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sobre muito quando chove. 
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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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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 serem utilizadas 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-



34 
 

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. 
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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 
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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). 



49 
 

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. 
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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 
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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. 

 

 

 



87 
 

  

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 
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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 5 

 

5. Principal Component Analysis applied to a time series of MODIS images: 

the spatio-temporal variability of the Pantanal wetland, Brazil 

 

Neste capítulo é apresentado o artigo submetido à revista Wetlands Ecology and 

Management. Neste artigo foi analisada a variabilidade espaço-temporal da cobertura 

vegetal no Pantanal através da análise por componentes principais (PCA) sobre um 

conjunto anual de 23 imagens EVI2 (Enhanced Vegetation Index2) médias, referentes ao 

período 2001-2012. 

 

Abstract 

The present study is aimed at analyzing the spatio-temporal variability of vegetation cover in the 

Pantanal, the largest tropical wetland in the world. A Principal  Component Analysis (PCA) was 

applied to an annual set of  filtered EVI2 images, based on a 12-year average period (2001–

2012). There was a 98.95% variance concentration in the first three components, with the 

respective loading responses and distributions (maximum, minimum and changes in the sign of 

the eigenvector loadings) matching the most significant seasonal interruptions. The first three 

principal components showed the essential aspects of the spatio-temporal variability of the local 

phenology, the cumulative greenness throughout the year, the later and more generalized 

senescence associated with the drought season climax, and the early senescence associated with 

sandy portions, respectively. The later senescence is associated with pelitic sediments and, 

independently with sediment granulometry, in areas with fluvial influence. The final result 

enabled the detection of homologous areas regarding vegetation density, and the time and 

intensity of senescence. The water availability throughout the year - the most important 

parameter for regional vegetation - is largely a function of geology (sediment grain size and 

vertical neotectonic), allowing a multitemporal geobotanic analysis of the Pantanal wetlands. The 

PCA enhancement approach was able to depict the essentials of the phenological/environmental 

variability, with potential for application in ecosystems with complex vegetation cover.  
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Keywords: Wetlands, Pantanal, Geobotany, principal component analysis, MODIS, Land Surface 

Phenology. 

 

5.1. INTRODUCTION 

 

 Wetlands are particularly fragile environments because of annual episodes of drought and 

flood, during which environmental conditions change drastically. The Pantanal is the world’s 

largest tropical wetland, hosting shallow lakes, rivers and different types of flooded savannas, in 

addition to flooded and non-flooded forests (Junk et al., 2006). It extends for approximately 

140,000 km2 in the middle of South America, and is located almost entirely within Brazil (Figure 

5.1). The Pantanal is associated with a tectonically active sedimentary basin, formed 2.5 million 

years ago in the Upper Pliocene/Lower Pleistocene (Ussami et al., 1999).  The basin was filled 

with terrigenous continental sediments from several megafans inserted in the Upper Paraguay 

River Basin (UPRB). The variability in extension and intensity of the floods (Hamilton et al., 

2002), the diversity of habitats in this plain, with edaphic, hydrologic and biologically 

heterogeneous sub-regions, is noteworthy, implying a high biodiversity: there are 1,903 plant 

species described in the Pantanal (Junk et al., 2006). This diversity probably is a result of its 

various origins, owing to the presence of four biomes surrounding the Pantanal 

(Savanna/Cerrado, Chaco, Amazon Rainforest and Atlantic Forest), the flood pulses, the 

influence of hydrographic basins with different weather patterns, and its geological history, 

expressed by variability in the sediment source areas and neotectonics.  

 Decimetric changes in elevation have dramatic importance for the environmental 

conditions in floodplain habitats, influencing the length and depth of inundation and the drought 

stress, implying neotectonic relevance. Thus the environmental variability is primarily a function 

of water availability throughout the year, and is expressed largely by phenology and vegetation 

density; parameters that can be studied by multitemporal optical remote sensing.  
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Figure 5.1.  Location and extent of the Upper Paraguay River Basin and the Pantanal (in a shaded 

relief map derived from the Shuttle Radar Topography Mission data). 

 

The first studies using multitemporal images in the analysis of vegetation phenology date 

back to the 1980s, based on images from the Advanced Very High Resolution Radiometer 

(AVHRR) sensor (e.g. Townshend et al., 1985). More recently, phenological studies have relied 

mainly on images from the MODIS sensor (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), as 

proposed earlier by Morisette et al. (1998) and Van Leeuwen et al. (1999). The main goal and 

contribution of the present study is to analyze the spatio-temporal variability in vegetation cover 

in the Pantanal, based on a MODIS vegetation index time-series (2001–2012), enhanced through 

a principal component approach. 

 

 



121 
 

5.2. THE PANTANAL: ITS SUBREGIONS, TECTONICS AND DEPOSITIONAL 

SYSTEMS  

 

The heterogeneity of the Pantanal has motivated a variety of internal subdivision maps, 

ranging from 6 (Amaral Filho, 1986) to 25 areas (Padovani, 2010). The division into 11 

subregions proposed by Silva and Abdon (1998), based on aspects of flooding, topography, soil, 

and vegetation is the most cited in the literature and officially accepted.  

This intraplate basin has a more complex geological and sedimentary history than 

expected (Assine and Soares, 2004), which is affected by three continental-scale structures, and 

originated from a graben-like tectonic depression in a N–S direction (Assine and Soares, 

2004).The Transbrasiliano Lineament is a complex NE–SW shear zone that crosses South 

America and remains active in the region, as evidenced by the sedimentation influences in the 

Pantanal sedimentary basin, the Paraguay river drainage capture for more than 100 km, and the 

presence of earthquake epicenters (Assine and Soares, 2004). The WNW direction is also present, 

associated with faults that control the Tucavaca Basin in eastern Bolivia. These faults maintain 

seismic activity (Litherland and Bloomfield, 1981), and in their eastern extension control part of 

the Paraguay and Negro Rivers, respectively, in the southwestern and southern Pantanal. The 

importance of this neotectonic activity is fundamental to the environmental diversity, considering 

that in very flat regions, such as the Pantanal, small vertical displacements can severely affect 

sedimentary and erosive processes, as well as the water availability during the long local 

droughts.  

From the point of view of depositional systems, eight fluvial megafans have been 

described in the Pantanal sedimentary basin. These are partially covered or enclosed by four 

fluvial plains (Figure 5.2), as described by Corradini and Assine (2012). In most of these fans, the 

sediment grain sizes are related to different source areas, influencing the vegetation phenology 

(Penatti and Almeida, 2012).  
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Figure 5.2. The fluvial megafans and fluvial plains in the Pantanal (adapted from Assine et al., 

2014). 

 

 According to the most updated vegetation and land-use map of the UPRB (Conservation 

International, 2009) (Figure 5.3), 52 categories of natural vegetation, afterwards grouped into 

seven simplified classes, occur in the Pantanal area. In addition, five categories of anthropic use 

have been defined for the UPRB, but only two are present in relatively small areas of Pantanal 

(pasture and anthropogenic change, the latter without defined use). According to Conservation 

International (2009), in 2009, the Pantanal had 86.6% of its area (or 130,815 km²) covered with 

natural vegetation. This high degree of preservation is a result of the low density of human 
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presence, and the inhospitable character of most parts of the region. A synthesis of the vegetation 

and the dominant sediment grain size in the subregions proposed by Silva and Abdon (1998) are 

presented in Table 5.1. 

