos do Pantanal desenvolveram-se a partir de sedimentos inconsolidados, 

marcadamente arenosos com áreas restritas de materiais argilosos e orgânicos depositados ao 

longo do Quaternário (Santos et al., 1997). Segundo Del’Arco et al. (1982), a quase totalidade da 

área é formada por sedimentos depositados no Cenozóico, provavelmente a partir do Plioceno. 

Ao menos parte da Bacia encontra-se ainda em subsidência, como indicam os aluviões atuais 

encontrados nas várzeas de alguns rios da região, como o atual lobo deposicional do megaleque 

do Taquari, o maior leque aluvial ativo do planeta. Este leque, formado pelo trabalho de 

deposição do rio homônimo, apresenta drenagem distributária, como classicamente ocorre. Como 

seus tributários drenam uma região do planalto de solos arenosos e com predominância de rochas 

areníticas predominando, a maior parte dos sedimentos carreados para a planície por esse sistema 

são arenosos (Damasceno-Junior e Pott, 2011). 

As principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos nas 

áreas-fonte de cada um dos principais rios pode ser verificada nas Tabelas 2.1 a 2.8, extraídos das 

cartas geológicas do Brasil ao milionésimo da CPRM.- folhas: SD.21, SD.22, SE.21, SE.22, 

SF.21, SF.22 (Lacerda Filho et al. 2004a,b,c; Lopes et al., 2004; Valente et al., 2004a,b). 
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Figura 2.2. Unidades estratigráficas aflorantes nas áreas-fonte de sedimentos do Pantanal, as 

principais drenagens e seus leques aluviais. 
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Na área-fonte do rio Paraguai, como apresentado na Tabela 2.1, os sedimentos tem uma 

porcentagem de areia importante, sobretudo em função das formações Utiariti, Salto das Nuvens 

e Raizama. Considerando ainda a presença de dolomitos da Fm. Araras, que não devem gerar 

clásticos importantes, e a maior erodibilidade dos arenitos frente a outros litotipos com áreas-

fonte com dimensões importantes, justifica a presença dominante de areias no leque do Paraguai-

Corixo Grande.  
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Tabela 2.1. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio Paraguai a montante do rio São Lourenço (exceto drenagens vindas do 

quadrante oeste). Em negrito rochas que contribuem com sedimentos arenosos. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Utiariti 14.39% Arenito Fino 

Diamantino 11.73% Argilito, Folhelho, Siltito 

Araras - Membro Superior 10.48% Dolomito 

Salto das Nuvens 10.40% Conglomerado, Arenito Fino 

Raizama 7.40% Arenito, Siltito 

Alto Guaporé 6.68% 
Granodiorito, Tonalito, Anfibolito, Migmatito, 

Ortognaisse, Xisto, Quartzito, Paragnaisse 

Santa Helena 6.01% 
Aplito, Granodiorito, Monzogranito, Pegmatito, 

Sienogranito, Tonalito 

Tapirapuã 5.18% Basalto, Diabásio 

Aguapeí 4.26% 

Filito, Ardósia, Metarenito Quartzoso, 

Metaconglomerado,  Metassiltito, Conglomerado 

Oligomítico, Arenito Ortoquartzítico 

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas 4.02% Aglomerado, Areia, Argila, Laterita 

Rio Branco 3.16% 
Riodacito, Gabro, Olivina Gabro, Quartzo-Gabro, Quartzo-

Monzonito, Quartzo-Sienito 

Cuiabá - Subunidade 3 2.85% Filito 

Jauru 2.71% 
Arenito, Conglomerado suportado por Matriz, Diamictito, 

Folhelho, Siltito Arenoso 

Cachoeirinha 2.37% Granodiorito, Monzogranito, Tonalito 

Alto Jauru 2.21% 
Basalto Komatiítico, Anfibolito, Xisto, Formação Ferrífera 

Bandada, Quartzito, Metabasalto, Metatufo 

Depósitos aluvionares 1.42% Areia, Cascalho 

Cuiabá - Subunidade 2 0.94% Metarcóseo, Metarenito Arcoseano, Sericita Filito Grafitoso 

Cuiabá - Subunidade 5 0.79% Filito 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 0.74% Filito, Quartzito, Metarenito 

Puga 0.60% Arenito, Diamictito, Lamito 

Cuiabá - Subunidade 7 0.60% Metaconglomerado 

Pontes e Lacerda 0.42% 
Anfibolito, Filito, Xisto, Quartzito Ferruginoso, 

Metabasalto, Metatufo 

Araras - Membro Inferior 0.20% Marga 

Cuiabá - Subunidade 1 0.13% Filito 

Cuiabá - Subunidade 4 0.13% Metaconglomerado 

Bauxi 0.06% Folhelho, Metarenito, Metassiltito 

Granito São Vicente 0.04% Granito, Adamellito 

Figueira Branca 0.03% Anortosito, Dunito, Gabro, Norito, Troctolito, Serpentinito 

Guapé 0.03% Monzogranito, Sienogranito 
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Na área-fonte do rio Cuiabá predominam metaconglomerados e filitos do Grupo Cuiabá e 

arenitos do Mesozóico (Gr. Bauru e Fm. Botucatu), apresentando ainda contribuições de argilitos, 

folhelhos e siltitos da Fm. Diamantino (Tabela 2.2). Os seixos de metaconglomerado do Gr. 

Cuiabá, em função da energia dos rios drenantes, devem ter sido menos transportados que as 

granulometrias mais finas. Mas mesmo assim a fração areia deve ser dominante. 

 

Tabela 2.2. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio Cuiabá. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Cuiabá - Subunidade 7 21.40% Metaconglomerado 

Cuiabá - Subunidade 5 9.92% Filito 

Bauru 9.54% Arenito 

Cuiabá - Subunidade 3 7.38% Filito 

Diamantino 5.90% Argilito, Folhelho, Siltito 

Botucatu 5.46% Quartzo-Arenito 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 5.42% Filito, Quartzito, Metarenito 

Araras - Membro Superior 4.85% Dolomito 

Raizama 4.63% Arenito, Siltito 

Cuiabá - Subunidade 4 4.62% Metaconglomerado 

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas 4.57% Aglomerado, Areia, Argila, Laterita 

Cuiabá - Subunidade 6 4.54% Filito 

Furnas 3.40% Arenito 

Granito São Vicente 2.52% Granito, Adamellito 

Ponta Grossa 1.59% Folhelho, Arenito Fino 

Depósitos aluvionares 1.45% Areia, Cascalho 

Cuiabá - Subunidade 2 0.92% 
Metarcóseo, Metarenito Arcoseano, Sericita Filito 

Grafitoso 

Bauxi 0.73% Folhelho, Metarenito, Metassiltito 

Cuiabá - Subunidade 1 0.50% Filito 

Puga 0.45% Arenito, Diamictito, Lamito 

Cuiabá - Subunidade 8 0.11% Mármore Dolomítico, Mármore Calcítico 

Vulcânicas Mimoso 0.04% Riolito, Riodacito 

Ponta do Morro 0.04% Sienito, Biotita Granito, Granito Alcalino 

Serra Geral 0.01% Basalto, Dacito 

 

Na área-fonte do rio São Lourenço predominam largamente rochas sedimentares com 

granulometria de fração areia do Paleozóico e Mesozóico (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio São Lourenço. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Aquidauana 29.76% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Ponta Grossa 29.01% Folhelho, Arenito Fino 

Furnas 14.48% Arenito 

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas 7.60% Aglomerado, Areia, Argila, Laterita 

Coberturas detrito-lateríticas com concreções 

ferruginosas 
5.59% Areia, Argila, Laterita, Cascalho 

Bauru 4.97% Arenito 

Botucatu 4.36% Quartzo-Arenito 

Marília 1.78% Arenito 

Palermo 1.06% Arenito, Siltito, Siltito Arenoso 

Depósitos aluvionares 0.80% Areia, Cascalho 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 0.40% Filito, Quartzito, Metarenito 

Serra Geral 0.18% Basalto, Dacito 

Raizama 0.00% Arenito, Siltito 

 

Na área-fonte Piquiri-Itiquira há predominância de formações da Bacia do Paraná, onde 

predominam arenitos das Fms. Botucatu e Marília e, menos presentes, as Fms. Furnas e 

Aquidauana. Há ainda contribuição de sedimentos arenosos (Tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte dos rios Piquiri-Itiquira. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Botucatu 28.38% Quartzo-Arenito 

Marília 27.41% Arenito 

Coberturas detrito-lateríticas com concreções 

ferruginosas 
15.86% Areia, Argila, Laterita, Cascalho 

Furnas 15.72% Arenito 

Aquidauana 5.73% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Corumbataí 2.91% Arenito, Siltito 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 1.72% Filito, Quartzito, Metarenito 

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas 0.81% Aglomerado, Areia, Argila, Laterita 

Palermo 0.56% Arenito, Siltito, Siltito Arenoso 

Ponta Grossa 0.56% Folhelho, Arenito Fino 

Depósitos aluvionares 0.32% Areia, Cascalho 

Serra Geral 0.02% Basalto, Dacito 
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Na área-fonte do rio Taquari predomina em absoluto quartzo-arenitos de areias de origem 

eólica da Fm. Botucatu, além de arenitos do Grupo Caiuá e da Formação Aquidauana, além de 

arenitos do Paleozóico (Ponta Grossa e Furnas) e Mesozóico (Tabela 2.5). 

 

Tabela 2.5. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio Taquari. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Botucatu 50.68% Quartzo-Arenito 

Caiuá 19.35% Arenito 

Aquidauana 8.40% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Furnas 6.45% Arenito 

Coberturas detrito-lateríticas com concreções 

ferruginosas 
4.29% Areia, Argila, Laterita, Cascalho 

Ponta Grossa 2.85% Folhelho, Arenito Fino 

Cachoeirinha 2.37% Areia, Arenito, Argilito 

Serra Geral 1.89% Basalto, Dacito 

Santo Anastácio 1.52% Arenito 

Vale do Rio do Peixe 0.63% Arenito, Argilito Arenoso 

Depósitos aluvionares 0.52% Areia, Cascalho 

Marília 0.51% Arenito 

Palermo 0.20% Arenito, Siltito, Siltito Arenoso 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 0.19% Filito, Quartzito, Metarenito 

Granito Coxim 0.16% Granito, Tonalito 

 

A área-fonte do Negro corresponde às altas bacias dos rios Negro e Taboco, sendo que 

este tributário do Negro conflui-se na Depressão do Pantanal. A área ocupa a unidade 

geomorfológica do planalto de Maracaju - Campo Grande, onde há predomínio de litologias 

representativas dos arenitos das Fms. Furnas e Aquidauana, com uma menor influência da Fm. 

Ponta Grossa e do Gr. Cuiabá (Metamórfico) (Tabela 2.6). 
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Tabela 2.6. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte dos rios Negro e Taboco. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Aquidauana 39.33% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Furnas 38.29% Arenito 

Ponta Grossa 7.79% Folhelho, Arenito Fino 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 7.58% Filito, Quartzito, Metarenito 

Botucatu 2.88% Quartzo-Arenito 

Depósitos aluvionares 2.34% Areia, Cascalho 

Coberturas detrito-lateríticas com concreções 

ferruginosas 
0.99% Areia, Argila, Laterita, Cascalho 

Granito Rio Negro 0.37% Tonalito 

Granito Coxim 0.23% Granito, Tonalito 

Granito Taboco 0.21% Granitóide 

 

A área-fonte do rio Aquidauana é constituída em essência por rochas de idade Paleozóica. 

(Fm. Aquidauana - arenitos, diamictitos, conglomerados e folhelhos de origem glacial e fluvio-

glacial), Mesozóica (Fm. Botucatu – arenitos de granulação fina a média, registros de uma 

sedimentação continental, marcada por um clima árido a semi-árido e Fm. Serra Geral - conjunto 

de basaltos formados por derrames em extenso vulcanismo de fissura, que predominam em área) 

e Cenozóica (depósitos detríticos de encosta, de idade quaternária, com seixos de quartzo, de 

metassedimentos, arenitos e fragmentos de canga laterítica, vinculados aos processos de fluxo de 

detritos e depósitos aluvionares constituídos por cascalhos, areia fina a grossa, silte e argila, 

posicionados, preferencialmente ao longo dos principais canais fluviais; Facincani et al., 2006) 

(Tabela 2.7). Os sedimentos originados do intemperismo de basaltos e dacitos da Fm. Serra Geral 

são integralmente argilosos e há ainda colaboração significativa de sedimentos pelíticos da Fm. 

Aquidauana, o que fornece uma importante fração síltico-argilosa para os sedimentos oriundos 

desta área-fonte. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabela 2.7. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio Aquidauana. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Serra Geral 40.47% Basalto, Dacito 

Aquidauana 35.16% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Botucatu 12.78% Quartzo-Arenito 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 7.23% Filito, Quartzito, Metarenito 

Depósitos aluvionares 1.44% Areia, Cascalho 

Caiuá 1.16% Arenito 

Coberturas detrito-lateríticas com 

concreções ferruginosas 
1.09% Areia, Argila, Laterita, Cascalho 

Furnas 0.58% Arenito 

Ponta Grossa 0.08% Folhelho, Arenito Fino 

 

A área-fonte do rio Miranda tem grande contribuição de filitos, quartizitos e metarenitos 

do Grupo Cuiabá, seguido pela Formação Aquidauana (Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito) e 

calcários e dolomitos da Fm. Bocaina (Tabela 2.8). As frações areia e argila estão equilibradas, 

conferindo um caráter mais pelítico aos sedimentos desta área-fonte.  

 

Tabela 2.8. Principais unidades litológicas por porcentagem de área e seus principais litotipos na 

área-fonte do rio Miranda. 

Unidade Área (%) Principais Litotipos 

Cuiabá - Subunidade Indivisa 24.86% Filito, Quartzito, Metarenito 

Serra Geral 18.85% Basalto, Dacito 

Aquidauana 16.29% Arenito, Diamictito, Folhelho, Siltito 

Bocaina 14.93% Calcário, Dolomito 

Botucatu 7.84% Quartzo-Arenito 

Depósitos aluvionares 7.27% Areia, Cascalho 

Cerradinho 5.77% Arcóseo, Conglomerado 

Puga 1.94% Arenito, Diamictito, Lamito 

Xaraiés 1.84% Calcário, Tufa 

Caiuá 0.42% Arenito 
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2.3.2. Solos 

 

Os processos pedológicos predominantes na planície pantaneira estão associados ao 

hidromorfismo, condição na qual o arejamento é deficiente devido ao excesso de água. Estes 

solos estão estreitamente relacionados com a natureza dos sedimentos, em consequência do 

material de origem e dos processos de deposição e sedimentação (Assine e Soares, 2004) e pelo 

regime de inundações periódicas a que estão submetidos. Assim, os solos do Pantanal têm 

características diferenciadas, desde a extrema pobreza em bases trocáveis à saturação em sódio 

bastante elevada e de constituição essencialmente arenosa à ocorrência de grandes quantidades de 

argilas expansivas e mudanças texturais abruptas em profundidade (Santos et al., 1997). 

Segundo Fernandes et al. (2007), os Planossolos compõem a mais extensa área no 

Pantanal, ocupando cerca de 35% da região (Figura 2.3). São solos minerais imperfeitamente ou 

mal drenados, com mudança textural abrupta, com ou sem caráter sódico e coloração acinzentada 

ou escurecida. Segundo Amaral Filho (1986), atualizado para o novo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), estes Planossolos estão localizados na parte noroeste, 

na fronteira com a Bolívia, e ao sul, próximo aos rios Aquidauana, Negro e Paraguai. Ainda 

segundo Fernandes et al., (2007), os Plintossolos ocupam cerca de 21% da área e congregam 

solos minerais, sujeitos a condições de forte restrição à percolação de água. Possuem na região 

caráter predominantemente distrófico e aluminoso, com argila de atividade alta ou baixa (Santos 

et al., 1997) e estão associados aos rios Paraguai, Cuiabá, Negro e Aquidauana (EMBRAPA, 

1999). Os Espodossolos ocupam cerca de 21% da área e apresentam caráter distrófico e pobreza 

em bases trocáveis. Os Gleissolos ocupam cerca de 10% da área, são solos minerais com 

horizonte glei subjacente ao horizonte A. Suas características são bem diversificadas, com 

texturas desde média a muito argilosa e caráter eutrófico, distrófico e alumínico. Os Vertissolos, 

associados à porção sul do Pantanal, ocupam uma área de cerca de 5% na região, são solos 

minerais hidromórficos ou com sérias restrições à percolação de água. Possuem textura argilosa e 

pronunciada mudança de volume com a variação do teor de umidade, alta capacidade de troca de 

cátions e alta saturação de bases com teores elevados de cálcio e magnésio. Os Neossolos são 

solos pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou orgânico e aparecem no Pantanal 

como pequenas extensões isoladas, em manchas dentro de Planossolos ou Plintossolos em 

regiões do leque do Taquari e associados às áreas aluviais dos rios do Pantanal. Existem ainda 



48 
 

outras classes de solos menos expressivas que ocorrem como pequenas manchas isoladas, e 

correspondem a cerca de 5% da área do Pantanal. São eles: Chernossolos, Latossolos, Argissolos 

e Cambissolos, e segundo Santos et al. (1997) constituem-se como remanescentes de áreas cuja 

formação geológica não diz respeito à Formação Pantanal. 

 
Figura 2.3. Mapa de solos do Pantanal convertido para o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (Fernandes et al., 2007). 
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Alguns autores, como Franco e Pinheiro (1982) e Silva (1998), sugerem delimitações do 

Pantanal considerando aspectos fisiomorfológicos e geomorfológicos, onde o componente solo 

tem bastante peso. O solo das diferentes regiões do Pantanal apresenta estreita relação com a 

granulometria dos sedimentos e com a vegetação. 

Segundo Pott (1995), para o mesmo nível de inundação, é o tipo de solo que determina a 

flora, onde dependendo da granulometria e da fertilidade serão encontrados diferentes tipos de 

fitofisiomias e espécies, sendo que a fertilidade influenciará ainda na densidade da vegetação. 

Diferenças na textura do solo podem ser observadas em poucos quilômetros no Porto da 

Manga (rio Paraguai); na margem direita, argilosa, há mais arbustos e árvores do que na 

esquerda, arenosa, dominada por gramíneas, embora sob o mesmo regime de inundação (Pott, 

1995). 

A água disponível no solo é essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas e 

é altamente dependente de suas as propriedades (Reichert et al., 2009). A granulometria dos 

sedimentos (e por consequência dos solos) pode influenciar a disponibilidade de água para a 

vegetação, tanto momentânea como sazonalmente. Solos muito arenosos drenam particularmente 

bem, mas não retém a umidade. Solos muito argilosos e muito compactados não permitem a 

infiltração da água da chuva e não têm capacidade de armazenamento. Entre estes dois extremos 

granulométricos há uma grande variabilidade da disponibilização de água à vegetação ao longo 

do ano, particularmente fora do período das chuvas/cheias. Assim, condições contrastantes de 

persistência do verdor podem existir dentro de condições climáticas idênticas ou semelhantes 

graças à capacidade dos solos de reter e disponibilizar água à vegetação nas estações secas. 

Como os solos atuam como substrato para as plantas, a ocorrência e crescimento de 

diferentes espécies vegetais e o movimento de água e solutos estão diretamente relacionados às 

propriedades físicas do solo. Solos originados sobre sedimentos arenosos maduros, quartzosos, 

possuem pequena capacidade de retenção de água e alta taxa de permeabilidade que ocasiona alta 

lixiviação dos já escassos nutrientes (principalmente as bases), levando a uma menor fertilidade. 

Tais solos são mais propensos a serem deficientes em umidade em períodos de estiagem.  Já os 

solos com maiores teores de argila apresentam uma importante capacidade de adsorção de água e  

tendem a ser mais férteis, tanto devido à menor lixiviação como, ainda, devido à maior área 

superficial, possibilitando uma maior capacidade de retenção de nutrientes e outras substâncias 

químicas do solo. Assim, solos fisicamente diferentes apresentam diferentes capacidades de 
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drenagem e fertilidade potencial. Desta forma, é esperado que áreas de solos desenvolvidos sobre 

sedimentos com significativas frações granulométricas silte e argila apresentem na estação seca, 

quando a disponibilidade água é mais crítica, vegetação com maior área foliar e maiores teores de 

clorofila que em solos arenosos.  

Uma das hipóteses de trabalho afirma que a persistência da umidade não pode ser 

totalmente explicada pelas pequenas variações de relevo no Pantanal, mas sim pela granulometria 

dos sedimentos. De acordo com esta hipótese, em áreas onde os sedimentos são arenosos e, 

portanto muito porosos, a água superficial acompanha o rebaixamento do lençol freático, 

comprometendo a capacidade da vegetação em enfrentar a estação seca. Já em sedimentos em 

que há argila e silte em maiores proporções a porosidade será baixa e a migração do freático não 

se efetuará tão rapidamente. Além disso, em sedimentos onde a presença de pelitos é importante é 

provável a presença de camadas realmente argilosas, impermeáveis, que agem como armadilhas, 

retendo a água por períodos mais longos e passíveis de serem atingidas pelos sistemas radiculares 

da vegetação. 

 

2.3.3. Pluviosidade 

 

A precipitação na Bacia do Alto Paraguai (BAP) é altamente sazonal, com a estação 

chuvosa ocorrendo entre outubro e março e a seca de abril a setembro (Hamilton et al., 1996). A 

BAP é composta por três regiões de comportamento hidrológico bastante diverso, os Planaltos, o 

Gran Chaco e a planície pantaneira. No Planalto a precipitação anual é superior a 1400 mm, com 

a maioria da água rapidamente drenada para o Pantanal. No Gran Chaco, a precipitação anual, 

varia de 450 - 1200 mm, aumentando de oeste para leste (Riveros, 2002). Devido à sua rede de 

drenagem endorreica não há contribuição significativa no escoamento dessa região para o 

Pantanal. O Pantanal, por sua vez, apresenta uma precipitação média anual entre 800 a 1200 mm, 

com um déficit crescente de chuvas no sentido leste-oeste (Alfonsi e Camargo, 1986) e de norte 

para sul (ver capítulo 6).  Em consequência dessa variabilidade climática, a região apresenta 

diferentes condições de colonização de espécie vegetais advindas de formações ou biomas 

estacionais vizinhos, como o Cerrado, as florestas estacionais, o Chaco e a vegetação associada 

de áreas úmidas (Damasceno-Junior e Pott, 2011). 
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2.3.4. Inundação 

 

A inundação é o fenômeno ecológico mais importante do Pantanal (Alho, 2008), sendo a 

dinâmica da paisagem fortemente afetada pelos ciclos plurianuais de grandes cheias e de seca 

prolongada (Pott, 1995).  

A região não recebe localmente grande quantidade de chuvas, são as águas que vêm das 

cabeceiras que inundam grande parte da planície (Damasceno-Junior e Pott, 2011). A baixa 

declividade, de seis a 12 cm/km no sentido leste-oeste e de um a dois cm/km no sentido norte-sul, 

dificulta o escoamento das águas, e o fato do rio Paraguai ser a única área de escoamento da 

região faz com que esta fique alagada por longos períodos. 

Entre novembro e março, as chuvas saturam a área; os rios transbordam e inundam a 

planície, transformando a região em uma imensa área úmida. Segundo Hamilton et al. (1997), a 

área submersa pode atingir até 80% da área total (Figura 2.4). De abril em diante, porém, as 

águas começam a baixar e em outubro, a água só pode ser encontrada em áreas rebaixadas, lagoas 

e rios. Entretanto, os efeitos da seca na vegetação têm uma tendência a serem mais persistentes 

em algumas áreas do que em outras, havendo um zoneamento de espécies relacionadas ao nível 

d’água atingido e ao tempo de inundação.  

A dinâmica de inundação provoca mudanças rápidas na cobertura vegetal e promove 

grande diversidade de tipos de pioneiras, variando de herbáceas a formações lenhosas. Em geral, 

há um continuum de florestas semidecíduas a savana seca e florestal (cerradão) (Pott et al., 2011).  

A duração e a profundidade da inundação determina a distribuição de espécies de plantas 

de acordo com a tolerância (Nunes da Cunha e Junk, 1999 e 2001). De acordo com uma análise 

da distribuição de 85 espécies de árvores mais comuns que ocorrem no Pantanal de Poconé ao 

longo do gradiente de inundação, Nunes da Cunha e Junk (2001), incluindo dados de outros 

estudos, indicam que 30% estão restritos a locais permanentemente secos, 65% têm ampla 

distribuição, e apenas 5% são restritos a ambientes sujeitos a inundação anual prolongada. 
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Figura 2.4. Áreas inundáveis da Bacia do Alto Paraguai (BAP), compreendidas entre 80 e 150 

metros de altitude (Fonte: GEF Pantanal, disponível em 

http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefap/conteudo563d.html?ecod=299

&mcod=6&idmcod=1). 

http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefap/conteudo563d.html?ecod=299&mcod=6&idmcod=1
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefap/conteudo563d.html?ecod=299&mcod=6&idmcod=1
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Os padrões de inundação têm sido considerados importantes na delimitação do Pantanal e 

foram considerados por Hamilton et al. (1997) e Padovani (2010) como o principal critério na 

subdivisão da região. Segundo Padovani (2010), a determinação de padrões de inundação é uma 

informação importante para diferenciar e classificar a diversidade paisagística do Pantanal.  

Hamilton et al. (1997), utilizando imagens de micro-ondas passivas do satélite Nimbus-7, 

determinaram os padrões de inundação para o Pantanal no período de 1979 a 1987, sendo 

calculadas as áreas de inundação de dez sub-regiões. Enquanto Padovani (2010) utilizou uma 

série temporal de dez anos (2000 a 2009) de imagens quinzenais da fração água do modelo de 

mistura espectral para a modelagem contínua das inundações, o que permitiu identificar a 

dinâmica da inundação ao longo do ano (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5. Série temporal das áreas inundadas no Pantanal (em preto) obtidas a partir de imagens 

fração água do modelo de mistura espectral, para o ano 2006 (Padovani, 2010). 
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2.3.5. Províncias Fitogeográficas e Flora local 

 

 Segundo Ab’Saber (1988), o Pantanal funciona como um notável interespaço de 

transição de contato, comportando fortes penetrações de ecossistemas dos cerrados, participações 

significativas da flora chaquenha, inclusões de componentes amazônicos e pré amazônicos, ao 

lado de ecossistemas aquáticos e sub-aquáticos de grande extensão (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6. Províncias fitogeográficas que influenciam o Pantanal (Adámoli, 1986). 