 
Figure 5.3. (A) The subregions of the Pantanal, according to Silva and Abdon (1998) and the 

dominant sediment grain size according to Table 5.1; and (B) map of natural vegetation and land 

use of the Upper Paraguay River Basin (Conservation International, 2009). 

 

Table 5.1. Dominant vegetation and grain size in the Silva and Abdon (1998) subregions, 

summarized from the vegetation map (Conservation International, 2009) and other studies (Pott, 

1982; Allem and Valls, 1987; Silva and Abdon, 1998; Silva et al., 2000; Abdon et al., 1998; 

Santos et al., 2006). 

Sub-region Dominant vegetation Dominant grain size 

Abobral Savanna and floristic contact with pioneer 

formations, gramineous savanna, and 

vegetation under Fluvial Influence. 

Sand 

Aquidauana Wooded savanna, shrubby savanna, forest 

formations, pasture, and anthropic 

alteration. 

Sand to the north and 

silty clay to the south of 

the Negro River 
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Barão de 

Melgaço 

Shrubby savanna, woodland savanna, and 

vegetation under fluvial influence. 

Sand 

Cáceres Savanna, with pioneer formations from 

fluvial influence near the Paraguay river, 

gramineous savanna, shrubby savanna, 

vegetation under fluvial influence, and 

forest formations. 

Sand  

Miranda  Shrubby savanna with influence of the 

Chaco domain; forest formations with 

Copernicia alba, and Tabebuia aurea 

concentrations and pasture. 

Clay 

Nabileque  Steppe-type savanna with extensive 

dominance of Copernicia alba and 

vegetation under fluvial influence. 

Clay (dark, organic soils) 

Nhecolândia Gramineous savanna, shrubby savanna, 

woodland savanna, and pasture. In the 

north and northwestern portions: 

vegetation under fluvial influence. 

Sand 

Paiaguás Savannas with frequent monodominant 

trees, gramineous Savanna, and Shrubby 

Savanna. 

Sand 

Paraguai Vegetation under fluvial influence in 

permanently flooded environments and 

woodland savanna. 

Clay 

Poconé Gramineous savanna, vegetation under 

fluvial influence, and forest formations. 

Clay 

Porto 

Murtinho 

Steppe-type Savanna with extensive annual 

flooding in some areas, pasture, and 

vegetation under fluvial influence. 

Clay 

  

The Pantanal exhibits rainy periods (October to March) and intense drought (June to 

September). Based on the water accumulation process and flood pulses, four seasons may be 

defined: Flooding, when large areas are progressively flooded (January to March); Falling Water, 

when the decrease in rainfall leads to the lowering of the water level in the UPRB, 

simultaneously with the beginning of senescence in discretely elevated and sandy portions (April 

to June); Drought, when the vegetation suffers from the almost total absence of rainfall, with 

generalized senescence, except in permanently wet areas (July to September); and Rising Water, 

when the return of the rainfall leads to vegetation resprouting, and gradually, to a new cycle of 

flooding (October to December). It is important to observe that the intensity and duration of 
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droughts and floods have great interannual variation, with the measured precipitation in periods 

of ten years showing interannual variations in the order of 50% (Garcia, 1984). 

 

5.3. PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS APPLIED TO SATELLITE IMAGE TIME 

SERIES 

 

Considering the availability of a large set of temporal vegetation index images, the 

dimensionality reduction achieved by multivariate statistics methods is a natural choice. 

Specifically, the purpose was to concentrate the information in three components in order to 

inform, in a single colored image, the essence of the vegetation cover, and its density and 

phenological variability. Among the most widely used techniques, we considered the use of the 

Principal Component Analysis (PCA).  Originally formulated by Pearson (1901), this technique 

is particularly well-suited to digital image processing and optical remote sensing. 

While the first component concentrates the inevitable redundancy among the spectral 

bands, the higher-order principal component (PC) comprises the less redundant information, 

generally associated with electronic noise and other spurious effects. This well-known concept 

was applied early in remote-sensing history (e.g. Ready and Wintz, 1973), and was first applied 

in a time series using Landsat MSS images from two different dates by Byrne et al. (1980), aimed 

at detecting land-use changes. However, only in 1978, with the launch of the AVHRR sensor, the 

PCA applied to time series of vegetation index permitted large-scale phenological studies (e.g. 

Townshend et al, 1985; Eastman and Fulk, 1993; Hirosawa et al., 1996; Hall-Beyer, 2003; 

Ferreira and Huete, 2004). While the PC1 loadings tend to be evenly distributed, with the same 

sign, the PC2 shows the behavior of an annual cycle (sinusoidal when series are multi-annual), 

with inverted signs according to the major seasonal episodes. In fact, PC1 expresses the 

cumulative greenness of vegetation throughout the year. On the other hand, PC2 indicates the 

second most important variable, which is the dominant seasonal variation associated with the 

processes of senescence and resprouting. PC3, as demonstrated by Eastman and Fulk (1993), also 

exhibits an annual cycle, usually associated with more localized phenological patterns. 

As mentioned before, the Pantanal is a highly heterogeneous plain, and is notably 

characterized by different plant senescence intervals owing to water stress. According to Penatti 
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and Almeida (2012), this process is correlated with the sediment grain size (in sandy areas, the 

water table falls rapidly after the end of the rainy season, and the vegetation dries out earlier), 

with small variations in topography, and climate changes in the catchment basin of rivers 

draining into the Pantanal.  

 

5.4. MATERIALS AND METHODS 

 

MODIS vegetation index images (MOD13Q1 product), H12V10 and H12V11 tiles, from 

April 2000 to March 2013, were used in this study (http://mrtweb.cr.usgs.gov/). The MOD13Q1 

is a composite product, at 250 m spatial resolution, and is available at 16-day intervals (Solano et 

al., 2010). We considered the use of Enhanced Vegetation Index2 (EVI2) (Jiang et al., 2008.), 

based only on red and near-infrared bands, and calculated according to the following equation 

(1): 

        
     

          
 (1) 

The EVI2 index, while free from the instability of the blue band to heterogeneous 

atmospheric conditions, retains the Enhanced Vegetation Index (EVI) ability to not saturate 

pixels in high biomass regions, and to minimize differences in brightness owing to background 

variations (Huete et al., 2002). These features are particularly important for the Pantanal, whose 

physiognomies range from savanna, with a high percentage of exposed soil, to high leaf area 

forests.  

Although MODIS data undergo prior geometric and radiometric corrections, some 

problems affecting the quality of the data, such as angular variations, residual clouds, and 

atmospheric disturbance still remain (Eklundh et al., 2007). In order to minimize these effects, 

the generated EVI2 time series was smoothed with the help of the TIMESAT software (Jönsson 

and Eklundh, 2004), whose routine seeks to locally adjust functions to each set of points within 

the time series, providing better representations of minimum and maximum values. The Savitzky-

Golay smoothing filter was applied, with a five-element window and two adjustment steps 

(without peak or amplitude attenuation), with the pixel reliability band values used for weighting 

each point of the time series. 

http://mrtweb.cr.usgs.gov/
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As the primary objective of this work was to assess trends, a 12-year averaged image was 

obtained for each composite period, which was necessary owing to the interannual variability in 

the intensity and duration of droughts and floods. Over these averaged images, with a high 

signal/noise ratio (as a result of the non-repeatability of bad weather and electronic noises), a 

Standardized PCA was applied, utilizing the correlation matrix, as commonly used in image-time 

series analysis.  

The precipitation in the Pantanal, which is directly related to the greenness of the 

vegetation, is often difficult to assess on a regional scale, owing to the low number and poor 

distribution of rain gauges in the basin. Therefore, satellite-based estimation of rainfall in the 

region is extremely useful. We used monthly TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) 

rainfall data for the 2001–2012 period (http://trmm.gsfc.nasa.gov/), which, in spite of several 

inaccuracies compared to ground-point values, can provide a good indication of the spatial 

distribution of rainfall (Collischonn et al., 2007).  

The Pantanal has been investigated by the authors of this work since 2002, when the first 

of nine field surveys in the region took place. The first six field surveys, with a strong focus on 

hydro-geochemical parameters, were limited to the Nhecolândia sub-region. For the last three, in 

which priority was given to grain size analysis, samples of soil and/or sediment were collected at 

218 sites, distributed in 10 of the 11 sub-regions, as presented in Figure 5.3.   

 

5.5. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The use of averaged EVI2 images from a twelve-year MOD13Q1 series, previously 

smoothed, resulted in images that were virtually free of contamination from electronic or 

atmospheric noise (as they have no spatial-temporal persistence and tend to disappear within the 

average). Likewise, the anthropogenic-induced signal changes are rare and mostly restricted to 

pastures, especially in savanna areas. Although undesirable and noticeable in the MODIS images, 

these changes did not seriously affect the seasonal responses of the vegetation. Thus, we assumed 

that these images would mostly depict signal fluctuations, owing to the seasonality of the 

vegetation cover and flooding pulses.  

http://trmm.gsfc.nasa.gov/
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The averaged images tend to be highly correlated, as each pixel represents the trend of a 

biweekly time-point of greenness. Although this parameter has an important annual and spatial 

variability, general changes in the Pantanal are gradual, and occur in a single cycle. This trend is 

shown in Figure 5.4, which depicts the correlation between the averaged image Day-of-Year 

(DOY) 001 and the remaining averaged images. The correlation decreases gradually up to the 

image DOY 225 (mid-August), with the vegetation starting the resprouting and greening-up in 

the next image (DOY 241), increasing up to the image DOY 353 (r~1), completing the cycle of 

the vegetation, as indicated by the variation in EVI2 values. The curves of this cycle and of those 

from the average TRMM monthly Pantanal rainfall (within the 2001–2012 period) have the same 

pattern of variation, with resprouting and greening coinciding with the beginning of rainfall 

(DOY 241).  

 
Figure 5.4. (A) EVI2 mean values; (B) correlation coefficient between the EVI2 image DOY 001 

and the other images from the hydrological cycle (averaged images for each DOY in the 2001–

2012 period), and average monthly TRMM rainfall data (2001–2012 period).  

 

Owing to the previous filtering and high correlation between the 23 EVI2 averaged 

images (from 0.766 to 0.994), the eigenvalues necessarily exhibit a much higher concentration of 

the variance in the first components than is usually expected in a sequential time series of 

vegetation indices. Small (2012), applying a PCA over a series of 243 MODIS EVI images, 

found that 81% of the spatio-temporal variance was explained by the first three components. In 

contrast, in our study, PC1, PC2, and PC3 explained 90.61%, 5.39%, and 2.96% of the total 

variance; i.e. approximately 1% of the total variance was left in the remaining 20 components, 

which have virtually no information.  
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The temporal distribution of the loadings in PC1, PC2 and PC3 was very similar to that 

found in the literature, with the annual variation in frequency and amplitude explained on the 

basis of the rainfall and temporal variability of the Pantanal vegetation. Since this is a time series 

of a vegetation index, for the first three principal components, the loadings varied according to 

the rainy and dry season, as well as to the interseason transitions (Figure 5.5). Regarding the 

distribution of the loadings of PCs 4–6, these showed perfectly sinusoidal curves and a quasi-

annual frequency (Figure 5.6). These frequencies, at two cycles/year for PCs 4 and 5, and three 

cycles/year for PC 6, are similar to those found by Eastman and Fulk (1993) in their PCs 3 and 4. 

However, the curve inflections and changes of signal of these three components don’t seem to 

match the dates of climate inflection.  

 
Figure 5.5. Loadings of PCs 1–3 from the 23 averaged MODIS EVI2 images and average 

monthly TRMM rainfall data (2001–2012 period). 

 

 
Figure 5.6. Loadings of PCs 4–6 from the 23 averaged MODIS EVI2 images (2001–2012 

period). 
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The PC1 eigenvector has loadings with a negative sign and a small variation of 

amplitudes (~5%). The maintenance of the signal and the small variation in PC1, much smaller 

than the other components, is in agreement with other studies (Townshend et al, 1985; Eastman 

and Fulk, 1993; Hirosawa et al., 1996; Hall-Beyer, 2003; Ferreira and Huete, 2004). The PC1 

pixel values could both be read as its absolute value (maximum integrated yearly vegetation 

density), as in its temporal loadings distribution that expresses the greenness (high EVI2 values) 

presented in each DOY.  This behavior of temporal loading distribution may be explained by a 

joint analysis of the annual EVI2 variation and periods of seasonal flooding. The DOY 225 

represents the peak of the drought, as evidenced by the low rainfall and the lowest EVI2 averaged 

value for the entire Pantanal (Figure 5.5), which is also coincident with the lowest absolute PC1 

loading value (Figure 5.7). With the onset of the rains, the value of the EVI2 and the intensity of 

the loadings gradually increase in magnitude up to DOY 321, when the vegetation vigor recovers. 

The rains in this period are increasingly intense, up to DOY 001 of the following year. From 

DOY 353 to DOY 049 (following year), the loadings of PC1 and the EVI2 values decrease. From 

DOY 049 to DOY 145, the EVI2 values continue to decrease, while the PC1 loadings stabilize up 

to DOY 065 and then start increasing up to DOY 145, in an apparent inconsistency. 

According to Padovani (2010), the maximum flooded area increases annually up to DOY 

081, after which it starts decreasing. These increased PC1 loadings coincide with this small delay, 

suggesting that the maximum flood in terms of area and phenological processes may be related. 

Given the large water availability during this period, the vegetation remains green despite the 

decline in rainfall since DOY 017. However, the EVI2 values decrease continuously from DOY 

353 of the previous year until DOY 225, the drought peak.  