 

Sua posição central na América do Sul permitiu o encontro entre estas distintas províncias 

fitogeográficas favorecendo uma grande variedade de tipos de vegetação (Figura 2.7), uma das 

razões para o termo no plural "pantanais" (Pott et al., 2011). Assim, a flora recebe influência dos 

principais domínios fitogeográficos adjacentes (Adámoli, 1982), o que permite uma grande 

variedade florística, onde florestas de galeria, cerrados, campos e florestas convivem lado a lado, 

fazendo com que a região fosse considerada um “Complexo”, conceito que começou a ser 
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discutido nos anos 70 e que foi derrubado por Adámoli (1982), que considerou “mosaico” um 

termo mais adequado. 

A Savana (Cerrado) predomina em 50% do Pantanal (Pott et al., 2011), entretanto 

formações campestres também são dominantes (Figura 2.7). Além disso, há extensas áreas 

dominadas por uma única espécie, como: cambarazal (Vochysia divergens), paratudal (Tabebuia 

aurea), carandazal (Copernicia alba), lixeiral (Curatella americana), etc, todas associadas a 

determinadas características do ambiente (como descrito em Pott et al., 2011). 

Considerando apenas a planície do Pantanal, 1.863 espécies de fanerógamas foram 

listadas (Pott et al., 2011) e segundo Pott e Pott (1999) esse número pode chegar a mais de 2000, 

sendo as famílias mais numerosas: Fabaceae (240), Poaceae (212), Malvaceae (98), Cyperaceae 

(92), Asteraceae (87), Rubiaceae (62), Myrtaceae (45), Convolvulaceae (41), e os gêneros mais 

representativos Paspalum (35), Cyperus (29), Ipomoea (24), Panicum (22), Eugenia (20), 

Ludwigia (19), Mimosa (18) e Rhynchospora (18). 
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Figura 2.7. Mapa de vegetação e uso da terra do Pantanal do ano de 2008 (Padovani, 2010). 
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2.3.6. Neotectônica 

 

 

Esta bacia sedimentar intraplaca é tectonicamente ativa e tem uma história geológica e 

sedimentar mais complexa do que o esperado (Assine e Soares, 2004). Sua instalação é muito 

provavelmente associada ao último pulso compressional nos Andes, no Plioceno 

Superior/Pleistoceno Inferior (Ussami et al., 1999). A bacia é um hemi-graben com direção 

Norte-Sul (Assine e Soares, 2004) que aproveitou zonas de fraqueza da Faixa Paraguai, 

embasamento da maior parte da bacia. Apresenta polaridade para oeste e profundidade máxima 

da ordem de 800 m próximo ao Rio Paraguai (Fisseha, 2003).    

Os sedimentos da Bacia do Pantanal foram depositados em sua maior parte sobre rochas 

da Faixa Paraguai, notadamente sobre duas das três zonas em que Almeida (1984) a divide, a 

Zona externa dobrada, com pouco ou sem metamorfismo, e a Zona interna metamórfica, com 

intrusões graníticas. A estruturação da Faixa Paraguai ao norte do Pantanal tem direção NNE e, 

quando volta a aflorar ao sul, é NNW. Assim sob o Pantanal há uma notável estruturação em 

torno de N-S. A bem definida borda leste do Pantanal parece ser assim fortemente influenciada 

pelas direções da Faixa Paraguai. Esta parece ser a origem das direções em torno de N-S 

presentes no Pantanal, as quais, entretanto, parecem ser raras.  

Esta bacia é afetada por duas estruturas de grandes dimensões além da estrutura com 

direção geral N-S que a hospeda. A mais notável e de escala continental é o Lineamento 

Transbrasiliano. O Lineamento Transbrasiliano - LTB (Schobbenhaus, 1975) é uma complexa 

zona de cisalhamento NE-SW que atravessa a América do Sul por mais de 4.000 km, do Estado 

do Ceará até o limite norte da Patagônia, continuando no continente africano como Lineamento 

Kandi (Neves e Fuck, 2014). Cordani e Sato (1999) consideram que o LTB é uma megasutura 

que separa uma grande porção da América do Sul, incluindo os crátons do Amazonas e de São 

Luís, da porção sudeste, formada por diversos fragmentos cratônicos, dos quais os do São 

Francisco e Rio de La Plata são os maiores. Embora a maior parte da literatura considere que o 

LTB passe a sul do Pantanal (p.ex. Ramos et al., 2010), há evidências de sua presença no 

Pantanal. Chamani (2011) expõe que o LTB é menos evidente em sua porção sudoeste e 

considera a possível presença de possível estrutura em splay associada ao LTB em direção ao 

Pantanal (Figura 2.8), como sugerem lineamentos magnéticos e possíveis falhas interpretadas por 

aquele autor como associadas ao LTB.  
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Figura 2.8. O Lineamento Transbrasiliano (em branco) e estruturas possivelmente associadas.  

Possível estrutura em splay na porção sudoeste (Chamani, 2011). 

 

Assine e Soares (2004) citam como evidências da presença ativa do LTB no Pantanal a 

influência na sedimentação, a captura do rio Paraguai por mais de 100 km e a presença de 

epicentros de sismos. No capítulo 5 há sugestão de falha com provável rejeito vertical afetando o 
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NW do leque do Taquari, pois a porção a NW é úmida o ano inteiro e com vegetação arbórea 

dominante, em grande contraste com a porção a SE, dominada por savanas pouco densas (ver 

Figura 5.10). O lineamento que faz o contato destes ambientes está na continuidade dos 

lineamentos magnéticos detectados por aeromagnetometria pela CPRM. Quanto à disposição 

espacial dos epicentros dos sismos, o mapa da Sismicidade do Brasil, disponibilizado pele IAG-

USP (http://moho.iag.usp.br/sismologia/sismicidadeBR.php) mostra numerosos sismos na porção 

central do Brasil e espacialmente associados ao LTB (Figura 2.9A). Estes mesmos dados quando 

apresentados apenas sobre a região do Pantanal, entretanto, sugerem que os epicentros estejam 

associados à estruturação do embasamento proterozóico da bacia do Pantanal (Figura 2.9B).   

 

A

 

B

 
 

Figura 2.9. (A) Mapa da sismicidade no Brasil e (B) Mapa geológico do Pantanal e entorno com 

epicentros de terremotos (modificado de recorte disponível em http://moho.iag.usp.br/). As linhas 

tracejadas em vermelho mostram a provável direção do Gr. Cuiabá sob os sedimentos da Bacia 

do Pantanal. 

 

Outro lineamento importante é o Lineamento de Tucavaca, de direção WNW, associado 

às falhas que controlam a bacia homônima na Bolívia. Estas falhas mantém atividade sísmica 

http://moho.iag.usp.br/sismologia/sismicidadeBR.php
http://moho.iag.usp.br/
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(Litherland e Bloomfield, 1981) e, em sua extensão oriental, capturam o rio Paraguai por dezenas 

de quilômetros e controlam grande parte do curso do rio Negro (Mendes, 2008). A atividade 

neotectônica é fundamental para a diversidade ambiental do Pantanal, considerando-se que em 

regiões muito planas pequenos deslocamentos verticais podem afetar gravemente processos 

sedimentares e erosivos, a disponibilidade de água durante as longas estiagens locais e a extensão 

e profundidade das enchentes. 

 

2.3.7. Clima 

 

 No Pantanal, o clima, predominantemente tropical, apresenta características de 

continentalidade, e de maneira geral apresenta diferenças marcantes entre as estações seca e 

chuvosa. Segundo a classificação mais atualizada de Köppen para o Brasil (Alvares et al., 2013), 

o clima do Pantanal apresenta três tipos climáticos (Figura 2.10), sendo majoritariamente 

Tropical (Aw), com estação seca no inverno; contudo, há áreas de clima Tropical úmido ou sub-

úmido (Am; transição entre o tipo climático Af e Aw) e pequenas áreas, no extremo sul, de clima 

Tropical úmido ou superúmido (Af), sem estação seca. 

 

Figura 2.10. Classificação climática atualizada segundo os critérios de Köppen (apud Alvares et 

al., 2013) para a Bacia do Alto Paraguai e os limites do Pantanal de Silva e Abdon (1998).  
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Capítulo 3 

 

3. Variabilidade Fenológica do Pantanal 

 

Neste capítulo serão apresentadas as métricas fenológicas geradas para o Pantanal 

a partir de séries temporais do sensor MODIS. Será apresentada ainda a fundamentação 

teórica, bem como as fases de aquisição, pré-processamento e interpretação das métricas 

fenológicas. 

 

3.1. FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS DOS DADOS 

  

3.1.1. Análise fenológica  

A análise fenológica por sensoriamento remoto é realizada através de séries 

multitemporais de índices de vegetação que têm sido empregadas no monitoramento da cobertura 

vegetal. Tais dados estão relacionados à evolução temporal da radiação fotossinteticamente ativa 

absorvida e ao ciclo fenológico da vegetação. A dinâmica da vegetação no tempo será em função 

de variáveis ambientais relacionadas ao clima, solo, fitofisionomia, entre outras. 

O conhecimento da dinâmica temporal da vegetação revela padrões, processos e 

mecanismos, os quais podem ser usados para realizar predições e orientar estratégias de proteção 

e conservação dos recursos florestais (Dalla Nora e Santos, 2010) e o planejamento do uso e 

ocupação do solo. 

A partir de perfis temporais de índices de vegetação pode-se extrair métricas fenológicas, 

como o início da estação, o pico da estação, final da estação, etc. E apesar dessas características 

não corresponderem exatamente aos eventos fenológicos propriamente ditos, como seriam 

observados no campo, fornecem indicações objetivas da dinâmica do ecossistema, além de 

fornecer informações que permitem mapear diferentes coberturas vegetais. 

O conhecimento da distribuição dos tipos de cobertura vegetal e suas variações 

fenológicas são hoje um aspecto indispensável para o planejamento de uma política coerente e 

eficiente de desenvolvimento sustentável, assim como para a compreensão e avaliação objetiva 
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da convivência de diferentes ecossistemas, sejam naturais, seminaturais, agrícolas ou industriais 

(Anderson, 2005). 

A assinatura temporal de uma fisionomia vegetal demonstra uma variabilidade inter e 

intra-anual que reflete respectivamente estágio de sucessão e fenologia das plantas. Desta forma, 

estes espectros apresentam períodos semelhantes que podem ser caracterizados com alto valor de 

significância a partir do emprego de modelos ondulatórios e estocásticos (Zar, 1999; Mallet et al., 

2008). 

 

3.1.2. Imagens MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto com sensores de moderada resolução espacial 

e alta frequência temporal, apresenta-se de fundamental importância para a obtenção de 

informação atualizada de extensas regiões, como é o caso do Pantanal. Devido ao tamanho da 

área e as dificuldades de acesso à região, esta ferramenta torna-se indispensável. 

Entre os diversos sensores ópticos disponíveis, são as imagens do MODIS as mais 

fundamentais para o estudo. Graças, à sua resolução temporal (imagens diárias), mas também à 

grande área imageada e à qualidade do georreferenciamento, pode-se elaborar séries temporais e 

avaliar a evolução sazonal de diversos parâmetros biofísicos da vegetação (Justice et al., 2002).  

A abrangência espacial é fundamental para estudar uma região dinâmica e diversa como o 

Pantanal, pois abrange em uma única cena todo o Pantanal e seu entorno. Além disso, essas 

imagens tem uma política de distribuição gratuita, apresentando produtos de alta qualidade, visto 

que além de ser um sensor multiespectral (36 bandas, de 0,4 a 14,3μm), apresenta algumas 

bandas que são utilizadas exclusivamente para a correção atmosférica fazendo com que a 

qualidade das imagens melhore significantemente. Outro aspecto inovador do MODIS é a 

qualidade geométrica das imagens que permite o acompanhamento e monitoramento preciso das 

alterações da superfície terrestre (Rudorff et al., 2007), no que é auxiliado pela excelente correção 

atmosférica com que as imagens são disponibilizadas. Além disso, o sensor MODIS apresenta 

uma sobreposição de resolução espectral com os sensores dos satélites Landsat, Aster e CBERS-

2, significando que os dados são comparáveis e podem ser complementares (Padovani, 2010). A 
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disponibilização de imagens compostas dos melhores pixels a cada 16 dias (MOD13) permite 

obter imagens pouco afetadas por nebulosidade mesmo nos meses chuvosos. 

 

3.1.3. Índices de Vegetação MODIS (MOD13Q1) 

 

Índices de vegetação são transformações espectrais de duas ou mais bandas realizadas 

com o intuito de realçar a contribuição das propriedades da vegetação e permitir comparações 

espaciais da atividade fotossintética e das variações estruturais do dossel. Estes índices, em 

imagens multitemporais, permitem monitorar as variações sazonais, interanuais e em longo prazo 

da vegetação no que se refere a parâmetros estruturais, fenológicos e biofísicos (Huete et al., 

2002). 

Para detectar mudanças fenológicas, composições diárias de índices de vegetação são de 

grande utilidade. A fim de eliminar a maior parte da cobertura de nuvens encontrada em imagens 

diárias, o procedimento de imagens compostas do máximo valor (CVM; Holben, 1986) tem sido 

utilizado para criar imagens índices de produtos de alta resolução temporal, baixa resolução 

espacial e maior cobertura de área, como os produtos do sensor Advanced Very High Resolution 

Radiometer (AVHRR) da National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA e do 

MODIS da National Aeronautics and Space Administration - NASA (Justice et al., 1998). 

O produto MOD13 contém os índices de vegetação NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index), produzidos em composições de 16 dias 

com resolução de 250 m, que permitem realizar estudos, tanto ao longo do tempo quanto no 

espaço, sobre condições da cobertura vegetal, em escalas global e regional (Latorre et al., 2007). 

Estes dois índices se complementam em estudos globais da vegetação e fornecem informações 

sobre detecção de mudanças vegetais e parâmetros biofísicos do dossel. De maneira geral, o 

NDVI é mais sensível à presença de clorofila e outros pigmentos da vegetação responsáveis pela 

absorção da radiação solar na banda do vermelho, enquanto o EVI é mais sensível à variação na 

estrutura do dossel, incluindo a área foliar (LAI - Leaf Area Index), a fisionomia da planta e a 

arquitetura do dossel (Huete et al., 2002) 

Além dos índices, estão disponíveis as bandas no infravermelho próximo (NIR), no 

vermelho (Red), no infravermelho médio (MIR) e no azul (Blue), sendo ainda disponibilizada a 
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imagem de qualidade de pixel (pixel reliability), que fornece informação da qualidade de cada 

pixel quanto à presença de nuvens e outras influências atmosféricas que não puderam ser 

removidas nas imagens compostas. 

 

3.1.4. Normalized Difference Vegetation Index - NDVI  

 

O NDVI é uma razão normalizada das bandas do vermelho (620 - 670 nm) e 

infravermelho próximo (841 - 876 nm), sendo calculado a partir da seguinte fórmula:  

NDVI = 
NIR – Red 

NIR + Red 

 

Este índice responde a concentrações do pigmento fotossinteticamente ativo da vegetação 

(principalmente clorofila) e também à estrutura foliar, à arquitetura do dossel e à área foliar. 

Utilizado para monitoramento da vegetação a partir de perfis temporais e sazonais, permite 

comparações interanuais das atividades da vegetação. Além disso, o perfil do NDVI tem sido 

utilizado para detectar atividade fenológica e sazonal, duração do período de crescimento, pico de 

verde, mudanças fisiológicas das folhas e períodos de senescência (Ponzoni e Shimabukuro, 

2010).  

O NDVI foi incluído nos produtos MODIS para dar continuidade aos dados de NDVI 

obtidos a partir do AVHRR - NOAA (Justice et al., 1998). É um dos índices mais conhecidos e 

utilizados, entretanto apresenta algumas limitações, como problemas de fundo do dossel, de 

contaminação atmosférica e de saturação em dosséis densos ou de alto índice de área foliar, a 

qual é mais pronunciada nos dados MODIS devido à banda vermelha ser mais estreita (Huete et 

al., 2000). Elmore et al. (2000) afirmam que outra desvantagem do índice NDVI está no fato 

deste ser altamente influenciado pelo brilho e pelo efeito espectral do solo, o que prejudica as 

avaliações sobre a vegetação. 

Apesar dos problemas que afetam este índice, optou-se por seu uso pela maior 

sensibilidade à variação da clorofila. Este pigmento, além de ser o mais presente nas folhas é 

também o que mais facilmente degrada, informando melhor da variação do vigor da vegetação. 
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Além disso, uma comparação recente entre o NDVI e o índice de vegetação melhorado (EVI) do 

sensor MODIS revelou que os efeitos de refletância bidirecional foram mais exacerbados no EVI 

que no NDVI, influenciando potencialmente a interpretação dos ciclos fenológicos em 

ecossistemas florestais (Galvão et al., 2011). 

 

3.1.5. Aplicações dos Índices de Vegetação 

 

A notável aplicabilidade de índices de vegetação desenvolvidos sobre imagens MODIS no 

Pantanal foi demonstrada pelos diversos trabalhos publicados sobre a feição utilizando essas 

imagens com diferentes objetivos. Goltz et al. (2007), por exemplo, utilizaram valores médios, 

mínimos e máximos de imagens multitemporais  entre os anos de 2000 e 2005 de  NDVI e EVI 

para determinar áreas suscetíveis de alagamento nas regiões de Paiaguás e Nhecolândia.  

Pardi Lacruz e Souza Júnior (2007), utilizando análise harmônica em composições de 16 

dias de EVI (MODIS) para o período de 2000 a 2008 no leque aluvial do Taquari, concluíram 

que essa metodologia apresenta grande potencial na avaliação rápida da dinâmica temporal do 

Pantanal. Já Adami et al. (2008)  avaliaram a dinâmica espaço-temporal de duas sub-regiões do 

Pantanal (Paiaguás e Nhecolândia) a partir de dados multitemporais EVI e verificaram ser 

possível a  distinção de áreas permanentemente alagadas, inundáveis e não inundáveis, 

verificando ainda a dependência tanto temporal quanto espacial da resposta espectral com a 

precipitação. 

Moraes et al. (2009), utilizando séries temporais de EVI do sensor MODIS para o período  

de 2000 a 2008, puderam estimar as áreas que apresentam alta variabilidade na mudança de uso 

do solo intra e interanual no Pantanal. 

Victoria et al. (2010), a partir de séries temporais de imagens EVI do sensor MODIS, 

puderam discriminar diferentes vegetações dentro do Pantanal; entretanto as áreas agrícolas no 

planalto foram mais facilmente discriminadas do que áreas de cerrado, não sendo possível separar 

o cerrado arbóreo do dominado por vegetação gramíneo-lenhosa. 

Santos et al. (2009) verificaram através da análise dos componentes principais de séries 

temporais de EVI que é possível identificar a dinâmica da região e obter informações sobre a 

sazonalidade da vegetação. 
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Além dos estudos no Pantanal, diversos outros têm sido conduzidos, onde dados de 

índices de vegetação derivados de imagens MODIS ou outras imagens ópticas multiespectrais 

têm sido utilizados com diversos objetivos, como discriminação de diferentes tipologias vegetais 

ou das características fenológicas (Ferreira et al., 2001; Ratana et al., 2005; Ferreira et al., 2006), 

na detecção e no monitoramento de inundação e ainda na detecção da resposta da vegetação 

resultante da seca ou supersaturação do solo após enchentes ou chuvas excessivas (Kogan, 1998, 

McVicar e Jupp, 1998, Ji e Peters, 2003, Gu et al., 2008, Caccamo et al., 2011), e ainda no 

mapeamento do uso e cobertura do solo (Gu et al., 2010). 

 

3.1.6. Métricas Fenológicas 

 

Métricas fenológicas são parâmetros descritivos da estação de crescimento da vegetação e 

podem ser utilizadas para estimar as diversas fases do ciclo anual de desenvolvimento da 

vegetação. Essas métricas são primariamente baseadas em séries temporais de imagens de índices 

de vegetação e visam recuperar o início da estação, a senescência, o tempo de pico da estação e o 

comprimento da estação, entre outras informações, com base na análise da curva do índice de 

vegetação (Reed et al., 1994; Zhang et al., 2003 e 2004). As métricas são geradas para cada pixel 

em uma cena de interesse, entretanto a média de regiões fenologicamente semelhantes também 

pode ser gerada (White e Nemani, 2006). Estas informações auxiliam na discriminação de ciclos 

fenológicos distintos. 

As características sazonais de plantas, tais como emergência e senescência, são 

intimamente relacionadas às características da baixa atmosfera, incluindo o ciclo anual de 

padrões de variação climáticas, temperatura e características de umidade (Reed et al., 1994). 

Estes autores afirmam que o momento e a progressão do desenvolvimento das plantas podem 

fornecer informações para ajudar os pesquisadores a fazer inferências sobre a condição das 

plantas e seu ambiente (como, umidade do solo, temperatura do solo, iluminação, temperatura, 

etc). 
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3.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas composições dos índices de 

vegetação NDVI de 16 dias (produto MOD13Q1), com resolução espacial de 250 m, dos tiles 

H12V10 e H12V11 do período de janeiro de 2001 a dezembro de 2012. Estes dados foram 

obtidos gratuitamente através do website http://mrtweb.cr.usgs.gov/, o qual permite a escolha do 

datum e projeção de saída, além de automaticamente realizar o mosaico dos tiles escolhidos e 

recortar a imagem para a área de interesse. 

Embora os problemas atmosféricos das imagens do sensor MODIS sejam minimizados, 

restam problemas que afetam a qualidade dos dados, como por exemplo: variações angulares, 

nuvens residuais e perturbações atmosféricas (Eklundh et al., 2007). Para reduzir estes efeitos, os 

dados foram filtrados no software TIMESAT (Jönsson e Eklundh, 2002 e 2004). 

A rotina TIMESAT, desenvolvida por Jönsson e Eklundh (2004), foi utilizada para fazer o 

ajuste de funções matemáticas aos perfis temporais de NDVI. O método da referida rotina 

consiste em ajustar funções localmente a cada conjunto de pontos da série temporal do índice de 

vegetação, proporcionando melhor representação dos máximos e mínimos. A banda pixel 

reliability do MOD13 foi usada para ponderar cada pixel da série de dados, onde o valor zero 

desta banda (dados de boa qualidade) teve peso total (1,0), os valores 1 e 2 (dados marginais, 

como  neve e gelo) tiveram metade do peso (0,5), e o valor 3 (nuvens) teve peso mínimo (0,1). A 

partir da função ajustada à curva de índice de vegetação, determinou-se uma série de parâmetros 

que caracterizam os ciclos. Os parâmetros de ajuste da função utilizados no TIMESAT para a 

suavização/filtragem dos dados foram: filtro Savitzky-Golay com janela de 5 pontos em 2 passos 

de montagem, força de adaptação de 2, sem cortes de amplitude e de picos (spikes), e limiar de 

20%  para início e fim da estação. 

Da série filtrada foram extraídas 10 métricas fenológicas: (1) início, e (2) fim da estação, 

(3) tempo de duração da estação, ou comprimento da estação, (4) amplitude sazonal, diferença 

entre o valor máximo e o nível de base, (5) nível de base, ou valores mínimos de NDVI, (6) 

valores máximos de NDVI, (7) taxa de aumento no início da estação, também conhecida como 

taxa de rebrota, (8) taxa de redução no fim da estação, conhecida como taxa de senescência, (9) 

pequena integral, ou produtividade sazonal, e (10) grande integral, ou produtividade total (Figura 

3.1). 

http://mrtweb.cr.usgs.gov/
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Posteriormente, foram gerados mapas para cada uma das métricas fenológicas, sendo 

gerado ainda um mapa médio para cada métrica, a fim de representar o comportamento médio do 

Pantanal para o período de 2001 a 2012. As métricas foram recortadas para os limites de Silva e 

Adbon (1998) e foi desconsiderada a classe água obtida a partir do mapa de cobertura vegetal 

disponibilizado pela WWF (WWF – BRASIL, 2009) para delimitação dos valores médios de 

cada métrica para o Pantanal. 

Os padrões fenológicos mapeados foram avaliados a partir das características ambientais 

da área de estudo, utilizando para tanto os mapas de vegetação e de solos, bem como informações 

contidas na literatura (Pott,1982; Allem e Valls, 1987; Silva e Abdon, 1998; Silva et al., 2000;  

Abdon e Silva, 2006; Santos et al., 2006). 

 
Figura 3.1. Parâmetros fenológicos identificados na curva de índice de vegetação que podem ser 

gerados no software TIMESAT (modificado de Jönsson e Eklundh, 2004). 

 

3.3. RESULTADOS 

 

Ao analisar as respostas médias para os 12 anos de uma área que engloba o Pantanal e 

seus arreadores, é interessante observar que a planície pantaneira se destaca de seu entorno em 

quase todas as métricas fenológicas (Figura 3.2). 
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De uma maneira geral, o Pantanal apresentou valores mais baixos que as suas adjacências, 

permitindo seu reconhecimento em quase todas as métricas. As métricas que melhor destacaram 

o Pantanal foram: amplitude, taxa de rebrota, taxa de senescência e produtividade sazonal. 
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Início da estação 

 

Mínimo 

 

Duração da estação 

 

Taxa de rebrota 

 

Produtividade sazonal 

 
Fim da estação 

 

Máximo 

 

Amplitude 

 

Taxa de senescência 

 

Produtividade total 

 
Figura 3.2. Métricas fenológicas médias para o período de 2001 a 2012 para o Pantanal e suas adjacências. Cores quentes representam valores mais 

elevados e cores frias valores mais baixos. 
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 A partir das métricas recortadas para os limites do Pantanal é possível observar a 

variabilidade de respostas das diferentes regiões pantaneiras, indicando que estas regiões 

apresentam ciclos fenológicos distintos. A variabilidade nas respostas fenológicas é em função 

não apenas do tipo de vegetação, mas do ambiente como um todo, como será brevemente 

discutido aqui para cada uma das métricas obtidas para os limites de Silva e Abdon (1998) 

(Figura 3.3) e, posteriormente, no Capítulo 7, para cada sub-região definida neste estudo. 

 

Figura 3.3. À esquerda as sub-regiões do Pantanal, de acordo com Silva e Abdon (1998), e a 

direita a indicação da granulometria dominante. 