Initially, the decreasing of values is certainly a result of the increase in flooding, with the 

total submergence of the herbaceous stratum, and partial submergence of the shrubs in a 

significant part of the region. The flooded area varies sharply from year to year, and may reach 

80% of the Pantanal’s total area (Hamilton, 1996). Thus, with decreasing rainfall, the vegetation 

resprouts on the recently re-exposed soils and a large green area replaces the previously flooded 

area. The temporal distribution of the PC1 loadings is easier to understand than that of the EVI2. 

Meanwhile, at the same time as this resprouting, an early senescence begins in large areas of the 

Pantanal. In this sense, PC1 seems to highlight the phenological behavior better than the medium 

EVI2, apparently relating this resprouting to the end of the floods. 
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After DOY 145, both PC1 and EVI2 values decline until DOY 225, and the loadings 

variation of PC1 does not provide additional information to that of the vegetation index. After 

DOY 225, the rains start again and the generalized resprouting and greening is shown in both 

curves. 

 

 
Figure 5.7. Variation in the PC1 loadings and the EVI2 values of the 23 averaged images (2001–

2012 period) for the entire Pantanal, where DOY 225 corresponds to the lowest EVI2 and highest 

PC1 loading values.  

 

The PC1 loadings are lower during the wet season, with very small annual variation. 

When the widespread drought takes hold of the Pantanal, the loadings increase until the onset of 

the rains, and then decreases until reaching the same pattern as the first months of the year. As 

this component indicates the cumulative greenness, it should be expected that the loadings in the 

period, around the peak of the drought (DOY 225), were smaller (in module) compared to the wet 

months.  

The distribution of the PC2 loadings showed intense and sinusoidal variation (Figure 5.8), 

in agreement with the main annual/seasonal cyclical behavior of the vegetation in the Pantanal. 

The positive values have a Gaussian distribution, starting at DOY 145, with the peak at DOY 

225, and ending at DOY 305. This time interval, centered in the drought peak, coincides with the 

generalized senescence, resprouting and greening of vegetation. PC3 loadings also exhibit an 

annual cycle, and may be associated with a more particular phenological variation, the early 

senescence in sandy areas, as described by Penatti and Almeida (2012). This occurs regularly in 

Pantanal sandy areas, except where the elevation is lower (owing to neotectonics or erosional / 
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depositional processes).This early senescence is more severe where the native vegetation has 

been replaced by forage grasses, which are less adapted to the intrinsic variation of water 

availability.  

To validate the interpretation of the principal components information, the dates 

associated with significant seasonal interruptions, such as the maximum, minimum and changes 

in the eigenvector weight signs, should coincide. Specifically, the intersection with the zero value 

in PC2 and PC3 loadings is here understood to be a boundary between two seasons, when one 

situation begins to dominate over another (e.g. Hirosawa et al., 1996) (Figure 5.8). The increase 

in of PC1 loadings values stops at DOY 049, when PC2 has the smallest absolute value, and PC3 

crosses the zero value in the horizontal axis. After DOY 065, PC1 decreases its value up to DOY 

145; the same date that the PC2 shows zero value and the PC3 its maximum value. At DOY 225, 

the peak of the drought in the region, the EVI2 shows its lowest value, the PC1 and PC2 display 

the highest values, and the PC3 curve crosses the zero value in the horizontal axis. Finally, at 

DOY 305, the PC2 curve again intercepts the axis (zero loading value), the same date on which 

the PC3 shows its minimum loading, and the PC1 curve nearly reaches its minimum value 

(DOY321). 

The fact that the four sign inversions of the PC2 and PC3 curves occur at the midpoint of 

the phases of the hydrological cycle - flooding, falling water, drought and rising water - suggests 

that the boundary between the seasons is not abrupt, but rather gradual. PC1 also indicates the 

two main phenological moments in the Pantanal: a long season, in which water is available for 

vegetation and a severe drought. For the wet season, the PC1 loadings display higher negative 

values and minor variations, while, for the dry season, there is a gradual and intense variation 

with smaller negative values with the peak during the more intense period of drought. 
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Figure 5.8. Variation in the PC1, PC2, and PC3 loadings. Note: DOYs regarding the local 

maximum and minimum, and sign changes (horizontal axis of PC1 and PC2) match the phases of 

the annual hydrological cycle.  

 

The interpretation of the loadings curves of the first three PCs explains the images of 

Figure 5.9. The PC1, which expresses the cumulative greenness, shows the highest loadings 

associated with the wet season. As their loadings have a negative sign, the greenness (owing to 

high leaf area index or dense vegetation) is indicated by low digital numbers (DNs) or dark 

pixels. Most of the Pantanal wooded areas have available water all year around and, therefore, 

dark pixels. However, areas with long floods will show very low EVI2 responses. Thus, the 

brighter PC1 pixels are associated with either very sparse vegetation, or relatively sparse 

vegetation that remains flooded most of the year. The curve of the PC2 loadings cross the zero at 

DOY 145, the onset of generalized senescence, which reaches its peak at DOY 225. Likewise, the 

PC3 curve points to the start of early senescence when it crosses the zero (DOY 049), peaking at 

DOY 145, when widespread senescence begins. The loading curves of PCs 2 and 3 have their 

brighter pixels associated with higher positive loadings, near DOY 225 (generalized senescence) 

and DOY 145 (early senescence), respectively. Therefore, together these three PCs indicate the 

essential characteristics and functioning of the vegetation cover in the study area (Figure 5.9): 

variations in the cumulative greenness; the intensity of senescence (or resistance to drought); and 

the time of senescence (early or late). 
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Figure 5.9. The first three PCs, and (A), RGB color composite (RGB / PC2, PC1, PC3) generated 

from the 23 averaged composites (MOD13Q1 EVI2) for the 2001-2012 period; and (B) 

subdivision of the Pantanal (according to Silva and Abdon, 1998), with indication of the 

granulometry (samples collected in the field).  
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Based on the theory of colors, and considering the behavior described above, it is 

observed that the RGB color composite PC2/PC1/PC3 (Figure 5.9) allows one to identify the 

basic parameters of the vegetation cover for each pixel: the hot colors (red, yellow) are associated 

with vegetation with discrete and later senescence (PC2 with high DNs at the peak of the dry 

season). The reddish colors represent denser vegetation, and the yellowish colors, the more sparse 

vegetation (not much greenness accumulated, high DNs in PC1). The cool colors (mainly cyan) 

represent sparse vegetation with early senescence (high PC1 and PC3 DNs), while the green 

pixels (high PC1 DNs, no greenness at all) represent almost continuously flooded regions near 

the Paraguay River.  The regional behavior, suggested by the Figure 5.9 imagery interpretation, 

can be easily validated by the vegetation and sediment grain size maps. The valleys associated 

with major and perennial rivers are related to reddish pixels. The cyan pixels predominate in 

quartz sand sediments, where vegetation is sparse owing to soils with low fertility, and vegetation 

senescence occurs earlier as a result of the quick lowering of the water table in the dry season. 

This behavior is regionally valid, but there are two important exceptions: one in the southern of 

the Pantanal, the Nabileque and Porto Murtinho regions; and  another in the northeastern portion, 

in the Barão de Melgaço region. These exceptions, however, reinforce the general interpretation 

rather than weaken it. 

The senescence in vegetation indices, like EVI2, is indicated by the chlorophyll decline. 

This decline, however, may have another origin, which is dependent on the flooding, since with 

the submersion of part of the vegetation, the leaf area will decrease. The Nabileque and Porto 

Murtinho regions have an intense and later flood because this region, a very narrow area, is the 

only outlet for the waters of the entire watershed. The pixels of these southern regions present 

high brightness in PC3, as occurs in the sandy and unfertile soils at the beginning of the dry 

season.  

The São Lourenço and Taquari megafans limits, as proposed by Assine et al. (2014), are 

the same as those used by Silva and Abdon (1998) to separate the Barão do Melgaço and 

Paiaguás regions. However, the vegetation map indicates independence between the sedimentary 

process and the limit of forest and savannas, as suggested by the PCs’ image (Figure 5.10).  

These two regions have quartz sand sediments, as the field and literature data indicate. The 

absence of lithological change and the linearity of the contact between these two contrasting 

vegetation covers may be explained by the continuous availability of water in the northwestern 
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portion of the lineament, probably as a result of paleo drainages that maintain the moisture during 

the drought. A fault which elevates the southeastern portion of the lineament topographically, in 

relation to the northwestern portion, could explain the abrupt change in vegetation and the 

linearity of the contact between these two vegetation types. A tectonic stress leading to a fault 

with such characteristics is expected in the region. The direction of this lineament (approximately 

N60E) is also the regional direction of the Transbrasiliano Lineament (LTB). These observations 

explain the PC3 behavior, which is unexpected at first sight owing to the absence of lithological 

changes. 

 

 
Figure 5.10. A) Detail of the RGB composite (RGB: PC2, PC1, PC3); and B) the vegetation map 

(Conservation International, 2009), where the black dashed line corresponds to the possible fault, 

separating the forest to the northwest (vegetation with fluvial influence in dark green), and the 

savannas in the southeastern portion (grassland and the shrubby savannas in light/medium 

greens). 

 

5.6. CONCLUSIONS 

 

In this study, the interpretation of the first three principal component images demonstrated 

the importance of geology over the environmental variability in Pantanal, especially the grain 

size of sediment (closely related to the source areas of the sediments) and the neotectonics. The 

vertical movements, even if small, implies distinct vegetation patterns owing to changes in the 

base levels and topographic gradients, leading, in the case of subsidence, to greater availability of 

water during the dry season. The presence of a fault associated with the Transbrasiliano 
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Lineament was suggested by a geobotany analysis, through a methodology based on landscape 

surface phenology.  

The use of 23 temporally successive vegetation index images (MODIS EVI2) was crucial, 

owing to the high spatio-temporal variability of the Pantanal vegetation cover. Since there is high 

interannual variability, the choice of working with 12-year average images was key to 

understanding the general patterns, and to attenuating the electronic and atmospheric noise. As 

expected, the application of PCA analyses over the time series of 23 highly correlated images 

resulted in large eigenvalues in the first three components, which explained 98.95% of the total 

variance. The distribution of the loadings of these three components and their meaning, in terms 

of the seasonal behavior of the vegetation, proved capable of demonstrating both the spatial-

temporal variability of the region, as local environmental peculiarities. Thereby, areas on sandy 

sediments quickly suffer the effects of drought, while those associated with finer sediments, or 

with shallow water tables, have later senescence. Combined, the first three PCs were capable of 

explaining most of the physiognomic and phenological variability occurring in the Pantanal, 

providing indications of ecosystem dynamics. Nevertheless, the analysis of the PCs in a color 

composite suggests a very complex landscape, for which a more detailed and revised subdivision 

is needed to more effectively protect and manage this unique, fascinating and threatened region.  
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Supplementary material: 

Table 5.2. Eigenvalue matrix (%) of the PCA over the 23 averaged EVI2 images for each Day-

Of-Year (2001–2012 period). 

PC Autovalue (%) PC Autovalue (%) PC Autovalue (%) 

PC1 90.60625 PC9 0.00891 PC17 0.00177 

PC2 5.39024 PC10 0.00559 PC18 0.00137 

PC3 2.95520 PC11 0.00507 PC19 0.00121 

PC4 0.53630 PC12 0.00428 PC20 0.00111 

PC5 0.35656 PC13 0.00346 PC21 0.00098 

PC6 0.05237 PC14 0.00270 PC22 0.00084 

PC7 0.04806 PC15 0.00249 PC23 0.00076 

PC8 0.01244 PC16 0.00205 
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Capítulo 6 

 

6. Satellite-based spatial and temporal dynamics of the Pantanal Wetlands – 

Brazil 

 

Neste capítulo é apresentado o artigo tal como submetido à revista Remote 

Sensing of Environment. Neste artigo foi analisada a dinâmica hidrológica do Pantanal e 

as respostas da vegetação as variações das condições hídricas ao longo de um período de 

12 anos (2001-2012). 

 

Abstract 

Remote sensing products were used to quantify the dynamic hydrology of the Pantanal (Brazil), 

the world’s largest wetland. A 10-year time series of total water storage changes (TWSC) derived 

from GRACE and the balance between precipitation derived from TRMM and evapotranspiration 

derived from MOD16, as well as the overall vegetation response (EVI2) to water availability, 

were investigated. These parameters varied both temporally and spatially throughout the year in 

correspondence with the wet and drought periods. The GRACE-estimates were consistent with in 

situ measurements from the Ladário gauge station. Despite the GRACE spatial resolution, its 

estimates were able not only to represent the hydrological regime of the entire basin but also its 

internal variability. The TWSC estimates correlated well with precipitation (r=0.87), 

evapotranspiration (r=0.83), and vegetation greenness (r=0.85), particularly when a two to three 

months time lag was considered. Likewise, the vegetation greenness was consistent with 

variations in precipitation (r=0.77) and evapotranspiration (r=0.79).  

 

Keywords: Pantanal wetlands, Upper Paraguay River Basin, satellite-based water balance 
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6.1. INTRODUCTION 

 

The Upper Paraguay Hydrographic basin (UPRB) occupies approximately 600,000 km
2
 

and is situated along the northernmost part of the La Plata Basin, the second largest basin in 

South America and the fifth in the world.  The UPRB comprises three distinct areas: the 

floodplain, named Pantanal - the largest contiguous wetland in the World (Alho et al., 1988), the 

Gran Chaco - the southwestern portion of the basin, and the Planaltos - the surrounding non-

flooded uplands. The UPRB encompasses three nations - Brazil, Paraguay and Bolivia, but the 

Pantanal is mainly located in the Brazilian territory.  

These three regions differ greatly in their hydrological behavior. The Pantanal consists of 

a flat relief Quaternary sedimentary basin with low elevation (80 to 150 m), and receives upland 

runoff from the Planaltos. The Planaltos,  characterized by elevated plateaus and low mountains 

(250 to 1200 m), are located to the north and east in the UPRB, whereas to the west is the Gran 

Chaco, a vast plain with a gentle and gradual slope eastwards, varying from 100 to 500 m in 

elevation (Riveros, 2002). 