 

O início da estação variou da primeira quinzena de junho à primeira quinzena de 

dezembro, enquanto que o fim da estação variou da primeira quinzena de fevereiro à segunda 

quinzena de agosto do ano seguinte (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. À esquerda, o mapa de início médio da estação e à direita, o mapa de fim médio da 

estação para o período de 2001 a 2012 do Pantanal para os limites de Silva e Abdon (1998). 

 

 Pode-se observar que grande parte do Pantanal tem o início da estação em outubro, o que 

coincide com o início das chuvas na maior parte da região. As regiões que apresentaram início da 

estação anterior a esse período são áreas que apresentam maior disponibilidade hídrica, como: 

matas ciliares; regiões de bordas de leque aluviais, como é o caso da borda do leque Paraguai-

Corixo Grande (Figura 2.1; sub-região de Cáceres); lobos atuais do Megaleque do Taquari – sub-

região do Paiaguás e do leque do São Lourenço – sub-região de Barão de Melgaço (Figura 2.1); 

região de Poconé que, como se verá adiante, apresenta disponibilidade hídrica por períodos 

prolongados devido à região ser essencialmente argilosa; região de Aquidauana, Miranda e Porto 

Murtinho, possivelmente devido às chuvas começarem um pouco mais cedo nessas regiões, 

permitindo um incremento na atividade fotossintética e rebrota (ver capítulo 6, Figura 6.3). A 
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sub-região do Paraguai apresentou um início da estação tardio em algumas áreas, o que deve estar 

relacionado ao longo período de inundação dessa região, que por volta de setembro/outubro 

começa a esvaziar (Figura 2.5).  

 O fim da estação em grande parte do Pantanal ocorre em junho/julho, início da seca, 

entretanto as áreas mais argilosas ou que permanecem a maior parte do ano encharcadas (lobos 

atuais e bordas de leques aluviais, etc) apresentaram fim da estação precoce. Regiões arenosas, 

como é o caso de áreas na Nhecolândia, Paiaguás e Cáceres apresentam fim da estação tardio 

(julho/agosto). 

O comprimento médio da estação de crescimento (duração) variou de 60 a 300 dias 

(Figura 3.5), entretanto a maior parte da área apresentou ciclos variando de 225 a 300 dias (sete 

meses e meio a 10 meses). As áreas que apresentam água disponível a maior parte do ano, como 

matas ciliares, lobos atuais dos leques aluviais e áreas permanentemente inundadas apresentam 

ciclos mais curtos, seguidos pelas áreas argilosas (incluindo o Nabileque, mas não Porto 

Murtinho), enquanto que as áreas arenosas tenderam a apresentar ciclos mais longos, devido à 

vegetação dessas áreas ser mais adaptada a longas estiagens. Apesar dos ciclos mais longos 

nessas regiões, estas áreas, quando comparadas às áreas mais argilosas, apresentam menores 

valores de NDVI durante os meses de seca. 



74 
 

 
Figura 3.5. Mapa de comprimento médio da estação (duração) para o período de 2001 a 2012 do 

Pantanal Matogrossense. 

 

A amplitude reflete a variabilidade da produtividade sazonal. Durante o período analisado 

sua média variou de 0,13 a 0,68 para todo o Pantanal, não levando em consideração os corpos 

d’água, demonstrando uma alta variabilidade espacial (Figura 3.6), onde a amplitude deve indicar 

ainda a variação na disponibilidade hídrica na região ao longo do ano. Quando uma área 

apresenta estresse hídrico no período de seca, como ocorre em parte considerável das regiões do 

Pantanal com solos e sedimentos arenosos, essa resposta deve ser maior, como ocorre na 

Nhecolândia, Paiaguás, Cáceres, parte leste de Barão de Melgaço e Aquidauana. Na situação 

oposta extrema, nas áreas que permanecem inundadas todo o ano, independentemente da 

granulometria de sedimentos e solos a amplitude será mínima, como ocorre na região do Paraguai 
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e na parte central do leque do Taquari, seu lobo deposicional atual. Em um comportamento 

intermediário estão as regiões com sedimentos e solos com importante fração argilosa, que 

apresentam de uma forma geral baixos valores de amplitude. Esta situação é encontrada nas 

regiões de Poconé, Miranda e partes de Barão de Melgaço e do Abobral, todas estas 

essencialmente argilosas, a não ser pelas duas últimas que apresentam algumas áreas arenosas e 

outras argilosas. Entretanto, as regiões de Nabileque e de Porto Murtinho, embora sejam 

essencialmente argilosas apresentam altos valores de amplitude. 

 

 

Figura 3.6. Mapa de amplitude sazonal média de NDVI para o período de 2001 a 2012 do 

Pantanal. 

 

Apesar da alta variabilidade e amplitude de valores, levando-se em consideração o mapa 

de uso do solo e vegetação disponibilizado pela WWF (WWF – BRASIL, 2009), pode-se 



76 
 

constatar na Figura 3.7 que são poucas as regiões com amplitudes acima de 0,35. Em geral estão 

relacionadas a áreas antropizadas, como agricultura e pastagens, bem como nas proximidades de 

áreas de planalto, onde a topografia é mais acentuada e os sedimentos coluvionares, de 

granulometria muito grosseira, drenam muito bem e tornam mais intensos os efeitos das secas 

sazonais. As regiões de Porto Murtinho e a de Barão de Melgaço, onde foram observadas em 

campo grandes áreas antropizadas com extensos areiões, foram as que mais apresentaram 

amplitudes superiores a 0,35. 

 
Figura 3.7. Mapa de amplitude sazonal média de NDVI para o período de 2001 a 2012 do 

Pantanal indicando as regiões com amplitude sazonal superiores a 0,35, desconsiderando os 

corpos d`água. 
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Em áreas naturais, a amplitude deve indicar indiretamente a disponibilidade hídrica na 

região ao longo do ano. Quando uma área apresenta estresse hídrico durante a estiagem, a 

amplitude deve ser maior, como é o caso das áreas mais arenosas, enquanto áreas que 

permanecem úmidas ou são essencialmente argilosas apresentam, de uma forma geral, valores 

mais baixos de amplitude sazonal. Entretanto, como o Pantanal é uma planície sujeita a 

inundações periódicas, em determinados períodos do ano algumas regiões ficam cobertas por 

água, o que em alguns casos, como será discutido adiante, mascara a resposta da vegetação. Essas 

áreas apresentam baixos valores de NDVI devido à presença de água livre que reduz a área foliar, 

o que não é resultado de menor taxa fotossinteticamente ativa devido ao estresse hídrico. 

Apresentam menores amplitudes as regiões de Poconé, Paraguai, região oeste de Miranda, 

Abobral e porções a oeste de Barão de Melgaço, todas sub-regiões predominantemente argilosas 

exceto a  última, que é arenosa e tem baixas amplitudes particularmente associadas a cursos 

d’água perenes, em parte com drenagem distributária (Assine et al., 2014), garantindo umidade 

mesmo nos períodos de seca. A região do Paraguai e a parte central do leque do Taquari (lobo 

deposicional atual) encontram-se quase permanentemente inundadas, apresentando assim, menor 

amplitude sazonal (Figura 3.6). Já as regiões da Nhecolândia, Paiaguás, Cáceres, parte leste de 

Barão de Melgaço e Aquidauana, predominantemente arenosas, apresentam maiores valores de 

amplitude sazonal. São exceções, Nabileque e Porto Murtinho, que apesar de essencialmente 

argilosas, apresentam altas amplitudes sazonais. 

As regiões do Nabileque e de Porto Murtinho têm em geral solos argilosos, muito 

compactados e pouco permeáveis, impedindo a infiltração e, consequentemente, o 

armazenamento e a disponibilização de água para os sistemas radiculares das coberturas vegetais, 

apresentando drenagem lenta e ineficiente. Além disso, a redução dos valores de NDVI na época 

em que a estiagem domina a maior parte do Pantanal deve-se ao período de inundação dessas 

regiões, que é tardio e prolongado, se estendendo aos meses de seca (junho a outubro; Figura 

2.1). Devido a sua localização ao sul do Pantanal, por essas regiões passa toda a água drenada na 

bacia hidrográfica do Alto Paraguai (Kuerten e Assine, 2011), assim, como comentado 

anteriormente, os valores de NDVI acabam reduzidos em decorrência da água livre, simulando o 

comportamento das porções mais arenosas do Pantanal não apenas para esta métrica como para 

diversos parâmetros fenológicos. 
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Na Figura 3.8 são destacadas as regiões que apresentaram baixa amplitude sazonal média, 

onde é possível observar que a classe de vegetação “vegetação com influência fluvial“ é em 

grande parte coincidente com essas regiões de baixa amplitude. 

 
Figura 3.8. À esquerda, o mapa de amplitude sazonal média de NDVI para o período de 2001 a 

2012 do Pantanal, indicando as regiões com amplitude sazonal inferiores a 0,12, desconsiderando 

os corpos d’água, e à direita, mapa de uso do solo e vegetação (WWF – BRASIL, 2009), 

apresentando apenas as classes de vegetação encontradas no Pantanal. 

 

Os valores médios de NDVI, mínimos e máximos, para o período de 2001 a 2012 (Figura 

3.9) oscilaram respectivamente entre -0,16 e 0,86 e entre 0,21 e 0,93 em comportamento espacial 

bastante semelhante ao da amplitude. As imagens são bastante similares entre si, onde se verifica 

que, de uma maneira geral, as regiões mais argilosas ou permanentemente inundadas, acima 

citadas, apresentam maiores valores mínimos e máximos de NDVI, a não ser pelas duas regiões 

na porção sul do Pantanal, Nabileque e Porto Murtinho, que como anteriormente discutido, 

fogem ao padrão geral devido à inundação tardia, que encobre a vegetação herbácea e mascara a 
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resposta do NDVI. Com isso estas sub-regiões, de solos muito argilosos, apresentam valores 

mínimos comparáveis aos de regiões altamente arenosas, como Paiaguás e Nhecolândia. 

Entretanto, Porto Murtinho, apesar dos baixos valores de mínimo, apresenta maiores valores 

máximos, como os encontrados nas regiões argilosas ou com disponibilidade hídrica quase que 

permanente, refletindo solos mais férteis. Observa-se ainda grande variação nos valores de 

máximos e mínimos nas áreas arenosas, sobretudo em função de áreas com influência fluvial 

vizinhas de savanas com baixos valores de NDVI. 

 

 

 

Figura 3.9. Mapa dos valores mínimos médios de NDVI à esquerda e mapa de valores máximos 

médios de NDVI à direita, para o período de 2001 a 2012 do Pantanal Matogrossense. 

 

A taxa de rebrota variou de 0,004 a 0,095 (Figura 3.10), onde regiões mais argilosas ou 

permanentemente inundadas apresentaram taxas de rebrota menores do que as áreas mais 

arenosas. Esse comportamento leva as áreas arenosas a apresentarem altas taxas de recuperação 

da vegetação ao início do período chuvoso, aproveitando ao máximo a água disponível, com 
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intensa rebrota e notável aumento relativo no nível de verdor. Já as áreas mais argilosas não 

apresentam grande incremento de verdor e nem alta taxa de rebrota, visto que a água não é um 

recurso tão limitante para a vegetação nesses locais durante a estação seca, pois o solo permanece 

úmido por períodos mais longos devido à menor permeabilidade. Entretanto as regiões de 

Nabileque e Porto Murtinho, predominantemente argilosas, apresentam um padrão similar ao de 

áreas arenosas. Creditou-se este comportamento ao conhecido fato das enchentes locais serem 

tardias, graças essencialmente à posição dentro da BAP. A estação chuvosa ocorre relativamente 

ao mesmo tempo em todo o Pantanal, apenas mais intensa na região nordeste (ver Figura 6.3). 

Assim nos solos e sedimentos essencialmente argilosos e ricos em nutrientes e matéria orgânica 

predominantes naquelas regiões, como observado em campo, a vegetação atinge seu pico de 

verdor simultaneamente às áreas arenosas.  No mesmo período em que as chuvas cessam e a seca 

se impõe à maior parte do Pantanal, com intensa perda da atividade fotossintética nas regiões 

arenosas, as enchentes tomam conta das regiões de Nabileque e Porto Murtinho, cobrindo a 

vegetação de pequeno porte do estrato herbáceo resultando em perda do sinal relativo à vegetação 

fotossinteticamente ativa. Assim, nessas regiões especificamente, o comportamento a perda da 

resposta de clorofila se dá por excesso de água em solos pouco drenantes (por simples submersão 

de parte das folhas), de forma simultânea nas regiões arenosas, onde a perda de clorofila é por 

carência hídrica. 

Algumas regiões arenosas apresentam taxas de rebrota intermediárias, especialmente na 

região da Nhecolândia e algumas porções no Paiaguás, Nabileque, Barão de Melgaço e Cáceres e 

ao menos parte se associa a corixos (cursos d’água temporários).  

A taxa de senescência representa a redução da atividade fotossintética e perda de vigor 

vegetativo. Essa taxa variou entre 0,02 e 0,11 (Figura 3.10). As regiões apresentaram um 

comportamento similar à taxa de rebrota, com regiões argilosas apresentando menor taxa de 

senescência do que as áreas arenosas: quando o período de chuvas termina a umidade deve 

permanecer por períodos mais longos, enquanto que nas áreas mais arenosas, devido à maior 

permeabilidade, a água infiltra-se mais rapidamente e ocorre intenso rebaixamento do freático, 

podendo vir a ser um recurso limitante em algumas regiões devido aos longos períodos de 

estiagem.  Porto Murtinho e o leque do Taboco (porção sul da sub-região de Aquidauana) 

apresentaram as maiores taxas de senescência, enquanto o Nabileque e as outras regiões arenosas 

apresentaram maior variabilidade com taxas de senescência variando de altas a médias. 
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Figura 3.10. Mapa da taxa de rebrota média à esquerda e mapa da taxa de senescência média à 

direita, para o período de 2001 a 2012 do Pantanal Matogrossense. 

 

A produtividade sazonal variou de 0,084 a 5,7 (Figura 3.11). É possível observar que as 

áreas mais argilosas e permanentemente inundadas, a não ser pela região do Nabileque e Porto 

Murtinho, apresentam baixos valores de produtividade sazonal, enquanto que as áreas mais 

arenosas juntamente com Nabileque e Porto Murtinho apresentam valores mais altos, indicando, 

da mesma forma que o mapa de taxa de rebrota, a importância da disponibilidade da água para 

essas regiões. As áreas em que a água é um recurso limitante no período de estiagem apresentam 

altas taxas de rebrota e, da mesma forma, alta produtividade sazonal. A particularmente alta 

produtividade sazonal da região de Porto Murtinho deve ser em parte explicada pela presença de 

áreas com muitos nutrientes (solos argilosos com muita matéria orgânica) que, associados à 

presença temporária de disponibilidade hídrica, permitam uma intensa produtividade.  

A produtividade total, que representa a produtividade de todo o período, não apenas na 

estação, apresentou um padrão quase que contrário ao da produtividade sazonal, com uma 
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variação de 4,7 a 18,4 (Figura 3.11), onde as áreas mais argilosas apresentaram alta produtividade 

total, em grande parte associada a coberturas vegetais com influência fluvial e, por consequência, 

produtividade contínua. Por outro lado, a área permanentemente inundada do lobo atual do leque 

do Taquari e a borda permanentemente úmida do leque de Cáceres apresentaram baixa 

produtividade total. A região do Nabileque apresentou baixa produtividade total e Porto Murtinho 

apresentou produtividade total média a alta e bastante variada, enquanto que a região do leque do 

São Lourenço apresentou alta produtividade. 

 
Figura 3.11. Mapa de produtividade sazonal média à esquerda e produtividade total média à 

direita para o período de 2001 a 2012 do Pantanal Matogrossense. 

  

3.4. CONCLUSÕES 

 

O conjunto de parâmetros fenológicos é bastante informativo, indicando não apenas da 

vegetação, bem como da disponibilidade hídrica para a vegetação, de padrões de inundação e 
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indiretamente do tipo de solo nas diferentes regiões do Pantanal. Nota-se que condições 

climáticas e edafo-geológicas semelhantes em regiões geograficamente distantes podem dar 

origem a respostas fenológicas notavelmente semelhantes, o que vem de encontro à expectativa 

de uma abordagem geobotânica. 

As áreas argilosas apresentam estações mais curtas com menores amplitudes, devido a 

menor permeabilidade da água nessas regiões com maior disponibilidade hídrica no período de 

estiagem, enquanto que as áreas mais arenosas apresentaram estação de crescimento mais longa e 

maiores amplitudes, devido ao maior estresse hídrico nessas regiões, visto que sofrem carência 

hídrica mais longa pela maior porosidade dos sedimentos sotopostos que implica em rápido e 

intenso rebaixamento no freático ao fim da estação chuvosa. Estas áreas, apesar de sofrerem mais 

com a seca devido a menor capacidade de retenção de água, são dominadas especialmente por 

savanas que são mais adaptadas a longas estiagens, implicando em períodos mais longos da 

estação de crescimento. 

Os valores mínimos e máximos de NDVI também apresentaram relação com a 

granulometria dos sedimentos e ao período de inundação, sendo que as áreas mais permeáveis 

apresentaram menores valores de NDVI em ambos os períodos. As taxas de rebrota e senescência 

foram maiores nas áreas mais arenosas demonstrando a importância do estresse hídrico nessas 

regiões que apresentam, assim, maior produtividade relativa na estação úmida. Entretanto, a 

produtividade total foi maior nas áreas mais argilosas, visto que essas permanecem verdes por 

períodos mais longos e tem solos mais férteis. Foram exceções apenas as sub-regiões de 

Nabileque e Porto Murtinho. Este comportamento particular dentro do conjunto das demais sub-

regiões do Pantanal deve-se à sua localização, uma estreita saída das águas de toda a bacia 

hidrográfica a montante. Essas regiões, por permanecerem inundadas por longos períodos, 

inclusive durante os meses de seca, tem a resposta da vegetação mascarada devido à água livre, 

fazendo com que essa região tenha parâmetros fenológicos similares às áreas arenosas.  
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Capítulo 4 

 

4. Dados de campo e sua associação com respostas fenológicas  

 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados em duas campanhas de 

campo no Pantanal, bem como as análises preliminares realizadas. Dados de 

granulometria e fertilidade obtidos em campo são analisados conjuntamente com dados de 

sensoriamento remoto. Estes resultados apesar de simplificados e pontuais foram 

essenciais para o desenvolvimento da pesquisa e definição da metodologia a ser seguida. 

 

4.1. CAMPANHAS DE CAMPO 

  

A primeira campanha de campo foi realizada de 5 a 20 de Agosto de 2011, nos estados do 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso foram coletadas amostras nos megaleques 

fluviais do Paraguai, Cuiabá e São Lourenço e na planície fluvial do Piqueri, nos municípios de 

Cáceres, Poconé, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço. No Mato Grosso do 

Sul, nos megaleques do Taquari (sub-regiões de Paiaguás e leste da Nhecolândia, conforme a 

divisão do Pantanal de Silva e Abdon, (1998) e Aquidauana, nos municípios de Coxim, Rio 

Verde e Aquidauana,. Foram percorridos cerca de 3.000 km em diferentes sub-regiões do 

Pantanal, em 16 dias de viagem. Uma segunda campanha foi realizada entre 11 e 19 de Setembro 

de 2012 abrangendo apenas o Pantanal sul. Foram coletadas amostras nos megaleques do 

Taquari, Taboco, Aquidauana e Nabileque, bem como ao sul deste último magaleque, no extremo 

sul do Pantanal, na região de Porto Murtinho, pelo limite considerado em Silva e Abdon (1998). 

Foram percorridos cerca de 1.500 km nos municípios de Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto 

Murtinho em Mato Grosso do Sul em nove dias de viagem (Figura 4.1).  

Foi realizada navegação em tempo real por meio do software Global Mapper 12 e um 

GPS acoplado ao notebook, o qual continha o banco de dados para consulta das informações e 

verificação da resposta de diferentes imagens MODIS no campo, permitindo que diversas 

informações fossem consultadas no momento em que se estava no local de interesse.  A escolha 

das áreas de amostragem foi norteada principalmente pelo comportamento espectral das imagens 

MODIS (MOD09GQ) durante as estações de seca e chuva. Havia ainda no banco de dados 
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imagens TM Landsat, utilizadas para auxiliar na navegação quando havia problemas com as 

trilhas anteriormente preparadas, dados de relevo do SRTM, Cartas Geológicas da CPRM e 

mapas de vegetação e de solos, shapes de hidrografia, rodovias e estradas de terra, leques aluviais 

e limites do Pantanal. 

 

Figura 4.1. Mapa da trilha percorrida (em vermelho) e das áreas amostradas (pontos verdes – 

campanha 1 e amarelo – campanha 2). Os nomes dos municípios que englobam o Pantanal são 

apresentados. 
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4.1.1. Amostras de solos e sedimentos 

 

Durante as campanhas de campo, amostras de solo e sedimento foram coletadas para 

análises de fertilidade e granulometria. Os pontos sempre foram marcados com distância de ao 

menos 200 m da estrada para minimizar a influência desta na resposta espectral.  

As coletas para análises de granulometria e de fertilidade foram feitas por trado holandês 

e sempre abaixo do solo superficial com presença de fragmentos vegetais. Para as amostras de 

solo (horizonte A) foi recolhida a porção de 0 a 20 cm de profundidade, enquanto que para as 

amostras de sedimentos foi recolhida a porção de 20 a 40 cm de profundidade. Todas as amostras 

possuíam tamanho médio de 1 kg e foram armazenadas separadamente em sacos plásticos 

transparentes, sendo catalogadas quanto ao número da amostra. As amostragens foram 

indicativas, orientadas pelas variações nas coberturas vegetais, seguindo o comportamento 

espectral das imagens MODIS de períodos de seca e cheia (Figura 4.2). 

Na imagem de seca, à direita, é possível verificar que algumas áreas permanecem verdes, 

fotossinteticamente ativas (resposta em amarelo na imagem), mesmo ao final da estiagem, 

indicando regiões em que a granulometria mais fina predomina. 

As amostras foram enviadas para análise de fertilidade e de granulometria junto aos 

laboratórios do Instituto Agronômico de Campinas. O método utilizado para determinar a 

percentagem de areia grossa (2,00 - 0,210 mm), areia fina (0,210 - 0,105 mm), areia muito fina 

(0,105 - 0,053 mm) silte (0,053 - 0,002 mm) e argila (< 0,002 mm), foi descrito por Camargo et 

al. (2009) e o método para determinar a fertilidade foi descrito por Raij e Quaggio (1983). Os 

dados dessas análises podem ser encontrados nos Anexos A e B. 
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Figura 4.2. Imagens MODIS em composição colorida falsa-cor (NDVI/NIR/R) de cheia (abril) e 

de seca (setembro) de 2005, respectivamente, exemplos de imagens utilizadas em campo.  

 

4.1.2. Caracterização da Vegetação 

 

 Para cada local amostrado, foi realizado o reconhecimento das espécies, utilizando como 

apoio Pott e Pott (1994). Quando não foi possível o reconhecimento em campo, houve a coleta de 

material vegetal para reconhecimento posterior.  Assim, para cada local, procurou-se caracterizar 

a vegetação presente na área amostrada e o ambiente como um todo. Foi ainda realizado o 

registro fotográfico das áreas, como pode ser observado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Exemplos do registro fotográfico realizado nas áreas amostradas. Vegetação arbóreo-

arbustiva densa com dossel médio de 15-20 m (A); campo sujo, caracterizado por vegetação 

arbustiva esparsa com dossel médio de 3 m (B); pastagem (C); lagoa salina com faixa de vegetação 

graminóide de aproximadamente 30m pós-praia, seguida por vegetação arbórea densa 

(cordilheiras) com dossel médio de 15-20 m (D).   
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4.2. A NÁLISES PRELIMINARES 

 

Índices de vegetação derivados de dados de imagens de sensoriamento remoto óptico 

orbital, como por exemplo o NDVI, desempenham um papel importante no monitoramento da 

resposta da vegetação à seca e a enchentes (Kogan, 1998; McVicar e Jupp, 1998; Ji e Peters, 

2003; Gu et al., 2008; Caccamo et al., 2011). Os índices são úteis para a detecção e 

monitoramento de grandes áreas com estresse vegetacional resultado da seca ou da 

supersaturação do solo após enchentes e chuvas excessivas.  

Em áreas dinâmicas, como o Pantanal, o ciclo anual de cheias e secas muda intensamente 

a paisagem, criando diferentes áreas internas com base em características físicas do ambiente. 

Entre novembro e março, chuvas saturam a área; os rios transbordam e inundam a planície, 

transformando-a em uma imensa área úmida. A partir de abril as águas começam a baixar e, em 

outubro, só podem ser encontradas em baixas altitudes, em lagoas e rios. Entretanto o efeito da 

umidade na vegetação tem uma tendência a ser mais persistente em algumas áreas do que em 

outras, como pode ser observado nas imagens da Figura 4.2.  

Uma das hipóteses de trabalho é baseada na afirmação de que a persistência da umidade 

não pode ser totalmente explicada pelas pequenas variações de relevo no Pantanal, mas também 

pela granulometria dos sedimentos. De acordo com esta hipótese, em áreas onde os sedimentos 

são arenosos e, portanto muito porosos, a água superficial acompanha o rebaixamento do lençol 

freático, comprometendo a capacidade da vegetação em enfrentar a estação seca. Já em 

sedimentos em que há argila e silte em proporções razoáveis a porosidade será baixa e a migração 

do freático não se efetuará tão rapidamente. Além disso, em sedimentos onde a presença de 

pelitos é importante, é provável a presença de camadas realmente argilosas, impermeáveis, que 

agem como traps, armadilhas, retendo água que pode ser disponibilizada para os sistemas 

radiculares da vegetação. Considerando-se a premissa de que a vegetação responde 

diferentemente a solos formados sobre sedimentos pelíticos e arenosos buscou-se compreender 

como o NDVI se correlaciona com a granulometria dos sedimentos ao longo das estações. Ou 

seja, é uma abordagem de geobotânica fenológica, em que o comportamento sazonal da 

vegetação informa tendências da granulometria dos sedimentos. Naturalmente são também 

analisadas as interações/influências de outros fatores ambientais, tais como fertilidade do solo, 
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tipos de vegetação (fitofisionomias), elevação (SRTM) e precipitação (TRMM) na dinâmica da 

vegetação.  

 

4.2.1. Metodologia 

 

Uma análise preliminar foi realizada com base nas análises granulométricas para os 

pontos amostrados na primeira campanha de campo e em uma série temporal de NDVI para um 

período de cinco anos (2006 - 2010), previamente filtradas como descrito no capítulo anterior. Os 

perfis temporais e as métricas fenológicas foram gerados para cada pixel amostrado em campo, 

para analisar como diferentes coberturas vegetais e a granulometria dos sedimentos estão 

influenciando o comportamento da vegetação ao longo do tempo.  

As amostras foram divididas em quatro grupos com diferentes composições texturais, 

com base na porcentagem de sedimentos pelíticos: Grupo 1 – amostras que contém mais de 75% 

de sedimentos pelíticos; Grupo 2 – amostras contendo de 50 a 75% de sedimentos pelíticos; 

Grupo 3 – amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos pelíticos e grupo 4 - amostras contendo 

menos de 25% de sedimentos pelíticos. Sedimentos pelíticos são descritos aqui como a soma das 

frações silte e argila. 

Para cada grupo foi gerada uma série temporal dos valores médios de NDVI, calculando a 

média dos valores de todas as amostras de sedimentos identificados em cada um dos grupos. 

Depois, todos os parâmetros de sazonalidade anuais gerados pelo TIMESAT para as amostras 

foram convertidos em valores médios (médias dos parâmetros de sazonalidade durante os cinco 

anos) para cada grupo de amostras. 

Visto que diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam diferentes comportamentos 

fenológicos, buscou-se analisar como as diferentes coberturas vegetais e a heterogeneidade do 

ambiente podem influenciar na resposta da vegetação frente à estação seca, o que pode ser 

avaliado indiretamente através da amplitude sazonal média, como observado no capítulo 3. 

Assim a área relativa a cada amostra foi classificada a partir do mapa de vegetação e, para 

determinação da heterogeneidade, foram gerados buffers de 250 m ao redor dos pontos 

amostrados para representar a totalidade da área representada no pixel MODIS. Esses pontos e 

buffers foram convertidos para o formato Keyhole Markup Language (KML) e importados para a 
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plataforma Google Earth, onde através da observação de imagens de alta resolução, é possível 

classificar os pixels de acordo com a heterogeneidade da área, permitindo verificar se as áreas 

amostradas são compostas por um tipo específico de fitofisionomia (pixel homogêneo) ou por 

mais de um tipo de fitofisionomia (pixel heterogêneo), permitindo assim uma melhor 

compreensão dos perfis temporais destas áreas. Essas classificações levaram em conta ainda fotos 

e observações feitas em campo.   

Uma segunda análise utilizando o mesmo procedimento foi feita incluindo os dados de 

campo obtidos na segunda campanha de campo, bem como uma série temporal de 12 anos de 

NDVI (2001-2012). 

Para auxiliar no entendimento do conjunto de parâmetros utilizados na pesquisa, utilizou-

se um modelo de covariância para detectar se cada uma das métricas fenológicas médias de 

NDVI para o período de 2001 a 2012 poderia ser estimada pela granulometria dos sedimentos, 

fertilidade do solo, tipos de vegetação (WWF – BRASIL, 2009), topografia (representada pelo 

SRTM) e pluviosidade média acumulada (representada pelo TRMM; 2001-2012) nas áreas 

amostradas em campo (pixels). 

Primeiramente, para explorar essas interações examinaram-se as regressões entre as 

métricas fenológicas do NDVI e cada um dos fatores ambientais citados acima.  

Objetivando reduzir a dimensionalidade dos dados de fertilidade aplicou-se uma Análise 

de Componentes Principais (PCA), na qual a primeira componente principal (PC1) explicou 68% 

da variância total dos dados, sendo que a primeira e a segunda componentes principais 

explicaram juntas 90% da variância. Assim, utilizou-se a PC1 como dado de fertilidade para as 

análises estatísticas. 

Para reforçar as interações entre elevação-vegetação nas análises, optou-se por retirar os 

pixels que representavam as classes de alterações antrópicas e pastagem. 

 

 

4.3. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos em cada uma das etapas são apresentados separadamente em três 

sub-itens. 
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4.3.1. Perfis Temporais x Granulometria dos Sedimentos (2006 – 2010) 

 

Das 161 amostras coletadas na primeira campanha, apenas 106 geraram bons perfis 

temporais, visto que as demais amostras não apresentaram dados NDVI/MODIS suficientes para 

gerar perfis no TIMESAT. A maior parte das amostras foi classificada no grupo 4 – amostras 

arenosas (N = 71), como esperado, visto que os sedimentos do Pantanal são na sua grande 

maioria arenosos. Outras 23 amostras foram classificadas no grupo 3, apenas oito no grupo 2 e 

quatro no grupo 1.  

Para cada grupo com diferentes composições texturais, foi gerada uma série temporal 

dos valores médios de NDVI (Figura 4.4), onde é possível verificar uma tendência fenológica. 

Verifica-se que a gama de variação segue um padrão em relação às classes granulométricas: 

quanto mais fino o sedimento, menor a variabilidade sazonal. Durante a estação seca a resposta 

da vegetação cai para o nível mais baixo nas classes propostas, como inevitável em secas longas.  

Pôde-se verificar que todos os grupos apresentaram seus máximos entre o final de 

fevereiro e início de março, o que corresponde ao final do período chuvoso, e os mínimos entre 

agosto e setembro, auge da estação seca, demonstrando a importância das chuvas locais. Verifica-

se ainda que os grupos mais argilosos (1 e 2) apresentam maiores valores de NDVI nos meses 

mais secos, consequência da menor porosidade e lento rebaixamento do freático, permitindo que 

a vegetação permaneça verde por mais tempo. 
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Figura 4.4. Séries temporais de NDVI que representa os valores médios para cada grupo com 

diferentes composições texturais para um período de cinco anos (2006 - 2010). Onde G1 

representa o grupo com mais de 75% de sedimentos finos; G2 as amostras contendo de 50 a 75% 

de sedimentos finos; G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos finos e G4 amostras 

contendo menos de 25% de sedimentos finos. 

 

O perfil médio de cada grupo para os cinco anos é apresentado na Figura 4.5, o que 

facilita na identificação dos padrões. O grupo 1 apresenta valores de NDVI muito superiores a 

todos os outros grupos, seguido pelo grupo 2 que também apresenta valores bastante altos, mas 

que decaem mais nos meses de seca. Os grupos 3 e 4 não apresentam diferenças muito 

significativas, apresentando perfis temporais similares, com máximo e mínimos de NDVI 

inferiores ao dos grupos mais argilosos. 
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Figura 4.5. Séries temporais de NDVI médio para o período de 2006 a 2010 que representa os 

valores médios para cada grupo com diferentes composições texturais. Onde G1 representa o 

grupo com mais de 75% de sedimentos finos; G2 as amostras contendo de 50 a 75% de 

sedimentos finos; G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos finos e G4 amostras 

contendo menos de 25% de sedimentos finos. 

 

As médias dos parâmetros sazonais podem ser vistas na Tabela 4.1. Observe-se que estes 

parâmetros expõem melhor as tendências fenológicas e sua associação com a granulometria. Com 

exceção do comprimento médio da estação, que não apresenta tendência definida, os demais 

parâmetros fenológicos estão ordenados, de forma direta ou inversa, pela granulometria. Este 

comportamento extremamente bem definido dos parâmetros fenológicos é de fácil interpretação, 

tanto do conjunto como dos parâmetros isolados.  
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Tabela 4.1. Parâmetros médios de sazonalidade para um período de cinco anos (2006 - 2010) de 

cada grupo com diferentes composições texturais. Onde: Compr. é o comprimento médio da 

estação em meses, Ampl. é a amplitude sazonal média, Tx.Reb. é a taxa de rebrota e Tx.Sen. é a 

taxa de senescência, Prod.T. é a produtividade total e Prod.Saz. é a produtividade sazonal. 

Parâmetros sazonais médios 

Grupos Compr. Mínimo Máximo Ampl. Tx.Reb. Tx.Sen. Prod.T. Prod.Saz. 

G1 9,23 0,70 0,84 0,14 0,24 0,18 15,33 18,86 

G2 10,33 0,60 0,78 0,18 0,32 0,22 15,16 22,65 

G3 10,58 0,55 0,76 0,21 0,36 0,25 14,84 28,31 

G4 10,07 0,50 0,75 0,25 0,45 0,26 13,74 33,22 

 

 

Explica-se a associação dos maiores valores dos mínimos, máximos e da produtividade 

total com maior participação de pelitos nos sedimentos pelas maiores fertilidade e preservação de 

água nos períodos de estiagem. Nessas áreas, assim, haverá maior área foliar fotossinteticamente 

ativa tanto na estação seca como na úmida. A maior produtividade total é explicada pela 

permanência do verde (e da produtividade) mesmo nas secas.  

Valores mais altos de NDVI durante a seca refletem maior área foliar, alto vigor 

vegetativo e maior capacidade fotossintética/verdor das coberturas vegetais, enquanto menores 

valores de NDVI no mesmo período são reflexo de estresse vegetativo resultando em redução de 

clorofila e mudanças na estrutura interna das folhas devido ao murchamento (Gu et al., 2008). 

Estes autores encontraram correlações entre índices de vegetação derivado do MODIS de 500 m 

(NDVI e NDWI) e o índice de umidade do solo, dependentes do tipo de solo e da 

heterogeneidade ambiental. 

Os demais parâmetros (amplitude, taxas de rebrota e de senescência e produtividade 

sazonal) tem relação direta com as faixas granulométricas consideradas. A maior amplitude é 

esperada para terrenos onde os efeitos da seca são mais devastadores, com baixos valores de 

NDVI associados à baixa área foliar fotossinteticamente ativa. As taxas de rebrota e senescência 

mais altas nas regiões arenosas são explicadas pela mesma origem: com os efeitos da seca sendo 

mais intensos nos sedimentos mais arenosos (pela grande porosidade há rápido e generalizado 

rebaixamento do freático), há tanto uma senescência mais intensa e precoce como uma rebrota 

relativa também mais intensa, com rápida resposta às primeiras chuvas. Sobre os sedimentos 



96 
 

pelíticos após a seca ocorre rebrota, mas esta é em torno de 46,5% menor que sobre sedimentos 

arenosos. Já a produtividade sazonal nos terrenos arenosos é concentrada apenas no período 

chuvoso, associada à rebrota generalizada. Todos estes parâmetros fenológicos relacionam-se, 

portanto, com a disponibilidade hídrica no solo para as plantas.  O comprimento mais curto da 

estação nas áreas com maior contribuição de sedimentos pelíticos é atribuído à vegetação decídua 

e semi-decídua, mais frequente nessas regiões, enquanto que nas áreas mais arenosas, o 

comprimento da estação é mais longo, devido a vegetação savânica, mais adaptada à seca. 

Estes dados, mesmo que representando um comportamento médio, mostram uma 

tendência da influência da granulometria dos sedimentos na quantidade de água disponível ao 

longo das estações e, por consequência, na quantidade de vegetação fotossinteticamente ativa na 

estação seca. Fenologicamente, portanto, a granulometria mostra-se aqui um parâmetro de grande 

importância para o Pantanal, estando relacionado indiretamente à disponibilidade hídrica. 

Visto que diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam diferentes comportamentos 

fenológicos, buscou-se analisar como as diferentes coberturas e a heterogeneidade do ambiente 

podem influenciar na resposta da vegetação frente à estação seca, o que pode ser avaliado 

indiretamente através da amplitude sazonal média. 

Cada uma das áreas amostradas foi classificada a partir do mapa de vegetação e quanto à 

heterogeneidade a partir de dados de campo (descrições e fotografias) e imagens do Google Earth 

de alta resolução espacial. Dessas amostras, 22 foram incluídas na classe floresta estacional 

semidecidual, 33 em áreas antropizadas, 22 em savana parque, 26 em savana (que incluía 

subclasses de cerrado lenhoso e savana florestada) e duas classificadas como mata seca. A partir 

dessas classificações foi feita uma análise de correlação entre a granulometria dos sedimentos (% 

total de areia) e a amplitude sazonal média durante o período de cinco anos. Essa análise 

demonstrou que a correlação é altamente dependente do tipo de vegetação e da heterogeneidade 

da cobertura do solo (Tabela 4.2).  

Quando todos os tipos de vegetação foram considerados houve uma correlação moderada 

(r = 0,53) e quando apenas as áreas homogêneas foram levadas em consideração houve um 

pequeno aumento (r = 0,56). Entretanto, os coeficientes de correlação foram ainda maiores 

quando os tipos de vegetação foram considerados separadamente, com fortes correlações para 

Floresta Estacional Semidecidual (todas as áreas, r = 0,80 e áreas homogêneas, r = 0,79), para 

savana (áreas homogêneas, r = 0,74) e para savana parque (áreas homogêneas, r = 0,71). 
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Tabela 4.2. Coeficiente de correlação (r) entre porcentagem de areia total e amplitude sazonal 

média de uma série de NDVI do período de 2006 – 2010 para áreas amostradas em diferentes 

regiões do Pantanal. 

Áreas 

amostradas 

Todas as coberturas 

vegetais 

Áreas 

antropizadas 

Floresta estacional 

semidecidual 

Savana 

parque 
Savana 

Todas as áreas 0.53 0.53 0.80 0.69 0.24 

Homogêneas 0.56 0.60 0.79 0.71 0.74 

Heterogêneas 0.47 0.21 NA NA -0.17 

*NA significa que havia poucas amostras nessa classe não sendo possível uma análise de 

correlação. 

 

4.3.2. Perfis Temporais x Granulometria dos Sedimentos (2001 – 2011) – análise conjunta dos 

dados das duas campanhas de campo 

 

Foram gerados perfis temporais de 11 anos (2001 a 2011, Figura 4.6) de NDVI incluindo 

os dados das duas campanhas de campo (N=163; sendo 106 amostras da primeira campanha e 55 

da segunda), a fim de visualizar o comportamento médio de áreas com diferentes composições 

texturais, como havia sido realizado para as amostras do primeiro campo e apresentado no item 

anterior. As classes texturais foram as mesmas utilizadas anteriormente: G1 representa o grupo 

com mais de 75% de sedimentos pelíticos (N=10); G2 as amostras contendo de 50 a 75% de 

sedimentos pelíticos (N=14); G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos pelíticos (N=33) 

e G4 amostras contendo menos de 25% de sedimentos pelíticos (N=106). A análise dos 

resultados da Figura 4.6 e das médias dos parâmetros sazonais para o intervalo 2001 a 2011 

(Tabela 4.3), entretanto, de início foi surpreendente. A hipótese de trabalho confirmada no item 

anterior não foi replicada, para as classes mais argilosas (G1 e G2), com a inclusão das amostras 

da segunda campanha. Apenas as classes mais arenosas (G3 e G4) não fogem do padrão 

encontrado anteriormente.  Mas este resultado é bem explicado pelas características das 

inundações da porção sul do Pantanal, como apresentado a seguir. 
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Figura 4.6. Séries temporais de NDVI que representam os valores médios para cada grupo com 

diferentes composições texturais para um período de onze anos (2001 - 2011). Onde G1 

representa o grupo com mais de 75% de sedimentos finos; G2 as amostras contendo de 50 a 75% 

de sedimentos finos; G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos finos e G4 amostras 

contendo menos de 25% de sedimentos finos. 

 

Tabela 4.3. Parâmetros médios de sazonalidade para um período de 11 anos (2001 - 2011) de 

cada grupo com diferentes composições texturais. Onde: Compr. é o comprimento médio da 

estação em meses, Ampl. é a amplitude sazonal média, Tx.Reb. é a taxa de rebrota e Tx.Sen. é a 

taxa de senescência, Prod.T. é a produtividade total e Prod.Saz. é a produtividade sazonal.  

Parâmetros sazonais médios 

Grupos Compr. Mínimo Máximo Ampl. Tx.Reb. Tx.Sen. Prod.T. Prod.Saz. 

G1 9,79 0,52 0,77 0,25 0,52 0,25 13,71 32,33 

G2 9.76 0,55 0,77 0,22 0,46 0,27 14,06 29,55 

G3 9,76 0,52 0,74 0,22 0,47 0,29 13,33 28,48 

G4 9,84 0,50 0,73 0,23 0,50 0,26 13,10 30,37 

 

 

Baseado na Tabela 4.3, observa-se que o Grupo 4 apresenta os menores valores de 

máximo e mínimo, como era esperado, seguido pelo Grupo 3 e pelo Grupo 2. Esperava-se que 

esse padrão fosse seguido pelo grupo mais argiloso (G1), o que não ocorreu para os valores de 

mínimo, visto que este apresentou valores próximos ao do Grupo 3. A amplitude, a taxa de 

senescência e a produtividade sazonal foram máximas no grupo sedimentos/solos mais argilosos 

(mais de 75% de pelitos), exatamente ao contrário do encontrado no item anterior, onde tais 

parâmetros eram máximos nas áreas mais arenosas.   
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Esta falta de padrão está relacionada às amostras das regiões de Nabileque e Porto 

Murtinho (Tabela 4.4), que apresentam valores de amplitude muito acima do esperado. A redução 

dos valores de NDVI, na mesma época em que isso ocorre na maior parte do Pantanal em função 

da estiagem, deve-se ao período e à intensidade das inundações dessas regiões: a diminuição da 

área foliar é função da presença de água livre recobrindo o estrato herbáceo e mesmo parte do 

arbustivo durante os meses de seca (junho a outubro) no Pantanal.  Esta redução dos valores do 

NDVI é entendida pelas métricas fenológicas como ocasionada pela senescência, como de fato 

ocorre no restante do Pantanal.  Este comportamento das inundações é bem conhecido e deve-se 

ao simples fato de que por esta estreita região passa toda a água drenada na bacia hidrográfica do 

Alto Paraguai (Kuerten e Assine, 2011). Com essa intensa redução dos valores de NDVI há 

exatamente o mesmo comportamento das porções mais arenosas do Pantanal para várias das 

métricas fenológicas. Numa abordagem de fenologia de campo os dados destas regiões não 

poderiam ser considerados fenologicamente semelhantes às regiões arenosas onde a vegetação 

seca por falta de água. Por outro lado, numa abordagem de fenologia da superfície terrestre o 

dado é um sinal eletromagnético e, neste caso, seja por falta de água ou por inundação do estrato 

herbáceo a variabilidade do sinal será a mesma: diminui a área foliar fotossinteticamente ativa. 

Este comportamento, entretanto, é dependente da cobertura vegetal: o padrão descrito ocorrerá de 

forma inversamente proporcional à densidade do dossel. No caso extremo, onde for muito denso, 

a área foliar se manterá elevada mesmo quando o extrato herbáceo estiver submerso. Isto explica 

o comportamento diferente ao anteriormente encontrado para áreas argilosas da Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4. Amostras dos grupos 2  em azul e 1 em vermelho, incluindo porcentagem de pelitos e 

amplitude média para os 11 anos (2001 – 2011). Em negrito as amostras pertencentes as regiões 

do Nabileque e de Porto Murtinho. 

Amostras Pelitos (%) Amplitude 

A30 51.00 0.13 

A47 51.10 0.32 

A34 53.60 0.28 

A25 55.50 0.21 

76 S 55.97 0.19 

A32 56.70 0.31 

A37 58.20 0.17 

A52 59.70 0.30 

36 A 63.00 0.11 

38 A 64.50 0.18 

29 N 66.50 0.27 

A53 71.40 0.20 

A49 72.60 0.27 

28 A 73.80 0.21 

A50 76.50 0.28 

A35 76.70 0.28 

A36 77.40 0.31 

A51 79.80 0.29 

20 D 80.60 0.14 

A46 81.80 0.33 

A39 90.00 0.24 

13 W 90.50 0.23 

13 E 95.00 0.24 

16 A 99.10 0.19 

 

Uma vez excluídas as amostras das sub-regiões de Nabileque e Porto Murtinho e 

mantendo-se as demais das duas campanhas os resultados retornam ao padrão encontrado na 

primeira abordagem, tanto nas séries temporais (Figura 4.7) como no perfil temporal médio para 

os 11 anos (Figura 4.8). 
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Figura 4.7. Séries temporais de NDVI que representam os valores médios para cada grupo com 

diferentes composições texturais para um período de onze anos (2001 - 2011). Onde G1 

representa o grupo com mais de 75% de sedimentos finos; G2 as amostras contendo de 50 a 75% 

de sedimentos finos; G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos finos e G4 amostras 

contendo menos de 25% de sedimentos finos, sendo as amostras das regiões de Nabileque e Porto 

Murtinho excluídas das análises. 

 
Figura 4.8. Séries temporais de NDVI médio para o período de 2001 a 2011 que representa os 

valores médios para cada grupo com diferentes composições texturais. Onde G1 representa o 

grupo com mais de 75% de sedimentos finos; G2 as amostras contendo de 50 a 75% de 

sedimentos finos; G3 amostras contendo de 25 a 50% de sedimentos finos e G4 amostras 

contendo menos de 25% de sedimentos finos, sendo excluídas as amostras das regiões de 

Nabileque e Porto Murtinho. 
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Outro fator importante a ser considerado é que estas regiões apresentam um 

comportamento espectral bastante divergente do encontrado para regiões argilosas do Pantanal 

(Figura 4.2), como pode ser observado ainda nas análises das métricas fenológicas no capítulo 3 e 

na Figura 4.9. 

Pode-se observar que a região do Nabileque, essencialmente argilosa, apresenta uma 

resposta similar à encontrada para a Nhecolândia, ou ainda outras regiões arenosas, como 

Paiaguás, Cáceres, e a parte leste de Barão de Melgaço.  

 

 
Figura 4.9. Composição colorida das métricas anuais médias de NDVI dos anos de 2001 a 2011 

(R: Amplitude, G: Produtividade Total, B: Valor de mínimo), onde pode-se observar o 

comportamento tonal das diferentes áreas. 
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Já a região de Porto Murtinho apresenta uma resposta fenológico/espectral bem 

diferenciada de todo o resto do Pantanal, inclusive bem similar ao Chaco, como pôde ser 

observado nas Figuras 4.2 e 4.9. Apenas uma estreita faixa de poucos quilômetros ao lado do rio 

Paraguai apresenta um padrão espectral similar ao de algumas áreas do Pantanal. A região é 

grandemente influenciada pelo Chaco. De acordo com Prado e Gibbs (1993), o Chaco possui em 

média 750 km de largura, estende-se do sul da Bolívia à metade ocidental do Paraguai, 

englobando uma extensa área do centro-norte da Argentina e poucos quilômetros quadrados nos 

arredores de Porto Murtinho. Na região fronteiriça há o que parece ser um remanescente oriental 

daquele complexo de paisagens denominado Gran Chaco (Riveros, 2002). Segundo Pott et al. 

(2003), a província chaquenha no Brasil marca o limite oeste do Pantanal, com a presença do 

“chaco seco” caracterizada por uma vegetação de terras altas, não inundáveis, de boa fertilidade e 

bem drenadas e o “chaco úmido” que se apresenta com um componente florestal, os quebrachais 

(Schinopsis balansae), e um componente savânico, os carandazais (Copernicia alba) de terras 

argilosas e mal drenadas. A região, como está descrita na literatura, e pôde-se verificar em 

campo, é composta por extensos carandazais, mata chaquenha, além de fitofisionomias mistas e 

áreas inundadas (Figura 4.10).  

Adámoli (2000) já havia colocado em questão a região de Porto Murtinho apresentar um 

comportamento diferente do resto do Pantanal. Segundo este autor, há grandes divergências no 

limite Sul do Pantanal apresentado por diversos autores. Geralmente se representa entre o Rio 

Apa e Porto Murtinho. Aquele autor propõe que o limite Sul do Pantanal se encontre no ponto da 

confluência do rio Nabileque com o rio Paraguai, deixando Porto Murtinho fora dos limites do 

Pantanal. Segundo este autor, três critérios são fundamentais para a exclusão de Porto Murtinho: 

(i) mudanças de regime hidrológico, com chuvas locais que provocam a formação de numerosos 

picos de cheias; (ii) a largura da planície de inundação do rio Paraguai, que nesta região fica 

restrita a até 5 km, contrastando com larguras muito maiores em extensão nas outras regiões do 

Pantanal, podendo ultrapassar 100 km; e (iii) mudanças drásticas na declividade dos rios 

provocada pela presença da Serra da Bodoquena, determinando um novo arranjo nas unidades de 

paisagem, claramente visualizadas nas imagens de satélite. 
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Figura 4.10. Em A, observa-se um denso carandazal com dezenas de metros de extensão, em B, 

uma carandazal mais esparso de grandes extensões, e em C, um carandazal misto com algumas 

cactáceas, na região de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Considerar como uma rasa e ampla 

inundação reduziria a resposta de clorofila em regiões como as das fotografias B e C, interferindo 

pouco em regiões como a da fotografia A. 

 

4.3.3. Influência de fatores ambientais nas métricas fenológicas 

 

O tipo de vegetação foi a variável que melhor explicou sozinha as métricas fenológicas nas 

áreas amostradas em campo, como pode ser observado na Tabela 4.5. O NDVI mínimo e o NDVI 

acumulado foram as variáveis melhor explicadas pelo tipo de vegetação, apresentando um R
2
 de 

0,46 e 0,40, respectivamente. Entretanto, todas as outras métricas foram parcialmente explicadas 

pelo tipo de vegetação. Alguns outros valores significativos foram encontrados para as outras 

variáveis ambientais, mas esses foram muito baixos para serem considerados como explicativos. 

Entretanto, quando considerados os efeitos parciais de cada uma das variáveis ambientais 

(granulometria dos sedimentos, fertilidade do solo, tipos de vegetação, topografia representada 

pelo SRTM e pluviosidade representada pelo TRMM) e suas interações num modelo de 

A 

B 

C 
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covariância, estas variáveis explicaram as métricas fenológicas e o NDVI acumulado (Tabelas 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13).  

 

Tabela 4.5. Quantidade de variação explicada (R
2
) nas métricas fenológicas médias de NDVI 

para o período de 2001 a 2011 e no NDVI acumulado para esses 11 anos pelas variáveis 

ambientais. Onde: Veg. representa o tipo de vegetação; Argila (%), a porcentagem de argila; 

Pelitos (%), a porcentagem de pelitos, Elev. representa a topografia (SRTM); Pluviosidade, a 

pluviosidade acumulada média (2001-2011; TRMM); Fertilidade, a PC1 das informações de 

fertilidade do solo; Ampl. é a amplitude sazonal; Mín., o valor de mínimo; Máx., o valor de 

máximo; Taxa de senesc., a taxa de senescência, Prod. Total é a produtividade total; Prod. Saz., a 

produtividade sazonal e NDVI ac., o NDVI acumulado. Regressões com nível de significância de 

5% estão em negrito. 