The rainfall in the UPRB is highly seasonal, with the rainy season occurring between 

October and March (Hamilton, 1996). In the Planaltos, the annual rainfall exceeds 1400 mm, 

with most of the water rapidly drained to the Pantanal. In the Gran Chaco, the annual 

precipitation, ranging from 450 to 1200 mm, increases from west to east (Riveros, 2002). Due to 

its endorreic drainage network, there is no significant runoff contribution from the Gran Chaco to 

the Pantanal. For the Pantanal, with an average annual rainfall ranging from 800 to 1200 mm, the 

annual water balance is usually negative, as the accumulated evapotranspiration is approximately 

400 mm higher (Bergier et al., 2012).   

The slope of the Planaltos is about 30 cm/km, while the slope on the Pantanal varies from 

3 to 5 cm/km east-west and 1.5 to 3 cm/km north-south (Gonçalves et al., 2011). The low slope 

of the plains reduces the velocity of the outflow waters that come from the Paraguay River and its 

tributaries to the Pantanal. Added to this, the low margins of the rivers in the Pantanal, and the 

inability of the Paraguay River to carry the summer runoff, favor the flooding of extensive areas 

in the Pantanal (Barros et al., 2004; Bravo et al., 2012). The annual average flow of the Paraguay 

River in the most northern portion of Pantanal, at the Cáceres gauging station, is 537 m
3
/s, and 
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about 600 km downstream, at the Porto Murtinho gauging station, the average flow is 2376 m
3
/s 

(Gonçalves et al., 2011). 

The Pantanal retains most of the water that originates from the Planaltos, acting as a great 

retarding reservoir, delaying the flow from Paraguay River up to five months (Gonçalves et al., 

2011). During the rainy season flooding can occupie about 80% of the Pantanal. In contrast, 

during the dry period, the water returns to the river beds or evaporates and most of the Pantanal is 

dry (Alho, 2008). Fantin-Cruz et al. (2011) suggest that the major phytophysiognomic units and 

their spatial and temporal variability are related to the floodplain topography and to the distance 

from the main channel and palaeo-channels.  

Data on the water movements in the Pantanal are scarce. The few gauge stations located 

in the Pantanal have provided regular readings of the rivers water level in the region, serving as 

an important source of information on the flow of water into and out of the Pantanal (Heckman, 

1998). Due to data limitation, earlier hydrodynamic studies either focused only on small portions 

of the basin or used a simplified approach (Bravo et al., 2012). Thus, most of the studies of the 

Pantanal hydrology and hydrodynamics are based on scarce in situ gauge stations measurements 

(generally rainfall, river stage and discharge data), particularly from the Ladário gauge, which 

has been maintained since 1900 by the Brazilian Navy to monitor the Paraguay River level at 

Ladário city. However, as acknowledged by Hamilton et al. (1996), even though the river stage 

records provide reliable information on floodplain inundation patterns, these are often incomplete 

and spatially limited to represent the flood conditions in areas distant from the main river 

channels.  

Hamilton et al. (1996) studied the inundation patterns of the Pantanal using Scanning 

Multichannel Microwave Radiometer (SMMR: Nimbus-7 satellite), while Padovani (2010), 

applied the Linear Spectral Mixture Model to quantify flooding areas in ten years (2000 to 2009) 

of MODIS vegetation index images. Recently, Bravo et al. (2012) presented a detailed model of 

rainfall-runoff processes and flow routing for the entire UPRB based on interpolated 

meteorological data. Here we use a variety of satellite remote sensing products to quantify the 

dynamic hydrology of the Pantanal. We investigate total water storage changes (TWSC) and the 

balance between source (precipitation) and sink (runoff, underground fluxes and 

evapotranspiration), as well as the overall vegetation response to water availability. 
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6.2. METHODS 

 

6.2.1. Study area 

 

The study region encompasses the Upper Paraguay River Basin and the Pantanal wetlands 

(Figure 6.1). The Pantanal is an active sedimentary basin associated with a large tectonic 

depression formed about 2.5 million years ago (Ussami et al., 1999). It is composed of a 

depositional tract system of alluvial fans and fluvial plains. The dominant grain size of the 

sediments is partially a function of the source areas lithology. While some of the Pantanal’s 

alluvial fans, essentially sandy and very porous, favor water infiltration, in the fluvial plains and 

clayey areas, the reduced porosity favors runoff and flooding.  

The Pantanal is considered the world’s largest tropical wetland and has been distinguished 

by UNESCO as a Biosphere Reserve (IBAMA, 2003). It is known worldwide for its 

extraordinary wildlife resources and its ecological importance, representing a priority for 

international conservation endeavors (Barros et al., 2004). It is still a fairly pristine wetland, 

although under increasingly threatens by large development programs, such as agro-businesses 

and mining industry outside the Pantanal (Junk & Cunha 2005). 

The vegetation is heterogeneous with influences from four biomes: Amazon rainforest, 

Cerrado (Savanna), Chaco (Steppic Savanna), and Atlantic Forest (Adámoli, 1981). The 

physiognomies of these biomes are mixed in the Pantanal, and frequently can be found side by 

side, but the cerrado vegetation is the largest (Pott et al., 2011). 

The weather is classified as Aw, according to the Köppen classification, with two defined 

seasons: rain during summer months (November to April) and dry in the winter (May to 

October), with an average annual temperature of 25°C (Calheiros & Fonseca Júnior, 1996).  

The size and limits of the Pantanal varies depending on the specificity of each research. In 

this study the focus was only on the Brazilian Pantanal due to the data availability, and the 

boundary used was the one proposed by Silva & Abdon (1998), which encompasses 

approximately 140,000 km
2
 (Figure 6.1).  
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Figure 6.1. Location of the study area showing the Upper Paraguay River Basin (UPRB), the 

Pantanal wetland and the Plateaus. Colors indicate topography from the Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM).  

 

6.2.2. Datasets 

 

6.2.2.1. Total water storage 

 

Total water storage changes (TWSC), from January 2003 to December 2012, were 

estimated based on the GRACE equivalent water thickness anomalies (i.e. deviations of total 

water storage). The GRACE Level-2 land water solutions (RL05) are provided by the Center for 

Space Research (CSR) - University of Texas (available at: ftp://podaac-

ftp.jpl.nasa.gov/allData/tellus/L3/land_mass/RL05/).  

 The total water storage anomalies, which are a measure of the integrated changes in 

surface water, soil moisture, and groundwater storage (Tapley et al., 2004), provide a good 

measure of flood and drought extent and intensity (Chen et al., 2010). With accuracies, over the 

continents, of about 15 to 20 mm (Wahr et al., 2006), GRACE can precisely capture and 

ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/tellus/L3/land_mass/RL05/
ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/tellus/L3/land_mass/RL05/
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represent the seasonality of the hydrologic cycle in large basins. In Brazil, GRACE data has been 

primarily used in investigations focused on the hydrological process of the Amazon River basin 

(Syed et al., 2005, Frappart et al., 2008; Chen et al., 2009; Alsdorf  et al., 2010; Asner & Alencar 

2010; Chen et al., 2010; Almeida et al., 2012). 