R
2
 Ampl. Mín. Máx. 

Taxa de 

rebrota 

Taxa de 

senesc. 

Prod. 

Total 

Prod. 

Saz. 

NDVI 

ac. 

Vegetação 0,29 0,46 0,22 0,15 0,19 0,28 0,21 0,40 

Argila (%) 0,005 0,008 0,04 0,00005 0,002 0,02 0,003 0,03 

Pelitos (%) 0,003 0,001 0,02 0,0002 0,0002 0,01 0,004 0,008 

Elev. 0,003 0,01 0.000005 0,001 0,03 0,007 0,02 0,0007 

Pluviosidade 0,02 0,02 0,01 0,02 0,0001 0,004 0,02 0,013 

Fertilidade 0,002 0,03 0,07 0,000001 0,015 0,05 0,003 0,07 
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Tabela 4.6. Estimativas preditivas da amplitude média para o período de 2001 a 2011 observadas 

para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e todas suas 

possíveis interações (gl = 40; F = 3,27; R² = 0,85; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,29 

Argila 0,003 

Elevação 0,003 

Pluviosidade 0,02 

Fertilidade 0,002 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,46 

Vegetação*Elevação 0,40 

Vegetação*Pluviosidade 0,50 

Vegetação*Fertilidade 0,38 

Argila*Elevação 0,05 

Argila*Pluviosidade 0,04 

Argila*Fertilidade 0,03 

Elevação*Pluviosidade 0,10 

Elevação*Fertilidade 0,03 

Pluviosidade*Fertilidade 0,02 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,60 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,60 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,58 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,56 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,59 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,55 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,13 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,18 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,20 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,12 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,76 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,78 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,31 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,71 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,75 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,85 
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Tabela 4.7. Estimativas preditivas do valor de mínimo para o período de 2001 a 2011 observadas 

para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e todas suas 

possíveis interações (gl = 40; F = 2,30; R² = 0,80; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,46 

Argila 0,008 

Elevação 0,01 

Pluviosidade 0,02 

Fertilidade 0,03 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,54 

Vegetação*Elevação 0,55 

Vegetação*Pluviosidade 0,59 

Vegetação*Fertilidade 0,53 

Argila*Elevação 0,02 

Argila*Pluviosidade 0,02 

Argila*Fertilidade 0,10 

Elevação*Pluviosidade 0,07 

Elevação*Fertilidade 0,08 

Pluviosidade*Fertilidade 0,09 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,67 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,67 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,65 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,65 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,66 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,64 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,12 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,16 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,19 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,17 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,75 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,76 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,27 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,73 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,76 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,80 
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Tabela 4.8. Estimativas preditivas do valor de máximo para o período de 2001 a 2011 observadas 

para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e todas suas 

possíveis interações (gl = 40; F = 1,36; R² = 0,70; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,22 

Argila 0,04 

Elevação 0.000005 

Pluviosidade 0,01 

Fertilidade 0,07 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,43 

Vegetação*Elevação 0,45 

Vegetação*Pluviosidade 0,47 

Vegetação*Fertilidade 0,46 

Argila*Elevação 0,05 

Argila*Pluviosidade 0,04 

Argila*Fertilidade 0,13 

Elevação*Pluviosidade 0,05 

Elevação*Fertilidade 0,15 

Pluviosidade*Fertilidade 0,13 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,54 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,52 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,53 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,54 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,58 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,53 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,14 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,18 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,17 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,21 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,62 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,64 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,26 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,63 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,62 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,70 
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Tabela 4.9. Estimativas preditivas da taxa de rebrota média para o período de 2001 a 2011 

observadas para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e 

todas suas possíveis interações (gl = 40; F = 1,05; R² = 0,65; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,15 

Argila 0,00005 

Elevação 0,001 

Pluviosidade 0,02 

Fertilidade 0,000001 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,24 

Vegetação*Elevação 0,29 

Vegetação*Pluviosidade 0,31 

Vegetação*Fertilidade 0,20 

Argila*Elevação 0,01 

Argila*Pluviosidade 0,02 

Argila*Fertilidade 0,009 

Elevação*Pluviosidade 0,04 

Elevação*Fertilidade 0,001 

Pluviosidade*Fertilidade 0,004 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,38 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,36 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,34 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,38 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,39 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,36 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,38 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,08 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,09 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,08 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,51 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,51 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,18 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,50 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,50 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,65 
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Tabela 4.10. Estimativas preditivas da taxa de senescência para o período de 2001 a 2011 

observadas para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e 

todas suas possíveis interações (gl = 40; F = 1,91; R² = 0,77; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,19 

Argila 0,002 

Elevação 0,03 

Pluviosidade 0,0001 

Fertilidade 0,015 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,24 

Vegetação*Elevação 0,24 

Vegetação*Pluviosidade 0,23 

Vegetação*Fertilidade 0,31 

Argila*Elevação 0,014 

Argila*Pluviosidade 0,004 

Argila*Fertilidade 0,041 

Elevação*Pluviosidade 0,06 

Elevação*Fertilidade 0,07 

Pluviosidade*Fertilidade 0,014 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,45 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,37 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,43 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,32 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,50 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,40 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,06 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,20 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,11 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,15 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,65 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,72 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,31 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,63 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,62 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,77 
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Tabela 4.11. Estimativas preditivas da produtividade total média para o período de 2001 a 2011 

observadas para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e 

todas suas possíveis interações (gl = 40; F = 1,59; R² = 0,74; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,28 

Argila 0,02 

Elevação 0,007 

Pluviosidade 0,004 

Fertilidade 0,05 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,42 

Vegetação*Elevação 0,47 

Vegetação*Pluviosidade 0,47 

Vegetação*Fertilidade 0,45 

Argila*Elevação 0,06 

Argila*Pluviosidade 0,017 

Argila*Fertilidade 0,10 

Elevação*Pluviosidade 0,054 

Elevação*Fertilidade 0,16 

Pluviosidade*Fertilidade 0,10 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,56 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,53 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,55 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,56 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,58 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,53 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,10 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,18 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,14 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,20 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,67 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,67 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,23 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,67 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,66 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,74 
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Tabela 4.12. Estimativas preditivas da produtividade sazonal média para o período de 2001 a 

2011 observadas para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) 

e todas suas possíveis interações (gl = 40; F = 2,76; R² = 0,83; p < 0,05). Regressões com nível 

de significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,21 

Argila 0,003 

Elevação 0,024 

Pluviosidade 0,024 

Fertilidade 0,003 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,44 

Vegetação*Elevação 0,37 

Vegetação*Pluviosidade 0,47 

Vegetação*Fertilidade 0,35 

Argila*Elevação 0,09 

Argila*Pluviosidade 0,04 

Argila*Fertilidade 0,01 

Elevação*Pluviosidade 0,14 

Elevação*Fertilidade 0,07 

Pluviosidade*Fertilidade 0,02 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,55 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,55 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,54 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,53 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,57 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,52 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,17 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,22 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,18 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,17 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,74 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,74 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,36 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,68 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,70 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,83 
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Tabela 4.13. Estimativas preditivas NDVI acumulado médio para o período de 2001 a 2011 

observadas para um modelo de covariância entre as variáveis ambientais (fonte de variação) e 

todas suas possíveis interações (gl = 40; F = 1,80; R² = 0,76; p < 0,05). Regressões com nível de 

significância de 5% estão em negrito. 

Fonte de variação R
2
 

Vegetação 0,40 

Argila 0,03 

Elevação 0,0007 

Pluviosidade 0,013 

Fertilidade 0,07 

Interações de 1ª ordem 

Vegetação*Argila 0,48 

Vegetação*Elevação 0,50 

Vegetação*Pluviosidade 0,52 

Vegetação*Fertilidade 0,50 

Argila*Elevação 0,038 

Argila*Pluviosidade 0,026 

Argila*Fertilidade 0,13 

Elevação*Pluviosidade 0,06 

Elevação*Fertilidade 0,13 

Pluviosidade*Fertilidade 0,11 

Interações de 2ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação 0,61 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,59 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,60 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,60 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,63 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,58 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,13 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,18 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,18 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,19 

Interações de 3ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,69 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,71 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,26 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,69 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,69 

Interações de 4ª ordem 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,76 
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De uma maneira geral, interações de primeira ordem explicaram grande parte da variação 

nas métricas fenológicas, em especial quando um dos fatores considerados foi o tipo de 

vegetação, em sua maioria relacionada à pluviosidade, como encontrado para amplitude 

(R
2
=0,50), mínimo (R

2
=0,59), máximo (R

2
=0,47), taxa de rebrota (R

2
=0,31), produtividade 

sazonal (R
2
=0,47), NDVI acumulado (R

2
=0,52) e produtividade total (R

2
=0,47), enquanto o tipo 

de vegetação associado à fertilidade explicou a produtividade total (R
2
=0,47) e a taxa de 

senescência (R
2
=0,31). Desta forma, verifica-se que quando considerados apenas dois fatores, se 

destaca a vegetação, como já havia sido verificado, e a pluviosidade, seguida pela fertilidade. Isso 

demonstra que diferentes tipos de vegetação apresentam diferenças fenológicas significativas e 

ainda a importância das chuvas na determinação da fenologia. Considerando, entretanto, todo o 

conjunto de métricas observa-se que a média dos R
2
 das interações de 1ª ordem de vegetação com 

os demais fatores há equilíbrio entre os fatores argila, elevação e fertilidade, com pequeno 

destaque para a pluviosidade (Tabela 4.14) 

 

Tabela 4.14.  R
2
 médio das interações de 1ª ordem entre o fator Vegetação com os demais fatores 

estudados. 

Fatores R
2
 

Vegetação*Argila 0,41 

Vegetação*Elevação 0,41 

Vegetação*Pluviosidade 0,45 

Vegetação*Fertilidade 0,40 

  

Quando as interações de segunda ordem foram consideradas, o modelo que considerou o 

tipo de vegetação, a elevação e fertilidade explicou melhor seis das oito métricas, incluindo 

NDVI máximo, taxa de rebrota e de senescência, produtividade total e sazonal e NDVI 

acumulado, demonstrando a importância das características físico-químicas do solo e ainda de 

alguma variação na topografia. Os modelos que consideraram o tipo de vegetação, a elevação e a 

porcentagem de argila ou a pluviosidade explicaram igualmente a amplitude sazonal e o NDVI 

mínimo. Quando se observa as médias dos R
2
 de todas as interações de 2ª ordem, entretanto, 

verifica-se um equilíbrio entre as interações, sendo a vegetação o fator mais importante, com 

apenas discreto avanço do conjunto Vegetação*Elevação*Fertilidade sobre o 

Vegetação*Argila*Elevação (Tabela 4.15). 
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Tabela 4.15. R
2
 médio das interações de 2ª ordem. 

Fatores R
2
 

Vegetação*Argila*Elevação 0,55 

Vegetação*Argila*Pluviosidade 0,52 

Vegetação*Argila*Fertilidade 0,53 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade 0,52 

Vegetação*Elevação*Fertilidade 0,56 

Vegetação*Pluviosidade*Fertilidade 0,51 

Argila*Elevação*Pluviosidade 0,15 

Argila*Elevação*Fertilidade 0,17 

Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,16 

Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,16 

 

Nas interações de terceira ordem, os modelos que consideraram tipo de vegetação, 

quantidade de argila, elevação e fertilidade explicaram melhor as métricas amplitude sazonal, 

NDVI máximo, taxa de senescência, produtividade sazonal, enquanto o NDVI mínimo e a 

produtividade sazonal foram igualmente explicados por este modelo e pelo modelo que incluiu a 

pluviosidade no lugar de elevação. A taxa de rebrota e produtividade total foram igualmente 

explicadas por todos os modelos, exceto aquele que desconsiderou o tipo de vegetação, 

reforçando o tipo de vegetação como um fator explicativo fundamental. Considerando os R
2
 

médios mantém-se o destaque acima referido Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade, seguido 

por Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade, sugerindo pequeno destaque para a porcentagem 

de argila nos solos (Tabela 4.16).  

 

Tabela 4.16. R
2
 médio das interações de 3ª ordem. 

Fatores R
2
 

Vegetação*Argila*Elevação*Pluviosidade 0,67 

Vegetação*Argila*Elevação*Fertilidade 0,69 

Argila*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,27 

Vegetação*Elevação*Pluviosidade*Fertilidade 0,66 

Vegetação*Argila*Pluviosidade*Fertilidade 0,66 

 

Apesar dos valores de R
2 

terem sido maiores quando consideradas todas as fontes de 

variação, a diferença entre esse modelo e o de interações de 3ª ordem não diferiram 
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significantemente para nenhuma das métricas. Assim, o melhor modelo explicativo para todas as 

métricas foi o com quatro variáveis, já que não houve variação significativa entre os modelos 

com mais variáveis. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES 

 

A avaliação da relação entre o NDVI e a granulometria dos sedimentos melhora a nossa 

compreensão de como esse índice responde às variações de umidade do solo e demonstra como a 

análise fenológica representa a estreita relação entre a disponibilidade hídrica, topografia, solo e 

vegetação.  Havendo ainda uma importante relação entre o tipo de vegetação e a heterogeneidade 

da cobertura vegetal, sendo encontradas maiores correlações em áreas mais homogêneas.  

Em relação à robustez da metodologia, considere-se que à baixa resolução espacial 

contrapõe-se uma feição de grandes dimensões e de acesso muitas vezes difícil. É nesta situação 

em que a proposta metodológica se justifica, pois o baixo grau de detalhe e a presença de alguma 

incerteza se justificam. Testar a robustez do método desenvolvido em escalas maiores não 

apresenta dificuldades práticas, mas considera-se que sua vocação seja a de fornecer informações 

de pequena escala em áreas como a estudada, informando da granulometria, um importante 

parâmetro edáfico e dos sedimentos, em grandes áreas e a baixo custo.  

Estes resultados reforçam a hipótese de que compreender como diferentes tipos de 

vegetação se comportam ao longo do tempo em diferentes tipos de solo, em um ambiente 

dinâmico como o Pantanal que apresenta duas estações tão bem definidas, é um fator importante 

na indicação das diferentes sub-áreas em função dos diversos comportamentos fenológicos. 

Observe-se que em áreas sujeitas a inundação, como é o caso do Pantanal, é importante levar em 

consideração o momento em que ocorre a inundação para interpretar corretamente os baixos 

valores de NDVI. 

Fica ainda demonstrado que as métricas fenológicas variam em função de uma 

diversidade de fatores que interagem, onde o tipo de vegetação, a textura e a fertilidade do solo, a 

precipitação e o relevo são capazes de explicar parcialmente a variabilidade de respostas 

fenológicas (métricas), visto que muitos outros fatores atuam nessa variabilidade (como por 

exemplo: iluminação, temperatura, etc). Como corolário, a variabilidade fenológica indicará 
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variabilidade de um conjunto maior ou menor de parâmetros, incluindo parâmetros do meio 

físico. Esta observação é da maior importância para a geobotânica fenológica, de múltiplas 

aplicações potenciais, incluindo geologia de exploração e geologia do petróleo (exsudações). 
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Capítulo 7 

 

7. Limites e feno-regiões do Pantanal  

 

Neste capítulo é proposta uma delimitação do Pantanal em função da diferença 

fenológica da feição em relação às suas vizinhanças e apresentadas as feno-regiões 

obtidas a partir da técnica Self-Organizing Maps (SOM) baseada nas métricas fenológicas 

médias derivadas de séries temporais MODIS do NDVI para o período de 2001 a 2012. 

Primeiramente é apresentada a delimitação do limite externo do Pantanal e em seguida, a 

partir desse limite, são propostas sub-regiões fenologicamente homólogas. Os resultados 

obtidos são discutidos considerando as características fenológicas e ambientais de cada 

área definida.  

 

A regionalização é um tipo de classificação geográfica ou espacial que identifica, 

generaliza, e mapeia padrões da paisagem. O resultado da regionalização é uma estrutura 

geográfica que reduz a complexidade do domínio de algo que é mais gerenciável e compreensível 

(Gu et al., 2010). A regionalização ou delimitação de sub-regiões pode ser em função dos mais 

variados critérios.  

A delimitação de sub-regiões com base em características climáticas, ecológicas e 

geográficas tem sido cada vez mais utilizada para o planejamento, conservação de recursos 

naturais e gerenciamento por agências governamentais e grupos de conservação (Thompson et 

al., 2004). Dentre as diferentes possibilidades de subdivisão de regiões, está a ecorregião. 

Ecorregião é uma unidade de área expressiva delineada pelos fatores bióticos e abióticos que 

regulam a estrutura e função das comunidades naturais que lá se encontram. É, portanto um 

grande bloco geográfico que engloba diversos sistemas biológicos, que podem ser diversos entre 

si, mas que se diferenciam de outros por possuírem processos bióticos e abióticos gerais (clima, 

geomorfologia, etc) que os conectam de alguma maneira (Velloso et al., 2002). A definição de 

ecorregião serve para ajudar pesquisadores a visualizar e compreender semelhanças entre fatores 

ambientais complexos, agrupando áreas em categorias (Hargrove e Hoffman, 2004). Segundo 

estes autores as divisões em ecorregiões em escalas mais grosseiras permitem capturar com 
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precisão diferenças ambientais regionais intuitivamente compreendidas, enquanto as divisões em 

escalas mais finas destacam gradientes de condições locais. Essas ecorregiões geradas 

estatisticamente podem ser produzidas com base em variáveis contínuas selecionadas pelo 

usuário, permitindo delinear regiões personalizadas para qualquer problema específico. Com a 

criação de uma classificação objetiva, o conceito ecorregião é removido das limitações da 

subjetividade humana, tornando possível uma nova gama de produtos derivados ecologicamente 

úteis. As ecorregiões buscam refletir a verdadeira distribuição da biodiversidade e por isso são 

muito úteis para a definição de planos de desenvolvimento sustentável e de conservação, 

assegurando a eficiência e a eficácia de ações (Velloso et al., 2002). 

A delimitação de sub-regiões, nos conceitos de ecorregiões tem se tornado mais 

específica. E, recentemente, a delimitação de ecorregiões tem muitas vezes levado em 

consideração processos fenológicos, de maneira a obter regiões funcionais, conhecidas como 

feno-regiões. Processos fenológicos expressam a relação entre fenômenos biológicos periódicos e 

variações climáticas – como os organismos crescem e se comportam frente às variações 

ambientais (Hodges, 1991). O termo feno-região foi primeiramente utilizado por White et al. 

(2005) que definiram essas regiões como áreas (clusters) fenológica e climaticamente similares, 

que são consistentemente dominadas por ciclos anuais. Esses autores utilizaram uma série 

temporal de NDVI do Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) para o período de 

1982-1999 com resolução espacial de 8 km, associados a um conjunto de oito dados mensais de 

climatologia para gerar feno-regiões globais. Nesta representação de regiões, as variações 

fenológicas são, em sua grande maioria, atribuídas à variabilidade climática no planeta, servindo 

assim como um quadro global para monitorar respostas fenológicas às mudanças climáticas. 

Segundo Zhang (2013), apesar das variações espaciais dos fatores ambientais 

influenciarem na distribuição da vegetação, costuma-se incluir na delimitação de feno-regiões 

alguns desses fatores ambientais. Desta forma, médias anuais, desvio-padrão de dados mensais e 

médias sazonais são utilizados na delimitação de feno-regiões para a diferenciação de fatores 

atuantes na fenologia e padrões fenológicos. Entretanto, a delimitação em feno-regiões é um 

campo ainda recente e relativamente pouco explorado. Dentre os trabalhos publicados há uma 

grande diversidade de metodologias propostas, onde diferentes informações são consideradas. 

Hargrove et al. (2009) delimitaram 15 feno-regiões para os Estados Unidos baseado no 

agrupamento das semelhanças de 22 mapas de NDVI/MODIS acumulado para cada um dos cinco 
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anos (2002-2006) analisados. Enquanto que Gu et al. (2010) delimitaram 40 feno-regiões, que 

eles chamaram de feno-classes, para os Estados Unidos, baseadas em nove métricas fenológicas 

médias derivadas de uma série temporal de  cinco anos de NDVI/MODIS (2000 - 2004) e do 

modelo digital de elevação. Zhang et al. (2012) delimitaram 14 feno-regiões para a Bacia do Alto 

rio Colorado utilizando 11 parâmetros (modelo digital de elevação, oito variáveis climáticas 

relacionadas à temperatura e precipitação, índice de variabilidade do solo e NDVI/AVHRR 

médio para o período de 1990 a 2005). Silva et al. (2013) delimitaram 26 feno-regiões com ciclos 

temporais distintos na Amazônia, utilizando uma série temporal de 26 anos (1982 – 2008) de 

NDVI do AVHRR. 

A partir dos conceitos gerais de feno-regiões e 10 métricas fenológicas médias derivadas 

de séries temporais NDVI/MODIS para um período de 12 anos (2001 - 2012) foram delimitados 

os limites externos do Pantanal e diferentes feno-regiões em seu interior. Acredita-se que esses 

parâmetros funcionem como descritores do funcionamento do ecossistema pantaneiro. O 

Pantanal, como demonstrado, é uma área bastante complexa, com uma diversidade de habitats, 

que se propõe poder ser compartimentados a partir de seu comportamento fenológico.  

Partindo do princípio de que a variação fenológica é moldada por meio de adaptações a 

fatores bióticos e abióticos, as características fenológicas são um reflexo evolutivo da influência 

desses fatores externos. Espera-se assim que as feno-regiões reproduzam a variabilidade 

ambiental emergente dos principais condutores da fenologia (Silva et al., 2013). Considera-se que 

as diferenças ambientais entre as sub-áreas do Pantanal são fruto tanto dos processos de 

sedimentação como das áreas-fonte dos sedimentos, da dinâmica de inundação, da ativa tectônica 

local, da proximidade com biotas vizinhas e da diversidade climática. E acredita-se que grande 

parte dessa variabilidade possa ser entendida ou visualizada a partir do comportamento 

fenológico da vegetação por sensoriamento remoto, como explicitado no capítulo 2. 

 

7.1. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES DO PANTANAL 

  

Como demonstrado no capítulo 1, há na literatura relativamente ampla discordância 

quanto aos limites do Pantanal e ainda maior quanto às suas sub-regiões. As classificações 

apresentam diferenças contrastantes tanto na área total delimitada e em sua forma como no 
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número de subambientes identificados, visto que a escolha dos parâmetros determinantes varia 

enormemente, desaguando naturalmente numa diversidade de quadros. Entretanto, mesmo 

quando um conjunto similar de critérios foi analisado, os mapas resultantes divergiram, uma vez 

que essas delimitações foram geradas a partir da interpretação visual, considerando, 

inevitavelmente, o conhecimento do pesquisador e as suas escolhas pessoais.  Com objetivo de 

propor uma delimitação baseada na fenologia da superfície terrestre, optou-se por uma análise 

espacial de dados em ambiente SOM - Self-Organizing Maps. A utilização do método SOM não 

requer conhecimento ou familiaridade com os dados, tornando a delimitação de feno-regiões mais 

objetiva, visto que é dirigida pelos dados. Segundo Carneiro (2010), nas modelagens dirigidas 

pelos dados há realce de características e feições sutis, a partir da análise conjunta das variáveis 

que compõem a base de dados, que dificilmente seriam percebidas em representações comuns 

dessas informações. 

O método SOM leva ainda algumas vantagens em relação a outros métodos de 

agrupamentos particionais, como é o caso do K-médias e do ISODATA, que apesar de 

amplamente utilizados apresentam algumas limitações, já que partem do pressuposto que o 

número de classes é conhecido a priori. Além disso, vários parâmetros devem ser especificados 

para controlar o processo de agrupamento, aos quais esses métodos são muito sensíveis, 

aumentando assim o grau de subjetividade do processo de categorização da imagem, devido a 

uma maior dependência do usuário (Gonçalves et al., 2011). 

 

7.1.1. Mapas Auto-Organizáveis 

  

Mapas Auto-Organizáveis ou Self-Organizing Maps (SOM) de Kohonen (1982, 2001) é 

um método de rede neural artificial (RNA), incluído na categoria de RNA de redes de 

aprendizagem competitiva (Kohonen, 2001), baseadas no processo competitivo de aprendizagem 

entre suas unidades, ou neurônios. É uma ferramenta de análise de dados, visualização e 

interpretação que se baseia nos princípios da quantização vetorial e medidas do vetor 

similaridade. No ambiente SOM, cada amostra é tratada como um vetor n-dimensional em um 

espaço amostral definido pelas variáveis desta amostra (Fraser e Dickson, 2007). Pelo fato da 

análise ser feita a partir da quantização vetorial, tanto variáveis contínuas quanto categóricas 
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podem ser inseridas na análise, o que a torna ideal para dados geocientíficos distintos e 

complexos (Carneiro, 2010). Por ser uma análise não supervisionada, não é necessário o 

conhecimento prévio sobre os dados, o que torna essa técnica vantajosa em relação a outras 

técnicas mais convencionais como agrupamentos hard e fuzzy, análise fatorial, análise dos 

principais componentes, e redes neurais tradicionais (Fraser e Dickson, 2007). 

 Fraser e Dickson (2007), com base nos trabalhos de Kohonen (1982), implementaram 

uma rotina com as principais etapas de uma análise SOM no programa SiroSOM
©

, desenvolvido  

pela Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (CSIRO), que foi utilizado 

neste trabalho. Segundo estes autores, a análise em ambiente SOM é constituída das seguintes 

etapas, descritas a seguir. Um espaço de dados n-dimensional (Figura 7.1.A), definido pelas 

amostras iniciais (nesta pesquisa cada amostra é representada por um pixel), é implantado 

aleatoriamente por um número definido de seed-vectors (Figura 7.1.B). Dois passos são aplicados 

diversas vezes para cada amostra inicial, de forma que os seed-vectors sejam treinados para 

representar a estrutura e os padrões das amostras iniciais. No primeiro passo, denominado 

competitivo, cada amostra original é comparada com os seed-vectors dentro de um raio particular 

(Figura 7.1.C) e, um seed-vector é determinado como sendo o vencedor, ou seja, o mais similar 

(Figura 7.1.D). Este processo baseia-se geralmente na distância Euclidiana e, uma vez que o vetor 

vencedor é encontrado, as suas propriedades são modificadas de modo que suas características se 

assemelhem mais à amostra inicial mais próxima. No segundo passo, denominado cooperativo, os 

seed-vectors dentro de um dado raio do seed-vector vencedor são também modificados para que 

suas propriedades se assemelhem ao da amostra inicial em questão. Os vetores resultantes, 

treinados para representar a distribuição original das amostras envolvidas no processo, são 

denominados node-vectors ou Best Matching Units - BMU (Figura 7.1E). Uma vez definidos os 

node-vectors, todas as amostras próximas a eles são representadas em um mapa bidimensional. 

Aplica-se então uma regressão para a transformação da representação dos dados de um espaço n-

dimensional para um espaço bidimensional retilinear, preservando as relações topológicas entre 

os node-vectors. Assim, node-vectors próximos no espaço n-dimensional permanecem próximos 

no espaço bidimensional. As amostras de entrada são representadas nesta fase por neurônios 

particulares no mapa auto-organizável que podem vir a formar clusters ou grupos. O mapa auto-

organizável é uma representação ordenada, bidimensional, de um conjunto de múltiplos 

parâmetros, sendo um produto ideal para a visualização e interpretações posteriores. A Matriz-U, 
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ou matriz da distância unificada (Figura 7.1.E) e as parcelas componentes (component plots) são 

exemplos dessas visualizações. 

A Matrix U demonstra a proximidade entre neurônios adjacentes, em termos da distância 

euclidiana, onde cores frias (azuis) representam neurônios adjacentes com maior similaridade, e 

cores quentes (vermelhas) representam neurônios com maior dissimilaridade. 
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Figura 7.1. Síntese das etapas de uma análise em ambiente de Self-Oganizing Maps (Carneiro, 

2010). 
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 7.1.2.Variáveis de entrada 

 

As variáveis escolhidas para guiar na delimitação de sub-regiões e limites externos do 

Pantanal no ambiente SOM foram as métricas fenológicas médias (NDVI/MODIS) para o 

período de 2001 a 2012: (1) início, (2) fim da estação, (3) tempo de duração ou comprimento da 

estação, (4) amplitude sazonal ou diferença entre o valor máximo e o nível de base, (5) nível de 

base, ou valores mínimos de NDVI, (6) valores máximos de NDVI, (7) taxa de aumento no início 

da estação, também conhecida como taxa de rebrota, (8) taxa de redução no fim da estação, 

conhecida como taxa de senescência, (9) pequena integral, ou produtividade sazonal, e (10) 

grande integral, ou produtividade total (Figura 3.1 e 3.2).  

Apesar de diversos trabalhos de delimitação de feno-regiões terem utilizado séries 

temporais completas, este procedimento leva em muitos casos a necessidade de computadores 

potentes e longos processamentos devido ao grande volume de dados e o tamanho da área de 

interesse. Assim optou-se por utilizar as métricas fenológicas como descritores da curva espectro-

temporal do pixel, assumindo que as métricas são capazes de descrever as principais 

características sazonais desses pixels, reduzindo a dimensionalidade dos dados e o tempo de 

processamento. Procurou-se, a partir das métricas fenológicas, capturar parte significativa da 

variabilidade do Pantanal e contribuir para a delimitação de sub-regiões que possam ser 

consideradas fenologicamente homólogas.  

Cada uma das imagens (métricas) médias foi transformada do formato raster para o 

formato vetorial (arquivo de pontos), onde cada pixel é considerado como uma amostra e o valor 

de cada uma das métricas para dado pixel é considerado um atributo deste respectivo ponto, 

juntamente com as coordenadas geográficas contidas no centro de cada pixel. Assim, para 

delimitação do limite externo do Pantanal foi determinada uma base de dados inicial com 

7.748.656 pontos (amostras) que continha o Pantanal e seus arredores (paralelos 15° 00' 3.9594" 

e 22° 30' 4.41" de latitude sul e os meridianos 54° 29' 53.0988" e 59° 29' 56.0394" de longitude 

oeste) com 10 atributos, além das coordenadas geográficas, estas últimas não sendo consideradas 

na análise. Posteriormente, as 10 métricas fenológicas médias foram recortadas a partir do limite 

definido, e novamente, essas imagens foram transformadas em um arquivo de pontos, formando 

uma segunda base de dados, então com 2.688.509 pontos, para delimitação das feno-regiões do 

Pantanal em ambiente SOM. 
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Os parâmetros de configuração do SOM foram: grade hexagonal para visualização dos 

dados, projeção de neurônios (BMUs) em uma superfície de hipervolume toroidal, e tamanho de 

mapa de 92 linhas por 80 colunas. Posteriormente, os clusters foram definidos a partir da análise 

de Davies-Bouldin (Davies e Bouldin, 1979).  

 

7.2. DELIMITAÇÃO DO LIMITE EXTERNO DO PANTANAL 

 

 A delimitação do limite externo do Pantanal levou em consideração os grupamentos em 

ambiente SOM e seus padrões para o Pantanal e seus arredores (Figura 7.2), bem como as 

classificações apresentadas em trabalhos anteriores (Silva e Abdon, 1998; Hamilton et al., 1996; 

Padovani, 2010) que foram muitas vezes coincidentes com os grupamentos definidos em 

ambiente SOM. Optou-se por utilizar mais de um mapa para delimitação do Pantanal em razão de 

pequenas variações, especialmente na região noroeste do Pantanal. É importante salientar que os 

grupamentos em um mapa não são simples sub-conjuntos de outro mapa com um menor número 

de clusters, uma vez que os clusters não são gerados de forma hierárquica encaixável, sendo cada 

pixel realocado em um cluster cada vez que o mapa é gerado (Zhang et al., 2013). 

 Pode-se observar que dentro do Pantanal as áreas são mais homogêneas (mais pixels 

agrupados em um mesmo grupo), a não ser pela região do Gran Chaco a oeste (em preto na 

Figura 7.2) que é ainda menos variável.  

A delimitação do Pantanal aqui apresentada difere das anteriormente propostas (Tabela 

1.1), apresentando uma área total de 152.900 km
2
, superando todas as delimitações anteriores. Os 

limites a leste são coincidentes com os de Silva e Abdon (1998), enquanto que os limites a oeste 

são os mais divergentes, visto que este trabalho não se restringiu apenas ao Brasil (Figura 7.3), 

apresentando assim maior similaridade aos limites de Hamilton et al. (1996) e Padovani (2010). 

Ao sul, na região de Porto Murtinho percebe-se um estreitamento do Pantanal, onde este se limita 

basicamente à planície de inundação do rio Paraguai, apresentando maior concordância com a 

delimitação de Hamilton et al. (1996) e de Padovani (2010), diferentemente do proposto por 

Adámoli (2000), visto que essa região apresentou um comportamento fenológico mais similar ao 

Pantanal do que ao Gran Chaco. 
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Figura 7.2. Delimitação do Pantanal, em branco, baseada nos agrupamentos de pixels resultantes 

de análise em ambiente SOM. Em A, a classificação resultando em 10 clusters e em B, a 

classificação resultando em 13 clusters. 

 

A delimitação do Pantanal ao sul da cidade de Corumbá como traçada, seguindo o 

comportamento fenológico diferenciado de seu entorno, não coincide com os limites da bacia 

sedimentar do Pantanal. As classes fenológicas da figura 7.2.B tem notável a coincidência com os 

contatos do megaleque fluvial do Nabileque e os cinturões de meandros atual (rio Paraguai) e 

abandonado (rio Nabileque) como apresentado em Kuerten e Assine (2011). A delimitação aqui 

considerada abrange a planície fluvial indiferenciada, a oeste do megaleque, mas não os leques 

aluviais associados ao planalto da Bodoquena. Ao sul da confluência dos rios Paraguai e 

Nabileque o Pantanal restringe-se ao largo cinturão de meandros do rio Paraguai até a 

confluência com o rio Apa, onde se extingue a classe fenológica associada à parte considerável 

do Pantanal. 



128 
 

 
Figura 7.3. Limite do Pantanal delimitado em ambiente SOM dentro da BAP sobre SRTM. 

 

7.3. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES INTERNOS DO PANTANAL 

 

 Os resultados das parcelas componentes SOM para as 10 métricas fenológicas médias 

para o período de 2001 a 2012, bem como a Matriz-U, são apresentados na Figura 7.4. 
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Figura 7.4. Parcelas das componentes das variáveis e a Matriz-U. Onde: Início é o mês de início 

da estação, Fim é o mês de fim da estação do ano seguinte ao início, Ampl. é a amplitude sazonal 

média, Compr. é o comprimento médio da estação, Tx.Reb. é a taxa de rebrota e Tx.Sen. é a taxa 

de senescência, Prod.T. é a produtividade total e Prod.Saz. é a produtividade sazonal. 

 

 Através da análise de Davies-Bouldin para definir o número de clusters ideal para os 

neurônios provenientes das análises SOM, o número 7 foi o escolhido como o melhor para 

representar os grupamentos de node-vectors. A Figura 7.5 mostra a distribuição espacial das 

amostras de entrada atribuídas a cada cluster SOM derivado do componente, que neste caso 

resulta no mapa de feno-regiões para o Pantanal. 
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Figura 7.5. Mapa de feno-regiões do pantanal baseado em 10 métricas fenológicas médias (2001-

2012) derivado das análises SOM. 
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 Dos sete clusters definidos, apenas seis são considerados como feno-regiões, por estarem 

relacionados ao comportamento sazonal da vegetação. O cluster 2 não será considerado uma 

feno-região, já que está relacionado aos corpos d’água. Esse cluster foi capaz de delimitar com 

bastante precisão os grandes lagos que ocorrem especialmente próximos à borda oeste do 

Pantanal (Figura 7.5). As feno-regiões mais representativas em área são: a 1 (34,49%), a 4 

(25,73%) e a 7 (17,11%), seguidas pelas feno-regiões 5 (12,34%), 6 (7,12%) e 3 (2,46%). 

Na Tabela 7.1 são apresentadas as estatísticas médias de cada variável de entrada 

(métricas fenológicas), permitindo compreender as diferenças nos ciclos sazonais entre as feno-

regiões. Os valores médios das métricas fenológicas apresentam as características e a base para a 

separação destas classes. 

 

Tabela 7.1. Estatísticas médias das variáveis de entrada para cada feno-região (cluster) delimitada 

nas análises SOM para o Pantanal. Onde: Início é o mês de início da estação, Fim é o mês de 

término da estação (ambos apresentam a quinzena do mês entre parênteses), Ampl. é a amplitude 

sazonal, Compr. é o comprimento da estação (meses), Tx.Reb. é a taxa de rebrota e Tx.Sen. é a 

taxa de senescência, Prod.T. é a produtividade total e Prod.Saz. é a produtividade sazonal. 

Feno-região Início Fim Ampl. Mínimo Máximo Compr. Tx.Reb. Tx.Sen. Prod.Saz. Prod.T. 

1 10 6(1) 0,22 0,47 0,69 10 0,262 0,374 2,72 12,09 

3 9(1) 6(2) 0,08 0,51 0,59 9 0,127 0,139 0,99 10,83 

4 9(2) 7(1) 0,18 0,61 0,78 10 0,216 0,309 2,30 14,48 

5 9(1) 6(2) 0,10 0,71 0,82 9 0,137 0,169 1,30 15,38 

6 9(1) 5(1) 0,16 0,48 0,64 8 0,213 0,289 1,95 11,17 

7 9(2) 7(1) 0,29 0,51 0,79 10 0,361 0,544 3,93 14,42 

 

A amplitude é um dos parâmetros que mais informam da granulometria dos sedimentos, 

como discutido no capítulo 3. As feno-regiões 3 e 5 foram as que apresentaram menores 

amplitudes, estando relacionadas principalmente a regiões mais argilosas. A redução de NDVI foi 

de aproximadamente 12,8% e 14,3% respectivamente, muito abaixo das outras regiões, como se 

verá a seguir. Entretanto a feno-região 3 apresentou valores de NDVI, tanto mínimos como 

máximos, muito inferiores aos da feno-região 5. Além disso, as taxas de rebrota e senescência 

também foram menores, bem como a produtividade sazonal, sendo que a feno-região 3 

apresentou a menor produtividade sazonal em relação a todas as outras classes.  
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As feno-regiões 1, 4, 6 e 7 foram as que apresentaram as maiores amplitudes, como é 

esperado para áreas mais arenosas, com redução de NDVI de 31,3%, 22,6%, 25,6% e 35,9%, 

respectivamente, demonstrando que estas regiões sofrem mais com os efeitos da seca que as áreas 

mais argilosas (3 e 5).  A taxa de rebrota e de senescência também foi superior nessas regiões, 

bem como a produtividade sazonal.  

O início da estação médio ocorreu da primeira quinzena de setembro a outubro, enquanto 

o fim da estação médio variou da primeira quinzena de maio a primeira quinzena de julho, com 

comprimento da estação variando de oito a 10 meses. Onde as áreas mais arenosas apresentam 

uma estação, de maneira geral, mais longa e tardia, do que as argilosas, a não ser pela feno-região 

6 que está relacionada a áreas encharcadas por longos períodos. Entretanto, enquanto as áreas 

mais argilosas ainda estão verdes no período de seca, as arenosas já apresentam maior 

senescência. 

Na Figura 7.6 são apresentados os perfis temporais médios para cada feno-região para os 

12 anos, onde ficam claras as diferenças entre as áreas e seus comportamentos sazonais. As 

áreas1, 4, 6 e 7 apresentam uma resposta imediata às chuvas (rebrota e aumento do verdor), que 

apesar de se intensificarem em outubro já ocorrem em bem menor intensidade desde setembro 

(Figura 6.3).  Já as feno-regiões 3 e 5, onde água é menos limitante, apresentam curvas menos 

acentuadas, com menor incremento da atividade fotossintética após as chuvas. 

 
Figura 7.6. Perfis temporais médios para o período de 2001 a 2012 de cada feno-região (cluster) 

delimitada nas análises SOM para o Pantanal. 
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Em busca de um maior entendimento das classes fenológicas foi realizada uma 

comparação entre o do mapa de vegetação da WWF (WWF – Brasil, 2009) e o mapa de feno-

regiões. Na Tabela 7.2 é apresentada a porcentagem de cada classe de vegetação em cada feno-

região. 

 

Tabela 7.2. Porcentagem de cada classe de vegetação simplificada (WWF - Brasil, 2009; Anexo 

C) para cada feno-região. Onde: VF é vegetação com influência fluvial; FF é formação florestal; 

SF é savana florestada; SG é savana gramíneo-lenhosa; SA é savana arborizada; SEU é savana 

estépica (chaco úmido); Ap é área de pastagem; aa é área antropizada e NC é área não 

classificada (fora do Brasil).  

Feno-regiões 
Classe de vegetação simplificada (%) 

SA Ap SF SG SEU aa FF VF NC 

1 30.83 12.30 4.47 29.92 9.37 0 0 3.81 9.30 

3 6.17 0 3.50 5.82 0 0 19.72 63.76 1.02 

4 30.28 0 16.32 16.16 5.83 0 5.54 20.59 5.27 

5 10.70 0 12.61 5.07 0 0 15.36 55.21 1.04 

6 12.08 4.32 0 23.32 11.70 0 3.39 37.84 7.36 

7 30.67 19.73 14.02 9.71 8.56 4.25 0 0 13.05 

 

Ao se desconsiderar as áreas não classificadas de vegetação, pode-se observar as classes 

dominantes de vegetação simplificadas para cada feno-região (Figura 7.7). 
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Figura 7.7. Porcentagem das classes de vegetação simplificadas em cada feno-região do Pantanal, 

desconsiderando-se as áreas não classificadas.  Onde: VF é vegetação com influência fluvial; FF 

é formação florestal; SF é savana florestada; SA é savana arborizada; SG é savana gramíneo-

lenhosa ; SEU é savana estépica (chaco úmido); Ap é área de pastagem; aa é área antropiza 

 

 A feno-região 1  (Figura 7.5), está relacionada à áreas mais arenosas, compreendendo 

lobos antigos dos megaleques do Taquari, Paraguai - Corixo Grande, Aquidauana, São Lourenço 

e ainda Nabileque (único essencialmente argiloso). Esta feno-região é dominada por formações 

savânicas, como savanas arborizadas (~33%) e savanas gramíneo-lenhosas (~33%).  

A feno-região 3 é em sua maioria relacionada a vegetação com influência fluvial 

(64,42%), estando associada principalmente à floresta ripária e a formações pioneiras, 

apresentando forte relação com a disponibilidade hídrica e, de maneira geral, com solos mais 

argilosos. Se somadas todas as classes de formação florestal, savana florestada e savana 
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arborizada há 95% da área com informação da vegetação (considerando-se apenas o Brasil para o 

qual temos informação). Está associada a regiões com predominância de sedimentos pelíticos, em 

planícies aluviais ou proximidade de rios, apresentando assim a menor amplitude (Tabela 7.1). 

A feno-região 4 também está presente nos leques aluviais, geralmente entre as feno-

regiões 1 e 5, estando mais associada a regiões mais arenosas e de transição entre savanas e 

formações pioneiras ou entre savanas e matas de galeria. Estas áreas, em geral, tem forte relação 

com a disponibilidade hídrica, sendo áreas geralmente sujeitas à inundação periódica ou 

permanente. Entretanto, esta feno-região pode estar também relacionada à savana arborizada, 

como é o caso na baixa Nhecolândia, no leque do Negro e em Barão de Melgaço. Na região sul 

está relacionada à savana estépica (chaco úmido) com florestas de galeria. 

A feno-região 5, por sua vez, é predominantemente relacionada às áreas onde os solos 

apresentam maiores teores de argila, seja em consequência da natureza do material de origem, 

como é o caso da região de Poconé que apresenta solos essencialmente argilosos (Allem e Valls, 

1987), ou dos processos de deposição/sedimentação onde ocorre a deposição de silte e argila pela 

pouca energia da água, e há disponibilidade de água mesmo nos meses de seca, o que justifica a 

baixa amplitude (Tabela 7.1). Fazem parte desta feno-região: depósitos aluvionares 

essencialmente fluviais, restritos às margens e calhas dos principais rios da planície, lobos atuais 

de leques aluviais (Paraguai-Corixo Grande, São Lourenço, Negro, Taboco, Miranda), planícies 

fluviais, e outras regiões de relevo deprimido. A vegetação dominante é a vegetação com 

influência fluvial (~56%), que é composta por vegetação de porte arbóreo e formações pioneiras, 

muitas vezes caracterizadas por vegetação monodominante como: Cambarazal, Paratudal, 

Carandazal, etc. Estas áreas estão fortemente relacionadas a uma maior disponibilidade hídrica, 

estando localizadas ao longo dos cursos de água e em áreas de depressões que acumulam água. 

A feno-região 6 está localizada ao longo dos cursos de água e em áreas deprimidas que 

acumulam água. Os tipos de formações vegetais associadas a ela são principalmente matas 

ripárias, mas há ainda áreas de transição entre savanas e mata de galeria e entre savanas e 

pioneiras. Na sub-região de Nabileque, esta feno-região está relacionada à savana estépica (chaco 

úmido) com florestas de galeria. 

 A feno-região 7 está relacionada às regiões da Bolívia e Paraguai, ao leque do Taboco, 

aos sopés das serras e, muitas vezes, a regiões com maiores altitudes (Figura 7.8 e 7.9). Quanto 

aos tipos de vegetação, está associada às formações savânicas, como savanas arborizadas (~35%) 
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e ainda a áreas antropizadas, como agricultura e pastagens (~23%). Essa região está ainda 

associada às proximidades de áreas de planalto, de granulometria muito grosseira, drenando 

muito bem e tornando os efeitos da seca precoces e intensos, o que reflete nas altas amplitudes 

encontradas para esta feno-região. 

 
Figura 7.8. Mapa da parte da região de Cáceres demonstrando a relação entre o relevo (SRTM) e 

a feno-região 7. 

 
Figura 7.9. Mapa da parte da região de Barão de Melgaço demonstrando a relação entre o relevo 

(SRTM) e a feno-região 7. 

  

 Nas feno-regiões 3 e 5 há presença marcante de florestas semidecíduas, que segundo Silva 

et al. (2000) ocorrem mais frequentemente em regiões com solos argilosos das sub-regiões de 
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Poconé e Miranda (sub-divisão de Silva e Adbon (1998)), onde representa, respectivamente, 12% 

e 14,4%. Nestas feno-regiões também é comum mata de galeria (floresta estacional semidecidual 

aluvial), como observado  no mapeamento de Silva et al. (2000). A presença dessas classes de 

vegetação pode ajudar a explicar a pequena redução do NDVI na seca e o curto período da 

estação de crescimento. Enquanto que as outras feno-regiões, são dominadas especialmente por 

savanas, que apesar de apresentarem uma queda mais pronunciada na estação seca, apresentam 

uma estação de crescimento um pouco mais longa (exceto pela feno-região 6 que é uma área com 

maior disponibilidade hídrica), devido a esta vegetação ser mais adaptada à seca prolongada.  

As feno-regiões do Pantanal, aqui definidas por clusters, tendem a discriminar regiões 

com ciclos fenológicos distintos que refletem a dinâmica espacial e temporal (sazonalidade). A 

distribuição espacial geral da vegetação será em função das características climáticas e 

ambientais. Entretanto, as mesmas classes de vegetação podem ser encontradas em diferentes 

feno-regiões, visto que em diferentes condições ambientais a vegetação pode apresentar 

diferentes padrões sazonais de crescimento. 

A comparação visual entre o mapa de feno-regiões e o dos tratos deposicionais da bacia 

sedimentar do Pantanal de Assine et al. (2014) (Figura 7.10) mostra como o comportamento 

fenológico geral se relaciona a lobos deposicionais ativos marcados por drenagens distributárias 

(feno-regiões 4, 5 e 6), a paleo-lobos (feno-regiões 1 e 4) e a planícies fluviais (feno-regiões 3, 5 

e 6). 
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Figura 7.10. Em (A), o mapa de feno-regiões do Pantanal e em (B) os sistemas deposicionais 

modernos (adaptado de Assine et al. 2014). Observar em B drenagens distributárias associadas a 

lobos deposicionais ativos. 

 

7.4. CONCLUSÕES 

 

Este estudo apresenta uma nova classificação para o Pantanal baseada em padrões 

espaciais fenológicos da vegetação. O mapa gerado baseado na média de 10 métricas fenológicas 

médias para 12 anos (2001-2012) indica regiões com comportamentos fenológicos similares em 

magnitude e tempo. Essa variabilidade não é resultado apenas de diferentes tipos de vegetação, 

mas ainda de fatores ambientais (meios físico e biótico) e alguma variação climática. 

Pode-se observar que apesar da dominância de determinadas classes de vegetação há uma 

grande variabilidade de formações vegetais dentro de uma mesma feno-região. As características 

particulares de cada região do Pantanal, especialmente geomorfologia e condições hidrológicas, 

podem influenciar no comportamento sazonal da vegetação, fazendo com que diferentes tipos de 
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vegetação apresentem métricas fenológicas similares a ponto de serem agrupadas em uma mesma 

classe, no caso feno-região.  

As diferenças fenológicas estão grandemente relacionadas à disponibilidade hídrica, que 

pode ser em função: das chuvas locais, da duração e intensidade das inundações, da 

granulometria dos solos/sedimentos e de pequenas variações no relevo, que são decorrência da 

neotectônica ou dos processos de sedimentação/erosão atuantes na Bacia do Pantanal.  

Os padrões e processos dos ecossistemas do Pantanal são regulados pelo ciclo anual de 

inundações e secas (Junk et al., 1989). A diversidade de espécies e a distribuição da vegetação 

variam dentro e entre os diversos hábitats dispostos ao longo do gradiente de inundação, desde 

aqueles não inundáveis, aos sazonalmente inundáveis e os permanentemente inundados 

(Rebellato e Nunes da Cunha, 2005). Além disso, a heterogeneidade da vegetação e sua 

distribuição têm sido relacionadas no Pantanal às variações do relevo (Ponce e Nunes da Cunha, 

1993; Damasceno-Junior et al., 2005), às propriedades químicas e físicas do solo (Zeilhofer e 

Schessl, 2000) e aos padrões de inundação (Rebellato e Nunes da Cunha, 2005; Arieira e Cunha, 

2006). Muitas vezes os efeitos da intensidade e duração da inundação e da topografia são 

analisados conjuntamente, supondo-se forte correlação entre esses parâmetros. Entretanto isso 

pode levar a conclusões equivocadas, visto que estes fatores, conforme o grau de associação entre 

eles, podem ser considerados como independentes em modelos preditivos, como encontrado em 

uma pequena área no Pantanal norte (Fantin-Cruz et al., 2010).  

As chuvas locais mostraram-se muito importantes, especialmente em regiões arenosas em 

que há longos meses de baixa precipitação e, após as primeiras chuvas caírem sobre o solo seco e 

poroso, umedecem a planície que rapidamente verdeja com rebrota generalizada. As regiões 

argilosas por sua vez demonstram menor dependência das chuvas locais para a rebrota, visto que 

permanecem úmidas por períodos mais longos, apresentando pouca senescência mesmo nos 

meses mais secos. As áreas mais argilosas estão ainda relacionadas à vegetação florestal semi-

decídua. Entretanto, diferenças climáticas, como por exemplo na quantidade de chuva acumulada, 

nem sempre podem ser consideradas localmente, uma vez que regiões que apresentam uma 

menor pluviosidade podem não sofrer estresse hídrico devido às inundações, que podem ocorrer 

meses após as últimas chuvas. 

Pequenas variações no relevo, sejam elas relacionadas à atividade neotectônica ou não, 

são fundamentais para a diversidade ambiental no Pantanal. A literatura mostra a presença da 



140 
 

neotectônica na região, tanto com a captura de drenagens (rios Paraguai e Negro) como afetando 

os processos deposicionais. Considere-se que em regiões muito planas pequenas variações na 

topografia podem influenciar na disponibilidade hídrica e deslocamentos verticais podem afetar 

grandemente processos sedimentares e erosivos e, sobretudo, a disponibilidade de água durante 

as longas estiagens locais e a extensão e profundidade das enchentes, o que afetará em última 

instância a vegetação.  