 

6.2.2.2. In situ surface water level 

 

Ladário is the reference fluviometric station in the Brazilian Pantanal (Figure 6.1). It is 

one of the furthest downstream gauges and it captures most of the water that drains the Pantanal. 

Monthly river water level (RWL) obtained from the Ladário gauge station (19°05´S; 57°30´W), 

for the period of January 2003 to December 2012, is used as a reference of the Pantanal 

hydrological behavior. These data were obtained from the Brazilian Water Agency (Agência 

Nacional de Águas or ANA - http://www.ana.gov.br) and are used to validate the GRACE estimates. 

 

6.2.2.3. Precipitation data 

 

Data from the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) (version 3B43, available 

at:  http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/G3/gui.cgi?instance_id=TRMM_L3_comp), from 

January 2001 to December 2012, were used as estimates of mean monthly rainfall values for the 

entire UPRB and the Pantanal.  

 

6.2.2.4. Evapotranspiration 

 

MOD16A2 global terrestrial evapotranspiration monthly datasets (tiles H12V10 and 

H12V11), from January 2001 to December 2012, were obtained from the Numerical 

Terradynamic Simulation Group (available at: 

ftp://ftp.ntsg.umt.edu/pub/MODIS/NTSG_Products/MOD16). The MOD16 land 

evapotranspiration is calculated based on the Penman-Monteith equation (Monteith, 1965) and 

http://www.ana.gov.br/
http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/g3/gui.cgi?instance_id=trmm_l3_comp
ftp://ftp.ntsg.umt.edu/pub/MODIS/NTSG_Products/MOD16
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considers the evaporation from moist and wet soil, the evaporation of water intercepted by the 

canopy and the transpiration of water from stomata in the leaf (Mu et al., 2011).  

 

6.2.2.5. Vegetation dynamics 

 

The vegetation dynamics of the Pantanal was analyzed based on the MODIS EVI2 

vegetation index. The EVI2, a variation of the Enhanced Vegetation Data (EVI), as proposed by 

Jiang et al. (2008), was generated for the period of January 2001 to December 2012, with the aim 

of maintaining the soil-adjustment and linearization functions in EVI (Eq. 1): 

        
     

          
 

In order to improve data quality, the EVI2 data was smoothed using the Savitsky-Golay 

filter implemented in the TIMESAT software (Jönsson & Eklund, 2006). The MOD13Q1 pixel 

reliability band was used to weight each point in the time series: value 0 (good data) had full 

weight (1.0), values 1–2 (marginal data, snow/ice) had half weight (0.5), and value 3 (cloudy) 

had minimal weight (0.1). Function-fitting parameters used in TIMESAT were: 5-point window 

over 2 fitting steps, adaptation strength of 2.0 and no spike or amplitude cutoffs. 

2.3 Compilation of data sets and statistical methods 

For the period of January 2001 to December 2012 mean values of monthly precipitation, 

evapotranspiration, and EVI2 were calculated for the UPRB and Pantanal. Mean values of 

equivalent water thickness from GRACE were computed only for the UPRB due to the spatial 

resolution of GRACE (~300 km) for the period of January 2003 to December 2012. 

Monthly mean values of precipitation (mm), evapotranspiration (mm), and equivalent 

water thickness (cm) were converted to gigatons (Gt) by multiplying their value by the area of the 

UPRB and the Pantanal. Original values were also used to compare the results with literature 

data. Cross-correlations between the time series of the analyzed parameters (2003 – 2012) were 

carried out to investigate the time lag between the hydrological events and linear models were 

developed. The nonparametric Pettitt test (Pettitt, 1979) was applied to detect the presence of 

significant change point or of non-homogeneity in the presented time series. This classical 
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method is often used to test for homogeneous climatological data series (e.g. Ducré et al., 2003 

and Reeves et al., 2007).  

 

6.3. RESULTS 

 

6.3.1 Precipitation over the Upper Paraguay River Basin 

 

The UPRB is marked by a strong seasonality in rainfall, with significant inter-annual 

variability (Figure 6.2). The rainy season occurs between October and April, with most of the 

precipitation concentrated between December and March. In some dry season months 

precipitation can be less than 30 mm (e.g. August 2004, 2005, 2010 and 2012). The average 

annual rainfall varied from 1083 mm in 2010 to 1381 mm in 2003. As indicated by high standard 

deviation values, particularly during the rainier months, the UPRB is characterized by distinct 

spatial rainfall patterns and regimes.  

 
Figure 6.2. Interannual variations in mean monthly precipitation (and respective spatial standard 

deviations at each time period) over the Upper Paraguay River Basin (2003-2012). 

 

While the heaviest rainfalls occur in the Planaltos, significant differences in precipitation 

can be observed between the northern and southern portions of the basin (Figure 6.3). From 

October to April, higher rainfall amounts occur in the north and east portions of the UPRB, due to 

influences from the Amazon’s climate.  
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Figure 6.3. Long-term mean monthly precipitation in the Upper Paraguay River Basin (2001 – 

2012 TRMM data). 

 

6.3.2 GRACE gravimetric anomalies within the Upper Paraguay River Basin 

 

A strong seasonal behavior and significant annual and inter-annual variability are also 

depicted in the gravimetric data, comprising 115 GRACE gravity field solutions (Figure 6.4), 

such variability in the Pantanal is related to the direct precipitation on the Pantanal and the runoff 

supplied from the surrounding uplands. It is during the rainy season that the Pantanal stores the 

greatest amount of water, with maximum TWS typically occurring in April and minimum TWS 

in October, with an annual mean amplitude of 42.8 ± 4.2 Gt. According to Hamilton et al. (2002), 

the largest extent of the total flooded area of the Pantanal occurs between March and April, 

precisely the months of the largest TWS positive anomalies (related to the greatest water storage 
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volume). The years of greatest positive anomaly (more than 30 Gt) occurred in 2006, 2007, 2008, 

and 2011. These years were also the highest levels recorded at the Ladário gauge station, it is 

noteworthy that 2006 was the highest flood peak since 1997 (5.40 m, according to Soares et al., 

2008), being later exceeded by 2011 with a peak of 5.62 m. In the years of 2007 and 2008 the 

river reached 5.10 and 5.15 m, respectively. The lowest peak amount (~9 Gt) occurred in 2012, 

coincident with a level of 2.96 m at the Ladário gauge, which was the lowest level recorded since 

1974. 

 

Figure 6.4. Interannual variations (and spatial deviation at each time step) of the water storage 

changes in the Pantanal (2003-2012). The years with TWSC greater than 30 Gt are highlighted 

and have their values presented.  

 

Even though the Pantanal is a wetland subject to a predictable monomodal flood pulse 

(Junk & Cunha, 2005), the local flood pattern is highly variable due to the different discharge 

patterns of the main rivers and the impact of local rainfall (Junk et al., 2011). The flood pulse that 

starts at the northern and eastern regions takes two to four months to reach the southern portion of 

Pantanal (Hamilton, 1996), due to the time required for the runoff and groundwater to flow 

through the basin (Figure 6.5). 
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Figure 6.5. Monthly spatial patterns of long-term mean TWSC (total water storage changes) in 

the Upper Paraguay River Basin (2003-2012). 