A granulometria dos solos/sedimentos também afeta grandemente na disponibilidade 

hídrica. Em áreas onde os sedimentos são arenosos, e portanto muito porosos, a água superficial 

acompanha o rebaixamento do lençol freático e compromete precocemente a capacidade da 

vegetação em enfrentar a estação seca. Já em sedimentos em que há argila e silte em proporções 

razoáveis a porosidade será baixa e a migração do freático não se efetuará tão rapidamente. Além 

disso, em sedimentos onde a presença de pelitos é importante é provável a presença de camadas 

realmente argilosas, impermeáveis, que agem como armadilhas, retendo a água por períodos mais 

longos. Ao mesmo tempo as argilas adsorvem diversos elementos, gerando solos potencialmente 

mais férteis que os gerados sobre areia quartzosa. Estes dois aspectos tem notável influência na 

fenologia. 

Além desses fatores, diversos outros podem influenciar na fenologia da vegetação; assim, 

acredita-se que essa abordagem inicial de sub-divisão do Pantanal, utilizando apenas dados 

fenológicos, tenha captado, ainda que de maneira simplificada, boa parte dessa variabilidade 

ambiental, geológica e climática, resultando em regiões homólogas fenologicamente mas 

descontínuas, de ocorrência por exemplo no leque fluvial do Taboco e na planície a Oeste do rio 

Paraguai, já na Bolívia. Não se trata, assim, de sub-regiões do Pantanal tal como tratam diversos 

trabalhos citados ao longo da tese.  
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Capítulo 8 

 

8. Considerações finais 

 

A representação dos ciclos fenológicos do Pantanal e sua associação com parâmetros do 

meio físico é essencial para a compreensão dos padrões sazonais da vegetação e de suas respostas 

às variações climáticas e ambientais. Por ser uma região muito dinâmica e em geral de difícil 

acesso, as séries temporais de imagens orbitais são fonte de informação adequada e eficiente para 

informar sobre a dinâmica espaço-temporal, essencial na definição de estratégias de 

monitoramento, gestão e conservação dessa enorme e ainda pouco conhecida região. 

Este estudo se propôs a delimitar e subdividir o Pantanal através da identificação de 

padrões gerais e processos do ecossistema em metodologia dirigida pelos dados, partindo de 

dados multi-sensor que pela primeira vez são abordados em conjunto para o Pantanal, como 

também de uma abordagem muito particular, e um tanto naturalista, que é a geobotânica. 

Devido à complexidade ambiental da região, optou-se por essa abordagem central, tendo 

como norte a fenologia da superfície terrestre, visto que o ciclo sazonal da vegetação é resultado 

de muitos fatores interagentes, incluindo atividades antrópicas, clima, precipitação, hidrologia, 

topografia e propriedades edafo-geológicas. Esses fatores produzem padrões e processos que se 

integram em diferentes escalas resultando em interações espaciais e temporais únicas.  

Assim, buscou-se compreender a dinâmica do Pantanal a partir de análises multi-sensor, 

multi-escala e multi-temporal, aliando dados de campo, mapas e informações da literatura, por 

meio de diferentes abordagens, aumentando a compreensão das variações inter e intranuais no 

Pantanal para um período de 12 anos (2001-2012). 

Em uma abordagem generalizada foi demonstrada a relação entre a granulometria dos 

sedimentos e a variação na resposta fenológica da vegetação para grande parte do Pantanal, onde 

áreas arenosas devido a maior porosidade e rebaixamento do freático secam mais rapidamente, 

apresentando maiores amplitudes sazonais, enquanto em áreas onde há maior quantidade de 

argila e silte, a vegetação permanece verde por mais tempo, apresentando menores amplitudes, 

visto que a água permanece por períodos mais longos. Entretanto, ao se analisar os perfis 

temporais de NDVI para as diferentes regiões do Pantanal, é importante que se conheça os 
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padrões de inundação (época, duração e intensidade), visto que esses podem comprometer a 

análise, uma vez que a água pode mascarar a resposta do NDVI, principalmente em regiões com 

dossel aberto ou pouco denso e com alta cobertura de estrato herbáceo, como é o caso das regiões 

sul do Pantanal (Nabileque e Porto Murtinho). 

A extração de métricas fenológicas possibilitou a análise do comportamento fenológico 

das diferentes sub-regiões do Pantanal, permitindo uma análise dos diferentes fatores que 

influenciam cada uma dessas respostas. Discute-se a relação entre a geologia e o início e fim da 

estação, comprimento do ciclo de crescimento, valores máximos e mínimos de NDVI, 

produtividade total e sazonal e, sobretudo, valores de amplitude. Esta última métrica fenológica 

indica particularmente a importância da granulometria na fenologia. É uma observação 

importante, considerando-se que o ambiente estudado é geologicamente monótono pelo comum 

dos sedimentos presentes.  

A variabilidade espaço-temporal da fenologia vegetal no Pantanal, estudada a partir da 

análise dos principais componentes sobre um conjunto anual médio de 23 imagens EVI2/MODIS, 

mostra grande correlação espacial com os tratos deposicionais descritos na Bacia do Pantanal. Há 

uma concentração de 98,95% da variância nas três primeiras componentes, com a distribuição das 

respostas de cargas (máximo, mínimo e mudanças no sinal das cargas autovetores) 

correspondendo às interrupções sazonais mais importantes. A PC1 (componente principal 1), 

como anteriormente previsto na literatura, expressou a informação mais comum à série de 

imagens, o verdor cumulativo, e as duas componentes seguintes expressaram os dois eventos 

sazonais que afetam de forma mais marcante as coberturas vegetais, respectivamente, a 

senescência generalizada durante o cerne do período de seca e a senescência precoce, de 

ocorrência logo após o período das chuvas, em amplas porções de sedimentos arenosos e franco-

arenosos e sem influência fluvial. 

Analisou-se também a dinâmica hidrológica do Pantanal e da BAP para o mesmo período 

de 12 anos, utilizando dados de precipitação, evapotranspiração, espessura equivalente de água 

(massa de água), relacionando-a ao verdor da vegetação (EVI2). Foram encontradas altas 

correlações entre essas variáveis, demonstrando que as variações climático-hidrológicas afetam 

completamente o ecossistema. Detectou-se dois comportamentos distintos em relação às 

alterações sazonais no armazenamento de água, com maiores amplitudes ao norte, nas 

proximidades de cabeceiras e na região mais chuvosa. Foram também evidenciadas variações 
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internas no comportamento da vegetação, afetando o EVI2 e as taxas de evapotranspiração, 

relacionadas a pequenas variações no relevo e à granulometria dos sedimentos. Essa abordagem 

permitiu melhor compreensão da dinâmica espaço-temporal nessa região, onde há poucos dados 

de campo disponíveis. 

Esta pesquisa permitiu ainda delimitar seis feno-regiões para o Pantanal utilizando 10 

parâmetros descritores dos ciclos fenológicos (as métricas fenológicas início e fim da estação, 

comprimentos da estação, amplitude sazonal, valores mínimos e máximos do NDVI, taxa de 

rebrota e de senescência, produtividade total e sazonal), onde foi encontrada uma forte relação 

entre os padrões fenológicos da vegetação e o meio físico (sobretudo granulometria e fertilidade 

de solos e relevo).  A inundação é um fator preponderante, afetando completamente o Pantanal e 

sua biota, entretanto é na seca que os fatores do meio físico serão mais facilmente 

compreendidos. Nos meses de estiagem, esses fatores são a chave da compreensão da 

variabilidade nos ciclos da vegetação, onde a granulometria dos sedimentos e as pequenas 

variações no relevo, em parte associadas à neotectônica, influenciam grandemente a 

disponibilidade hídrica no solo, determinando variações na atividade fotossintética. 

A variabilidade no comportamento fenológico (sazonalidade da vegetação) no Pantanal 

está relacionada não apenas ao tipo de vegetação e suas estratégias adaptativas, uma vez que o 

Pantanal é uma região muito dinâmica com ciclos anuais e plurianuais de inundação, mas 

sobretudo à disponibilidade de água (no solo e regime de chuvas), às características edáficas 

(granulometria dos sedimentos e fertilidade), à geomorfologia, ao relevo e à sua história 

geológica. De maneira geral, pôde-se demonstrar a fenologia como dependente e ao mesmo 

tempo informadora de aspectos da geologia, do clima e do ambiente como um todo. Entretanto, é 

importante salientar que a subdivisão do Pantanal aqui apresentada é apenas uma das muitas 

possibilidades de classificação dentro do contexto de feno-regiões. Outros dados, como 

parâmetros climáticos, modelo digital de elevação e mapas de vegetação e solos podem ser 

incluídos em futuras delimitações tornando-as mais restritas em relação às características 

ambientais e climáticas. 
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ANEXO A - Análise granulométrica de sedimentos amostrados na porção imediatamente abaixo do solo com a presença de raízes em 

diferentes subregiões no Pantanal (amostragem 2012-2013; análises por  IAC – Campinas*).      

Amostras 
Argila (%) < 

0,002 mm 

Silte (%) 0,053 

- 0,002 mm 
Total 2,00 - 0,053 mm 

Grossa 2,00 - 

0,210 mm 

Fina 0,210 - 

0,105 mm 

Muito Fina 

0,105 - 0,053 

mm 

Classificação  textural 

01 E 3.0 11.2 85.8 33.3 38.1 14.4 Areia-franca 

01 W 4.7 6.5 88.8 36.8 42.5 9.5 Areia 

02 E 6.1 6.0 87.9 49.6 31.1 7.2 Areia-franca 

02 W 6.7 7.4 85.9 40.6 35.6 9.7 Areia-franca 

03 E 12.3 7.6 80.1 56.1 19.4 4.6 Franco-arenosa 

03 W 11.8 9.2 79.0 54.4 19.9 4.8 Franco-arenosa 

04 E 4.4 16.2 79.4 36.2 34.9 8.3 Areia-franca 

04 W 6.2 13.6 80.2 47.9 27.2 5.2 Areia-franca 

05 E 5.1 8.6 86.3 41.3 29.5 15.5 Areia-franca 

05 W 4.2 17.7 78.1 38.7 28.6 10.8 Areia-franca 

06 E 3.3 11.0 85.7 32.7 46.4 6.6 Areia-franca 

06 W 4.7 10.8 84.5 38.8 33.4 12.3 Areia-franca 

08 E 3.6 12.2 84.2 32.9 39.0 12.3 Areia-franca 

08 W 7.6 20.7 71.7 24.4 34.0 13.3 Franco-arenosa 

09 E 5.4 11.9 82.7 28.6 42.9 11.1 Areia-franca 

09 W 7.2 13.0 79.8 38.2 34.1 7.5 Areia-franca 

10 E 6.2 13.1 80.7 47.5 24.6 8.6 Areia-franca 

10 W 8.7 17.1 74.2 43.1 22.8 8.4 Franco-arenosa 

11 E 4.1 7.6 88.3 41.7 36.9 9.7 Areia 

11 W 4.7 6.9 88.4 29.1 47.2 12.2 Areia 

12 E 32.1 46.1 21.8 3.9 6.9 11.0 Franco-argilosa 

12 E 18.8 39.8 41.0 4.2 18.0 19.6 Franca 

13 E 65.7 29.3 5.0 1.2 1.7 2.1 Muito Argilosa 

13 W 35.5 55.0 9.5 1.3 2.7 5.5 Franco-argilossiltosa 



159 
 

14 A 35.4 15.0 49.6 5.3 22.5 21.8 Argiloarenosa 

15 A 7.8 13.2 79.0 16.8 46.9 15.3 Areia-franca 

16 A 61.3 37.8 0.9 0.4 0.3 0.3 Muito Argilosa 

17 E 26.1 18.3 55.6 12.9 21.9 20.7 Franco-argiloarenosa 

17 W 22.3 17.9 59.8 14.0 26.8 19.0 Franco-argiloarenosa 

18 A 4.8 10.4 84.8 63.8 16.7 4.3 Areia-franca 

19 E 14.8 29.0 56.2 11.0 29.8 15.4 Franco-arenosa 

19 W 14.1 31.7 53.9 11.3 31.7 12.2 Franco-arenosa 

20 D 49.1 31.5 19.4 3.3 9.4 6.7 Argila 

20 R 7.8 8.1 84.1 4.3 58.5 21.2 Areia-franca 

21 E 2.8 8.5 88.7 24.5 50.9 13.3 Areia 

21 W 3.1 10.4 86.5 23.9 45.9 16.8 Areia-franca 

22 E 9.0 21.0 70.0 9.8 47.8 12.5 Franco-arenosa 

22 W 6.2 18.5 75.3 9.2 50.5 15.6 Franco-arenosa 

23 A 2.9 13.8 83.3 19.1 44.9 19.2 Areia-franca 

24 E 4.5 8.9 86.6 16.7 55.0 14.8 Areia-franca 

24 W 4.3 15.8 79.9 23.9 41.6 14.5 Areia-franca 

25 E 4.2 29.3 66.5 10.0 40.9 15.6 Franco-arenosa 

25 W 3.2 23.8 73.0 7.7 45.3 20.0 Franco-arenosa 

26 A 8.1 21.4 70.5 13.7 42.4 14.4 Franco-arenosa 

27 E 5.9 18.8 75.3 17.5 43.9 13.9 Franco-arenosa 

27 W 5.7 9.6 84.7 35.0 42.1 7.6 Areia-franca 

28 A 43.9 29.9 26.2 13.7 8.9 3.6 Argila 

29 N 18.2 48.3 33.5 10.2 13.2 10.1 Franca 

29 S 14.9 33.5 51.6 16.1 22.8 12.8 Franca 

30 N 5.3 20.3 74.4 44.9 21.6 7.9 Franco-arenosa 

30 S 4.6 18.2 77.2 43.0 25.2 9.0 Areia-franca 

32 A 18.3 30.0 51.7 9.2 23.8 18.6 Franca 

33 A 27.8 21.8 50.4 19.2 22.6 8.6 Franco-argiloarenosa 
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34 A 12.3 21.9 65.8 33.0 24.6 8.2 Franco-arenosa 

35 N 15.7 21.3 63.0 37.6 15.5 9.8 Franco-arenosa 

35 S 15.6 24.8 59.6 32.9 17.1 9.6 Franco-arenosa 

36 A 35.2 27.8 37.0 18.1 10.5 8.4 Franco-argilosa 

37 A 6.0 18.0 76.0 33.7 29.9 12.4 
Areia-franca ou franco-

arenosa 

37+ 1.6 7.2 91.2 59.1 25.6 6.4 Areia 

38 A 26.3 38.2 35.5 6.4 14.7 14.4 Franca 

39 N 12.6 19.7 67.7 18.3 36.8 12.6 Franco-arenosa 

39 S 6.7 18.4 74.9 22.2 38.0 14.7 Franco-arenosa 

40 N 9.5 23.7 66.5 21.5 37.5 9.6 Franco-arenosa 

40 S 6.9 19.8 73.3 25.2 36.6 12.4 Franco-arenosa 

41 E 4.3 4.5 91.2 44.8 40.3 6.1 Areia 

41 W 4.2 12.0 83.8 24.9 42.9 16.0 Areia-franca 

42 N 6.6 9.2 84.2 32.7 42.0 9.6 Areia-franca 

42 S 7.6 9.4 83.0 32.0 40.4 10.6 Areia-franca 

43 N 3.7 3.3 93.0 45.5 43.6 3.9 Areia 

43 S 6.4 7.8 85.8 37.6 40.9 7.3 Areia-franca 

44 E 5.1 10.9 84.0 34.8 38.4 10.7 Areia-franca 

44 W 4.4 10.4 85.2 44.4 29.4 11.4 Areia-franca 

45 N 6.5 8.1 85.4 42.3 33.8 9.3 Areia-franca 

45 S 36.0 12.2 51.8 23.7 20.6 7.5 Argiloarenosa 

46 N 8.9 6.9 84.2 25.4 48.7 10.1 Areia-franca 

46 S 7.7 6.6 85.7 46.2 33.3 6.2 Areia-franca 

47 N 8.9 9.9 81.2 27.6 42.3 11.3 Areia-franca 

47 S 7.7 10.0 82.3 19.1 47.1 16.1 Areia-franca 

49 E 5.8 18.4 75.8 25.1 37.8 12.9 
Areia-franca ou franco-

arenosa 

49 W 5.8 12.9 81.3 26.5 41.3 13.6 Areia-franca 

50 E 10.1 11.3 78.6 31.6 37.7 9.4 Franco-arenosa 
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50 W 11.6 11.9 76.5 28.4 37.7 10.4 Franco-arenosa 

51 E 7.8 12.3 79.9 38.2 31.4 10.3 Areia-franca 

51 W 5.1 11.5 83.4 30.6 45.0 7.7 Areia-franca 

52 N 7.2 12.6 80.2 21.1 43.7 15.4 Areia-franca 

52 S 13.3 13.4 73.3 18.2 40.9 14.2 Franco-arenosa 

54 E 2.5 6.5 91.0 58.8 23.6 8.6 Areia 

54 W 5.1 9.1 85.8 35.6 36.6 13.6 Areia-franca 

55 N 7.5 8.6 83.9 65.0 14.1 4.7 Areia-franca 

55 S 5.4 5.0 89.6 68.1 17.6 4.0 Areia 

56 N 5.0 8.2 86.8 53.3 24.4 9.1 Areia-franca 

56 S 4.5 5.5 89.9 63.2 21.4 5.3 Areia 

57 E 6.8 4.8 88.4 65.6 18.7 4.2 Areia 

57 W 4.8 2.1 93.1 71.8 18.7 2.6 Areia 

58 A 5.0 6.9 88.1 39.8 41.4 6.8 Areia 

59 N 10.5 24.9 64.6 30.7 28.3 5.6 Franco-arenosa 

59 S 5.7 13.2 81.1 34.7 35.5 10.9 Areia-franca 

60 E 6.5 4.3 89.2 33.7 42.0 13.6 Areia 

60 W 2.7 0.0 97.3 47.1 40.7 9.5 Areia 

61 E 1.0 0.0 99.0 53.3 39.6 11.7 Areia 

61 W 3.7 5.2 91.1 47.1 36.4 7.7 Areia 

63 N 6.4 8.4 85.1 53.3 23.7 8.1 Areia-franca 

63 S 10.3 10.8 78.9 39.3 31.7 7.9 Franco-arenosa 

64 N 10.2 18.1 71.8 28.5 30.7 12.6 Franco-arenosa 

64 S 6.1 7.3 86.6 47.3 31.3 8.0 Areia-franca 

66 N 6.5 2.5 91.0 30.6 51.0 9.4 Areia 

66 S 9.5 3.8 86.7 26.4 48.9 11.4 Areia-franca 

67 N 6.8 2.8 90.4 30.3 51.5 8.7 Areia 

67 S 6.8 2.4 90.8 38.0 43.7 9.2 Areia 

70 N 3.9 3.6 92.5 56.7 32.7 3.1 Areia 
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70 S 2.4 4.5 93.1 63.0 25.8 4.6 Areia 

71 N 3.3 2.3 94.4 47.8 42.9 3.7 Areia 

71 S 4.7 2.2 93.2 54.9 35.3 3.0 Areia 

72 N 3.7 2.0 94.3 34.6 53.5 6.3 Areia 

72 W 3.5 2.0 94.6 52.6 38.3 3.8 Areia 

74 N 2.0 2.6 95.3 39.2 50.7 5.4 Areia 

74 S 1.1 2.1 96.8 53.3 40.6 2.8 Areia 

75 N 12.7 22.0 65.3 34.4 19.3 11.6 Franco-arenosa 

75 S 13.1 20.5 66.3 31.5 20.2 15.1 Franco-arenosa 

76 N 22.9 21.5 55.6 29.8 17.1 8.8 Franco-argiloarenosa 

76 S 24.2 31.8 43.9 22.6 13.1 8.5 Franca 

77 N 7.0 16.1 76.9 41.5 26.4 9.3 Franco-arenosa 

77 S 4.1 18.2 77.7 29.3 30.8 18.1 Areia-franca 

78 N 5.6 18.2 76.2 22.8 34.6 19.2 Areia-franca 

78 S 4.2 21.1 74.7 23.1 34.5 17.5 Areia-franca 

79 N 8.7 5.6 85.7 34.5 42.3 9.4 Areia-franca 

79 S 4.5 2.7 92.8 40.5 45.9 6.9 Areia 

80 N 3.5 3.4 93.0 46.4 39.6 7.3 Areia 

80 S 3.8 4.0 92.2 39.9 44.7 8.1 Areia 

81 N 3.2 6.2 90.6 45.0 41.0 5.0 Areia 

81 S 1.7 3.8 94.6 52.7 36.2 5.6 Areia 

82 N 7.4 14.9 77.7 10.5 42.4 25.4 Areia-franca 

82 S 7.4 15.5 76.7 21.3 49.2 10.2 Franco-arenosa 

83 E 10.8 36.4 52.7 21.5 14.3 17.4 Franco-arenosa 

83 W 12.2 45.9 41.9 12.6 13.1 16.3 Franca 

84 E 4.1 17.5 78.4 32.1 30.3 16.1 Areia-franca 

84 W 4.7 19.3 75.9 36.5 25.2 14.4 Areia-franca 

86 E 4.0 15.7 80.3 34.7 31.5 14.3 Areia-franca 

86 W 3.8 19.2 77.0 41.0 23.9 12.3 Areia-franca 
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87 E 8.2 8.2 83.6 51.6 24.1 8.1 Areia-franca 

87 W 6.5 9.8 83.7 46.4 26.1 11.6 Areia-franca 

88 E 23.4 17.6 58.7 25.7 23.3 10.3 Franco-argiloarenosa 

88 W 9.5 13.4 77.0 31.1 33.6 12.5 Franco-arenosa 

89 E 3.9 6.0 90.1 39.7 40.7 9.8 Areia 

89 W 7.7 7.4 84.9 34.6 38.6 11.9 Areia-franca 

90 E 5.5 12.4 82.0 30.9 38.9 12.6 Areia-franca 

90 W 5.1 8.7 86.1 41.1 36.1 9.1 Areia-franca 

91 E 40.0 21.2 37.5 16.5 12.8 9.4 Argila 

91 W 29.9 23.3 45.8 16.8 17.7 12.8 Franco-argiloarenosa 

92 E 7.1 9.0 83.8 39.1 34.6 10.5 Areia-franca 

92 W 6.5 13.4 80.1 41.4 29.4 9.7 Areia-franca 

93 E 15.9 25.5 58.3 21.6 24.7 12.8 Franco-arenosa 

93 W 13.9 25.5 60.4 23.1 25.3 12.7 Franco-arenosa 

94 A 2.5 6.8 90.7 27.6 51.4 11.7 Areia 

94 A 3.9 7.2 88.9 26.2 49.3 13.8 Areia 

95 A 0.2 2.6 97.2 13.7 64.9 18.8 Areia 

96 N 3.0 9.5 87.4 28.1 49.8 10.0 Areia 

96 S 2.0 6.9 91.1 20.9 59.3 11.3 Areia 

97 N 1.9 4.8 93.3 33.2 52.1 8.4 Areia 

97 S 1.4 5.7 92.9 20.2 60.4 12.5 Areia 

98 A 0.9 3.4 95.8 16.6 65.8 13.5 Areia 

99 E 2.8 4.7 92.4 24.4 59.9 8.6 Areia 

99 W 4.2 0.4 95.3 32.4 56.5 6.6 Areia 

A01 19.8 14.9 65.3 9.4 18.4 12.5 Franco-arenosa 

A02 7.6 14.9 77.5 0.5 30.5 17.8 Franco-arenosa 

A03 4.1 13.6 82.3 0.5 30.0 13.0 Areia-franca 

A04 3.8 8.2 88.0 0.4 32.9 13.5 Areia 

A05 5.5 18.6 75.9 0.7 26.9 12.0 Areia-franca 
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A06 15.7 5.7 78.6 0.3 45.6 19.7 Franco-arenosa 

A07 1.7 13.1 85.2 0.3 49.7 25.7 Areia-franca 

A08 23.6 18.2 58.2 0.1 26.6 28.2 Franco-argiloarenosa 

A09 14.1 25.1 60.8 0.1 30.6 24.6 Franco-arenosa 

A10 2.9 6.2 90.9 0.1 36.6 10.2 Areia 

A11 7.5 15.9 76.6 0.1 36.0 35.2 Franco-arenosa 

A12 2.3 13.0 84.7 0.1 51.0 21.8 Areia-franca 

A13 3.0 8.8 88.2 0.1 57.8 16.9 Areia 

A14 8.4 16.3 75.3 0.1 40.8 26.2 Franco-arenosa 

A15 7.8 9.3 82.9 0.1 49.8 23.7 Areia-franca 

A16 2.6 4.2 93.2 0.1 73.8 14.5 Areia 

A17 3.0 13.6 83.4 0.1 47.9 23.3 Areia-franca 

A18 0.6 3.3 96.1 0.1 60.0 16.9 Areia 

A19 23.8 16.1 60.1 0.3 35.0 11.4 Franco-argiloarenosa 

A20 0.0 5.6 94.4 0.1 66.4 19.1 Areia 

A21 0.2 5.4 94.4 0.0 64.7 22.7 Areia 

A22 0.3 3.1 96.6 0.1 68.0 12.3 Areia 

A23 0.2 4.8 95.0 0.0 66.9 21.8 Areia 

A24 7.7 26.1 66.2 0.0 4.9 61.0 Franco-arenosa 

A25 14.1 41.4 44.5 0.2 10.3 33.3 Franca 

A26 6.0 14.9 79.1 0.1 40.9 36.3 Areia-franca 

A27 18.9 17.4 63.7 0.2 42.9 17.5 Franco-arenosa 

A28 4.6 8.9 86.5 0.0 72.9 11.3 Areia-franca 

A29 26.4 11.0 62.6 0.0 33.3 20.2 Franco-argiloarenosa 

A30 35.3 15.7 49.0 0.1 19.3 21.6 Argiloarenosa 

A31 22.9 24.6 52.5 0.5 19.4 15.4 Franco-argiloarenosa 

A32 39.5 17.2 43.3 0.2 17.4 11.7 Franco-argilosa 

A33 1.8 7.1 91.1 0.1 46.1 15.1 Areia 

A34 39.7 13.9 46.4 0.1 23.1 20.9 Argiloarenosa 
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A35 53.4 23.3 23.3 0.1 11.1 10.1 Argila 

A36 41.1 36.3 22.6 0.0 11.4 10.8 Argila 

A37 30.7 27.5 41.8 0.0 12.9 28.6 Franco-argilosa 

A38 9.6 22.2 68.2 0.3 42.8 22.6 Franco-arenosa 

A39 54.9 35.1 10.0 0.1 2.1 7.3 Argila 

A40 1.6 8.7 89.7 0.1 46.4 23.6 Areia 

A41 10.0 7.2 82.8 0.1 44.4 24.6 Areia-franca 

A42 7.2 10.9 81.9 0.0 48.6 18.5 Areia-franca 

A43 1.8 4.0 94.2 0.0 53.5 14.9 Areia 

A44 16.4 17.5 66.1 0.0 35.8 23.2 Franco-arenosa 

A45 2.5 9.3 88.2 0.1 51.4 22.0 Areia 

A46 41.5 40.3 18.2 0.3 5.8 7.7 Argilosiltosa 

A47 19.6 31.5 48.9 0.3 18.2 10.2 Franca 

A48 16.7 28.9 54.4 0.1 25.7 19.3 Franco-arenosa 

A49 23.0 49.6 27.4 0.2 7.6 18.6 Franca 

A50 43.3 33.2 23.5 0.1 4.0 18.9 Argila 

A51 28.1 51.7 20.2 0.1 5.1 14.5 Franco-argilosa 

A52 24.5 35.2 40.3 0.6 12.5 10.3 Franca 

A53 51.3 20.1 28.6 0.1 12.9 6.4 Argila 

A54 14.8 17.3 67.9 1.7 13.9 10.0 Franco-arenosa 

A55 9.4 14.1 76.5 0.5 12.8 3.1 Franco-arenosa 

*Camargo, O.A.; Moniz, A.C.; Jorge, J.A. & Valadares, J.M.A.S. (2009) Métodos de análise química e física de solos do IAC. Campinas, IAC, 94 p.(B. 

técnico, 106)   
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ANEXO B - Análise de fertilidade do solo  amostrados na porção de 0 a 20 centímetros em diferentes subregiões no Pantanal (amostragem 

2012-2013; análises por  IAC – Campinas*). 

Amostras M.O. pH P K Ca Mg Al H+Al S.B. C.T.C. V% 

01E 23 4.8 5 2.3 9 1 1 18 12.6 30.8 41 

01W 19 4.3 4 0.9 4 1 3 25 5.1 30.1 17 

02E 18 4.3 2 1.2 3 1 5 22 5.5 28 20 

02W 18 4.1 3 1.2 3 1 6 28 5.6 33.4 17 

03E 29 4.3 6 0.9 16 7 5 47 23.7 70.7 34 

03W 22 5 8 2.3 16 8 1 28 26.8 54.6 49 

04E 18 4.2 4 0.4 4 1 4 25 5 30 17 

04W 24 5.1 14 1 27 2 0 22 29.4 51.9 57 

05E 18 4.6 2 0.6 5 1 2 22 6.3 28.8 22 

05W 17 4.1 5 1.1 3 1 6 22 5 27.4 18 

06E 17 4.2 4 0.7 4 1 4 22 5.1 27.6 18 

06W 19 4.2 7 1.4 3 1 5 28 5.1 32.8 15 

08E 23 4.6 5 1 10 3 1 28 13.8 41.5 33 

08W 22 4.9 5 0.7 25 2 0 28 27 54.7 49 

09E 17 3.9 4 0.3 3 1 6 28 4.4 32.1 14 

09W 17 3.9 3 0.6 4 2 7 34 6.7 41 16 

10E 18 4 4 3.1 15 2 4 25 20.5 45.4 45 

10W 17 4.2 3 1.6 15 2 4 25 18.9 43.8 43 

11E 20 5.3 15 0.6 24 4 0 18 28.8 47 61 

11W 18 5.9 146 5.6 45 9 0 13 60.1 73.4 82 

12E 17 3.9 4 1 4 1 11 31 5.6 36.5 15 

12W 20 3.8 4 1.1 7 3 28 98 10.4 108.6 10 

13E 27 4.2 6 1.1 33 9 11 80 43 122.6 35 

13W 21 4.1 3 1.3 15 4 17 72 20.9 92.5 23 

14A 24 4.5 7 1.6 28 5 3 38 34.3 72.4 47 
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15A 20 4.9 5 2.5 10 3 1 18 16.1 34.3 47 

16A 19 4.1 8 1.4 27 15 30 135 43.4 178.1 24 

17E 21 4 2 0.7 3 2 12 58 6.3 64.3 10 

17W 24 4.2 4 0.7 11 5 8 64 16.7 81.2 21 

18A 19 3.9 8 1.4 3 2 8 31 6.2 37.1 17 

19E 21 3.9 5 1.6 6 2 16 58 8.7 66.7 13 

20D 21 4.1 6 1.5 24 16 31 135 40.8 175.5 23 

20R 16 4.5 3 1 9 4 6 18 14.2 32.4 44 

21E 16 4.3 3 4.1 2 2 3 20 8.1 28.3 29 

21W 17 5.2 8 0.5 9 5 0 16 14.7 31.1 47 

22W 16 4.3 25 1.1 3 2 4 31 6.4 37.3 17 

23A 17 4.8 13 1.5 7 3 1 20 11.7 31.9 37 

24E 17 4.2 3 0.3 3 1 6 25 3.8 28.8 13 

24W 16 4.1 3 0.4 2 1 6 22 3.4 25.9 13 

25E 16 4.6 3 0.6 3 2 1 16 6 22.4 27 

25W 17 4.5 3 0.9 1 1 3 20 3 23.2 13 

26A 17 5 3 0.9 9 7 1 20 16.4 36.7 45 

27E 17 3.9 4 1.3 3 1 9 34 5.5 39.8 14 

27W 17 4.1 3 0.6 3 1 7 28 4 31.8 13 

28A 18 4.4 4 1 9 7 27 98 16.8 115 15 

29N 25 4.2 6 0.9 7 1 14 52 8.8 61 14 

29S 19 4.1 4 1.1 6 1 12 47 8.2 55.2 15 

30N 19 4.4 5 1.8 6 2 5 25 10.4 35.4 29 

30S 18 4.3 3 0.4 5 1 5 25 6.7 31.7 21 

32A 22 4.7 38 1.6 30 10 5 58 41.9 99.9 42 

33A 47 4.3 23 3.1 18 12 20 135 32.7 167.4 20 

34A 18 4.3 4 1.3 7 2 7 34 10.2 44.5 23 

35N 22 4.4 5 4 15 3 4 31 22.1 53 42 

35S 19 4.2 4 2 11 2 6 34 15.5 49.8 31 
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36A 19 4.4 5 1 14 8 25 121 22.4 143.6 16 

37A 19 5.3 5 2.1 2 2 8 31 6.3 37.2 17 

37+ 16 4.3 3 0.5 3 1 4 18 3.7 22 17 

38A 22 4.1 9 2.7 6 3 14 58 12.4 70.4 18 

39N 18 4.2 3 0.7 1 1 4 22 2.2 24.7 9 

39S 17 4.1 4 0.4 2 1 4 25 2.7 27.7 10 

41E 16 4 3 0.9 1 1 6 22 2.6 25.1 10 

41W 16 4.1 2 1.2 2 1 6 18 4.6 22.8 20 

42N 17 4.9 3 0.4 5 6 1 18 12 30.2 40 

42S 17 5 7 1.8 3 4 2 18 8.6 26.8 32 

43N 18 4.4 3 0.9 2 1 4 22 4.3 26.8 16 

43S 24 4.5 3 2.7 1 1 6 38 3.4 41.5 8 

44E 17 4.2 3 1.1 1 1 6 25 2.6 27.6 9 

44W 18 4.1 2 1 1 1 6 22 2.6 25.1 10 

45N 16 4.1 6 0.8 2 2 7 28 5.1 32.9 16 

45S 27 4.1 7 2.5 2 2 29 121 6.1 127.3 5 

46N 17 4.8 15 8 4 4 2 22 15.7 38.2 41 

46S 19 4.5 9 1.9 8 4 3 31 13.6 44.4 31 

47N 27 7 45 1.3 122 13 0 9 136.5 145.2 94 

47S 24 5.1 6 2.2 17 9 0 28 28.8 56.6 51 

49E 17 4.1 3 1.1 2 1 7 28 4.1 31.9 13 

49W 16 4.2 2 1.2 1 1 6 25 2.7 27.6 10 

50E 18 5.4 99 8.2 21 10 0 18 38.7 56.9 68 

50W 18 4 5 2.4 6 3 10 38 11.8 49.9 24 

51E 16 4 3 1.6 3 2 6 28 6.6 34.3 19 

51W 16 4.1 2 1.2 1 1 5 22 3.4 25.9 13 

52N 17 3.8 2 0.4 1 1 11 34 1.8 36.1 5 

52S 19 3.7 4 1.6 2 2 17 72 6 77.6 8 

54E 17 4.3 3 0.4 2 1 4 22 3.3 25.8 13 
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54W 19 4.2 3 0.6 3 1 9 38 3.7 41.8 9 

55N 19 4.6 25 1.9 9 10 1 28 20.7 48.4 43 

55S 18 4.3 8 1.1 4 5 4 28 10.2 38 27 

56N 19 4.3 9 2.6 5 3 2 31 9.9 40.7 24 

56S 18 4.7 7 0.9 8 5 1 22 13.3 35.8 37 

57E 20 4.8 43 3 15 10 1 25 27.8 52.8 53 

57W 17 5.6 51 2.8 10 10 0 15 23.1 37.8 61 

58A 18 4 16 1.2 2 1 7 25 3.4 28.4 12 

59N 18 4 5 0.6 2 1 16 52 3.5 55.7 6 

59S 16 4.1 7 0.7 2 1 5 28 3.5 31.2 11 

60E 16 4.1 3 0.6 1 1 6 22 2.2 24.7 9 

60W 16 4.1 3 1 3 1 7 22 5.2 27.7 19 

61E 16 4.2 3 0.9 2 1 5 22 3.8 26.3 14 

61W 17 4.6 3 1.4 2 1 2 20 4.5 24.8 18 

63N 16 4 3 0.9 2 1 6 22 4 26.5 15 

63S 17 4.2 3 1.4 3 4 7 25 8.8 33.8 26 

64N 18 4.1 5 2.9 3 3 6 25 9.4 34.4 27 

64S 18 4.3 2 0.6 2 1 5 25 3.8 28.8 13 

66N 17 4.2 2 0.6 2 1 5 22 3.4 25.9 13 

66S 20 4.2 3 0.6 3 1 9 34 4.8 39 12 

67N 17 4.4 3 1.1 5 3 3 22 8.6 31.1 28 

67S 19 4.7 23 3.5 6 8 1 25 17.4 42.4 41 

70N 16 4 3 0.2 2 1 8 28 2.5 30.2 8 

70S 17 4.7 7 1.5 7 4 1 20 12.5 32.7 38 

71N 20 4.1 5 0.8 3 2 8 47 5.4 52.4 10 

71S 21 3.9 6 0.9 2 1 8 52 4.1 56.3 7 

72N 21 4.2 5 0.5 2 1 7 42 4.4 46.7 9 

72W 17 4.3 5 0.6 2 2 3 25 5.4 30.3 18 

74N 17 3.8 4 0.4 3 1 5 28 4.5 32.3 14 
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74S 17 4.1 14 0.3 3 1 4 25 4.5 29.5 15 

75N 22 4.6 3 1.5 16 5 4 38 22.4 60.5 37 

75S 20 4.3 4 3.3 9 7 4 34 18.6 52.9 35 

76N 15 3.9 2 3.3 4 10 11 31 16.6 47.4 35 

76S 21 3.8 4 2.4 1 2 27 80 5.7 85.3 7 

77N 17 4 2 0.7 4 1 6 25 5.1 30.1 17 

77S 16 4.1 3 0.6 2 1 4 18 3.6 21.8 17 

78N 18 3.9 3 2.9 3 2 5 31 7.1 37.9 19 

78S 17 3.9 3 1.9 1 1 4 25 4.2 29.2 14 

79N 16 3.7 3 0.3 2 1 11 31 3.3 34.2 10 

79S 17 4.2 3 0.2 2 1 8 28 2.7 30.4 9 

80N 16 4.2 2 1.3 2 1 4 22 3.9 26.4 15 

80S 18 3.9 4 0.5 1 1 7 31 2 32.9 6 

81S 18 4.1 5 0.7 2 1 9 38 3.7 41.8 9 

81S 15 4.1 2 0.5 1 1 4 16 2.2 18.6 12 

82N 21 4.3 3 0.3 1 1 11 47 1.1 48.1 2 

82S 20 4.1 4 1.3 1 1 9 47 3 50 6 

83E 17 4.2 2 0.8 4 3 10 31 7.5 38.4 20 

83W 20 4.6 6 4.3 9 6 2 28 19.5 47.3 41 

84E 17 4.1 3 0.3 1 1 11 31 1.6 32.4 5 

84W 18 3.8 3 0.3 1 1 15 42 2 44.3 4 

86E 15 4.1 1 0.3 3 1 5 18 3.4 21.6 16 

86W 17 3.9 4 0.5 2 1 7 31 3.3 34.1 10 

87E 27 5.7 53 3.9 64 11 0 16 79.2 95.6 83 

87W 34 6.3 114 3.9 100 13 0 15 117.7 132.5 89 

88E 21 4.2 6 3.9 13 2 15 52 18.5 70.7 26 

88W 18 5.3 6 2.7 27 6 0 20 35.4 55.7 64 

89E 16 4.5 2 0.2 4 1 5 20 4.8 25 19 

89W 17 4.9 9 1.6 16 6 1 18 23.6 41.9 56 
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90E 17 4.3 3 2.2 3 1 5 22 6.3 28.8 22 

90W 18 4.9 6 3.5 10 3 1 18 16.3 34.5 47 

91E 27 4 5 2.8 34 12 27 135 48.7 183.4 27 

91W 31 4.4 8 2.9 52 17 8 64 71.8 136.3 53 

92E 17 4.2 5 1.3 14 5 6 34 19.7 53.9 36 

92W 17 4.2 4 0.9 14 4 5 31 19 49.9 38 

93E 19 4.3 3 1.3 20 5 12 38 26.1 64.2 41 

93W 18 4 7 2.2 20 7 8 47 28.5 75.5 38 

94A 21 4 28 0.9 11 2 3 47 13.8 60.8 23 

94A 24 5.2 16 1.2 26 9 0 25 36.8 61.8 60 

95A 15 8.5 3 3.8 1 1 0 8 5.4 13.2 41 

96N 16 3.7 2 0.5 2 1 6 31 2.7 33.5 8 

96S 16 4.1 1 0.2 1 1 4 18 1.8 20 9 

97N 17 4.3 3 1.5 3 1 3 20 6.2 26.5 24 

97S 18 4.1 4 0.9 5 1 4 25 6.7 31.7 21 

98A 16 4.6 3 0.3 3 1 2 18 4.4 22.6 19 

99E 18 4.6 16 0.8 8 3 1 28 12.3 40.1 31 

99W 17 3.8 21 1.1 4 1 8 38 6.1 44.2 14 

A01 35 4.9 18 0.9 29 7 0 38 36.9 74.9 49 

A02 18 4.1 4 1.9 6 2 4 28 9.9 37.9 26 

A03 14 5.3 54 1.6 18 3 -1 13 22.6 35.6 63 

A04 16 4.2 3 1.1 5 2 2 28 8.1 36.1 22 

A05 10 3.9 2 1 3 2 6 22 6 28 21 

A06 13 3.9 2 2.9 4 2 8 34 8.9 42.9 21 

A07 12 4.2 1 0.9 2 1 2 18 3.9 21.9 18 

A08 25 6.2 13 0.8 11 25 -1 13 36.8 49.8 74 

A09 22 4.9 3 0.6 26 13 0 25 39.6 64.6 61 

A10 17 4.8 2 1.4 11 4 0 15 16.4 31.4 52 

A11 15 4.5 2 0.5 12 5 1 22 17.5 39.5 44 
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A12 13 4.9 2 0.9 15 3 0 18 18.9 36.9 51 

A13 20 4.5 2 0.6 10 2 1 25 12.6 37.6 34 

A14 15 4.3 1 0.7 11 4 2 28 15.7 43.7 36 

A15 12 4.4 2 1.4 8 2 1 16 11.4 27.4 42 

A16 10 3.9 2 2.1 3 2 5 18 7.1 25.1 28 

A17 14 3.9 2 0.9 2 1 7 31 3.9 34.9 11 

A18 7 4.5 1 0.4 3 1 1 10 4.4 14.4 31 

A19 45 7.5 31 6.7 85 51 -1 7 142.7 149.7 95 

A20 12 5.8 4 2.3 23 4 0 12 29.3 41.3 71 

A21 9 4.5 1 1 6 2 0 11 9 20 45 

A22 10 4.3 1 0.1 3 16 1 13 19.1 32.1 60 

A23 9 4.8 1 1.2 3 2 0 11 6.2 17.2 36 

A24 16 4.1 3 1.1 10 4 8 52 15.1 67.1 23 

A25 10 4 1 0.3 5 2 11 38 7.3 45.3 16 

A26 16 4.1 1 0.6 4 19 6 38 23.6 61.6 38 

A27 16 4.1 2 0.7 9 5 9 38 14.7 52.7 28 

A28 14 4.1 1 1 6 5 5 22 12 34 35 

A29 31 7 4 1.3 15 19 -1 12 35.3 47.3 75 

A30 42 6.1 11 1.6 54 9 -1 20 64.6 84.6 76 

A31 15 7.3 3 1.1 66 75 -1 11 142.1 153.1 93 

A32 22 8.2 5 1.3 22 82 -1 8 105.3 113.3 93 

A33 15 6.2 2 0.6 27 16 -1 10 43.6 53.6 81 

A34 74 5.7 8 1 55 70 0 28 126 154 82 

A35 41 6.9 12 2.2 50 61 -1 15 113.2 128.2 88 

A36 34 5.1 5 3.3 93 42 0 42 138.3 180.3 77 

A37 26 4.9 3 0.6 31 16 0 28 47.6 75.6 63 

A38 33 4.7 2 0.4 25 10 0 38 35.4 73.4 48 

A39 51 4.8 8 5.5 78 37 0 52 120.5 172.5 70 

A40 15 4 2 0.8 6 3 7 28 9.8 37.8 26 
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A41 12 5.4 3 1.7 16 4 -1 15 21.7 36.7 59 

A42 24 6.7 61 2.5 6 15 -1 9 23.5 32.5 72 

A43 12 4.1 3 1 4 2 4 25 7 32 22 

A44 11 4.2 1 1.9 7 4 4 28 12.9 40.9 32 

A45 12 4 2 0.9 4 2 5 22 6.9 28.9 24 

A46 44 4.6 31 4.7 47 18 1 64 69.7 133.7 52 

A47 13 4.4 4 2.7 13 5 2 31 20.7 51.7 40 

A48 17 4.3 2 0.8 13 5 2 42 18.8 60.8 31 

A49 23 4.6 4 4.2 43 20 1 42 67.2 109.2 62 

A50 26 4.4 2 1.6 21 9 4 52 31.6 83.6 38 

A51 19 4.8 4 2.1 31 14 0 31 47.1 78.1 60 

A52 24 5.6 51 3.6 99 43 0 20 145.6 165.6 88 

A53 34 5 18 1.3 30 36 0 42 67.3 109.3 62 

A54 13 4.9 5 3.9 26 7 2 18 36.9 54.9 67 

A55 14 4.4 3 1.9 15 3 1 22 19.9 41.9 47 
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ANEXO C - Classes do Mapa de cobertura vegetal disponibilizado pela WWF (WWF – 

BRASIL, 2009). 

 

1. Classe Simplificada Natural: Formações Florestais (FF) 

 

Essa classe engloba as florestas estacionais deciduais e semideciduais, caracterizadas pelo 

aspecto da sazonalidade. E está subdividida em: 

 

Ca Floresta Estacional Decidual Aluvial 

Cb Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas 

Cs Floresta Estacional Decidual Submontana 

Fa Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

Fb Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas 

Fs Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

SN Savana Florestada/Floresta Estacional 

SNc (Sd+Fs) Savana Florestada/Floresta Estacional Semidecidual (contato) 

SNc (Sd+Cs) Savana Florestada/Floresta Estacional Decidual (contato) 

 

 

2. Classe Simplificada Natural: Savana Florestada (SF - Cerradão) 

 

Essa classe é representada por árvores densamente dispostas. No entanto, de menor porte que as 

identificadas na categoria de formações florestais. E está subdividida em: 

 

Sd Savana Florestada 

Sd+Cs Savana Florestada/Floresta Estacional Decidual 

Sd+Fs Savana Florestada/Floresta Estacional Semidecidual 

Sd+Sa Savana Florestada/Savana Arborizada 

Sd+Sg Savana Florestada/Savana Gramíneo-Lenhosa 

Sd+Spf Savana Florestada/Savana Parque 

 

 

3. Classe Simplificada Natural: Savana Arborizada (SA - Cerrado) 

 

Essa classe apresenta árvores de pequeno porte, de forma mais esparsa e dispostas entre 

vegetação contínua de porte arbustivo e herbácea. Está dividida em: 

 

SNt (SCt) Savana/Floresta Estacional Decidual (transição) 

SNt (SFt) Savana/Floresta Estacional Semidecidual (transição) 

Sa Savana Arborizada 

Sa+Sd Savana Arborizada/Savana Florestada 

Sa+Sg Savana Arborizada/Savana Gramíneo-Lenhosa 

Sa+Sp Savana Arborizada/Savana Parque 

Saf Savana Arborizada com floresta galeria 

Sas Savana Arborizada sem floresta galeria 
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4. Classe Simplificada Natural: Savana Gramíneo-Lenhosa (SG - Campo) 

 

Essa categoria de vegetação apresenta espécies arbóreas de forma esparsa. No entanto, sua 

característica principal é o aspecto graminóide, normalmente distribuídas em áreas de inundações 

periódicas ou permanentes. A vegetação herbácea mistura-se com arbustos eretos e decumbentes. 

A classe está subdividida em: 

 

Sg Savana Gramíneo-Lenhosa 

Sg+Sa Savana Gramíneo-Lenhosa/Savana Arborizada 

Sg+Sd Savana Gramíneo-Lenhosa/Savana Florestada 

Sgf Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta galeria 

Sgs Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta galeria 

Sp Savana Parque 

Sp+Sa Savana Parque/Savana Arborizada 

Sp+Sg Savana Parque/Savana Gramíneo-Lenhosa 

Spf Savana Parque com floresta galeria 

Spf+Sd Savana Parque/Savana Florestada 

Sps Savana Parque sem floresta galeria 

Vs Vegetação Secundária 

rsh Refúgio 

 

 

5. Classe Simplificada Natural: Savana Estépica (SEC - Chaco) 

 

Essa categoria identifica um tipo de vegetação arbustiva/herbáceo, com menor densidade de 

vegetação que as áreas de savana arborizada (Cerrado). 

 

Td Savana Estépica Florestada 

Ta Savana Estépica Arborizada 

Tps Savana Estépica Parque sem floresta galeria 

 

 

6. Classe Simplificada Natural: Savana Estépica/Chaco Úmido (SEU - Chaco Úmido) 

 

Essa categoria identifica um tipo de vegetação herbáceo/arbustivo, com menor densidade de 

vegetação que as áreas de savana arborizada (Cerrado). Localizam-se em áreas úmidas de 

planície, sujeitas a inundações periódicas ou permanentes. 

 

Ta+Td Savana Estépica Arborizada/Savana Estépica Florestada 

Ta+Tg Savana-Estépica Arborizada/Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa 

Tg+Ta Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa/Savana Estépica Arborizada 

Tgf Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa com floresta galeria 

Tgs Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa sem floresta galeria 

Tpf Savana Estépica Parque com floresta galeria 
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7. Classe Simplificada Natural: Vegetação com Influência Fluvial (VF) 

 

Essa categoria de vegetação é composta por vegetação de porte arbóreo e formações pioneiras 

(ex.: Brejos, Cambarazal, Paratudal, Carandazal), localizadas ao longo dos cursos de água e em 

áreas de depressões que acumulam água. 

 

NPt (F+Pa) Floresta Estacional/Pioneira (transição) 

P Formações Pioneiras 

Pa Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre 

SP Savana/Pioneira 

SPt (S+Pa) Savana/Formações Pioneiras (transição) 

TPt (T+Pa) Savana Estépica/Formações Pioneiras (transição) 

 

 

8. Alteração Natural/Manejo – ANM 

 

Os polígonos mapeados como Alteração Natural/Manejo são referentes às categorias de 

vegetação que possibilitam o uso como pastagem natural para o gado e foram considerados pela 

metodologia adotada como área de vegetação natural. 

Essas áreas apresentam diferenças espectrais nas imagens de satélite, que podem ocorrer em 

função das diferenças de sazonalidade e do manejo nas pastagens naturais, característica dos 

modelos tradicionais de pecuária no bioma do Pantanal. 

Essas áreas estão localizadas principalmente na área da planície de inundação do Pantanal. São 

áreas que apresentam recuperação da vegetação nativa conforme a época do ano e o manejo 

empregado na pecuária. 

 

9. Rios, córregos, corixos, vazantes, baías e salinas – Água 

 

A classe de água foi delimitada e individualizada como formação específica. Houve uma atenção 

especial na delimitação de massa d’água em meio ao uso antrópico (por exemplo, separando 

áreas de lagos em meio às áreas de pastagem). 

Em alguns casos, a vegetação de influência fluvial pode incluir áreas de massa d’água não 

individualizadas. Isso ocorre principalmente nas áreas mais baixas, nas quais o regime de hídrico 

natural do Pantanal possui grande influência nas áreas inundadas. No caso dos rios, baías e 

salinas, apenas as maiores foram mapeadas. 

 

10. Uso Antrópico – UA 

 

Áreas de uso antrópico consolidado em que houve a conversão total da vegetação original. 

 

Ac Agricultura 

Ap Pastagem 

Im Degradada por Mineração 

Iu Influência Urbana 

R Reflorestamento 



177 
 

11. Alteração Antrópica – AA 

 

Áreas cuja vegetação nativa original apresenta sinais de alteração da cobertura natural. No 

entanto, ainda não foi convertida por completo para o uso de pastagem ou o uso agrícola, por 

exemplo: 

. áreas de cerrado com menor densidade de cobertura vegetal; 

. áreas de floresta com clareiras ou remoção das árvores de maior porte. 

 
 

 