 

Differences in the hydrological regime, as depicted by the precipitation and TWSC 

values, are observed between the northern and southern parts of the basin, A general progression 

of the TWS anomalies is clearly observed, with the greatest anomalies occurring in the rainy 

north and eastern portions of the Pantanal, where the mean amplitude is 32 cm, while the 

southern region, which is downstream, has smaller anomalies (amplitude of about 20 cm). In this 

context, two distinct seasonal water storage dynamics can be observed in the Pantanal: a very 

intense and quick variability of water stored in the north and eastern portions and another one, 

more gradual and less variable, in the southwestern portion, with the signal being attenuated by 

increasing distance from the source of rainfall.  
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The terrains situated outside the sedimentary basin present lower water storage capacity 

and quicker and more efficient surficial drainage. For this reason, the northern and eastern areas, 

not only receive the local rains, but present a close temporal connection between the Planaltos’ 

rainfalls and the GRACE TWSC, resulting in short and larger anomalies. The second TWSC 

dynamic, located southwards, is related to a variety of factors: lower rainfall, less marked 

seasonality of the rainfall in local uplands (Bodoquena Plateaus), where the winter rains are more 

common (Hamilton et al., 1996), and the cone-shape of the Pantanal. The only outlet for the 

watershed is narrowed by rocky terrain in the southern portion, reducing the Paraguay River 

outflow and retaining the water for long periods.  All these aspects lead not only to a time lag 

between the maximum peak flow of the Paraguay River from north to south, but also leads to the 

accumulation of water in the southern areas, even in the driest months. The GRACE data reflects 

the magnitude of the flooding but not the variable timing, as the major amplitudes occurred in the 

same months for most of the regions (Figure 6.6), unlike the changes in river water levels  

(Gonçalves et al., 2011).  
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Figure 6.6. Pixel time-series of TWSC (cm) from six regions in the Pantanal (the red dashed line 

separates the northeastern and southwestern portions of different dynamics). 

 

6.3.3 Comparison between Ladário RWL anomalies and GRACE estimates  

 

There is a good qualitative agreement between the GRACE equivalent water thickness 

estimates (EWT) and RWL anomalies, measured at the Ladário station (Figure 6.7).  
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Figure 6.7. Comparison between the Ladário river water level anomalies and the mean GRACE 

equivalent water thickness (2003-2012). 

 

GRACE mass anomalies precede the Ladário in situ data observations by two months 

and, with this time-lag, are strongly correlated (r = 0.89, Figure 6.8). The relationship between 

the Ladário RWL and the flooded area measured from remote sensing for the entire Pantanal had 

already been considered by Hamilton et al. (1996). These authors compared the monthly river 

level at Ladário station with a nine-year time series of SMMR observations and found a high 

correlation between the data sets, with a time lag of 1-2 months, which was considered to be a 

result of the location of this gauge station at a point downriver from most of the flooded area. 

Besides the station’s location, reduction in the flood pulse velocity can also be attributed to the 

mild terrain slope, the low velocity of the groundwater flux, the Paraguay River tributaries’ 

sinuous course, the vegetation resistance to the flow, and the rainfall concentration in the far 

north and northeast. 

 
Figure 6.8. Relationship between in situ water level variation (Ladário station) and GRACE 

Equivalent Water Thickness (EWT) estimates (considering a two months time lag). 
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6.3.4. Evapotranspiration 

 

Evapotranspiration (ET) also exhibits strong seasonality, with higher values during the 

wet season (with an average rate of ~104 mm and higher rates usually in March), due to the 

higher temperatures and greater water availability, not only from local rainfall, but also from the 

floodwaters coming from the uplands. During the dry season, when vegetation faces senescence 

and water availability is low, ET values decrease substantially, with an average rate of ~62 mm 

and lower rates usually in August (Figure 6.9). 

 
Figure 6.9. Interannual variations of evapotranspiration (and respective deviations at each time 

step) over the Pantanal (2003-2012). 

 

Interestingly, from the end of 2006 onwards, there was an increase in the values of ET. 

Using the Pettitt test, we could detect this non-homogeneity point, at which there was an abrupt 

change in the time series mean (Fig 6.10). Thus, it was decided to use only data from 2007 – 

2013 period, since this data presented more consistent patterns for the region.  

 
Figure 6.10. Pettitt (change point) test result for the average evapotranspiration over the Pantanal 

(2001 – 2012). The red dashed line indicates the average from January 2001 to September 2006 

and the green dashed line the average from November 2006 to December 2012. 
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 The spatial distribution of the ET estimates illustrates the complex influences and 

interactions among climate, water availability and vegetation (Figure 6.11). There are a variety of 

vegetation covers, from evergreen forests with fluvial influence (WWF – BRASIL, 2009), that 

present high ET rates even in the dry season (see areas in orange in August and September), to 

grassy savannas with small leaf area and early senescence, where ET is low during the whole 

year, especially in the dry season. With the beginning of rains in October and in the following 

months, there is a rapid increase in ET rates, especially in the evergreen forests, which suggests 

that by the end of the dry season the groundwater is not yet accessible for plants. So, invariably it 

is in the rainy season that the greater ET variability will be found. 

 
Figure 6.11. Spatial patterns of long-term mean evapotranspiration by month in the Pantanal 

(2007-2012). 
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6.3.5 EVI2 

 

The EVI2 time series show strong seasonal trends related to the marked wet and dry 

seasons, with higher values occurring in December and January, and lower values in July and 

August (Figure 6.12). The inter-annual variability of the EVI2 is low, with minimums oscillating 

between 0,28 to 0,31 and the maximums between 0,42 to 0,46. The spatial standard deviation was 

high due to the floristic and environmental heterogeneity of Pantanal.  

 
Figure 6.12. Interannual variations of greenness (EVI2) and the deviation at each time step over 

the Pantanal (2003-2012). 

 

The behavior of EVI2 throughout the year is clearly dependent on rainfall (Figure 6.13). 

With the first rainfall, there is an increase in EVI2 indicating green-up and resprouting of the 

vegetation. However, it is important to note that the strong relationship between greenness and 

rainfall depends on the available water for the vegetation at the beginning and at the end of the 

dry season. From February to May, when the flooded area is maximal the EVI2 decreases. This 

behavior is not related to greenness reduction, but to the decrease in total leaf area caused by the 

floods.  

Due to the hydrological conditions in Pantanal, the vegetation must be adapted to 

alternating periods of flood and drought, being annually exposed to adverse conditions of excess 

and lack of water. However, not all species in Pantanal are capable of withstanding such 

conditions, leading to a sequence of colonization processes (Scremin-Dias et al., 2011). The fact 

that a large portion of Pantanal gets flooded for several months may suggest that the excess water 

is a factor to reduce the productivity of the forests. However, Haase (1999) concludes that the 

lack of water during the drought is what most affects productivity. This later observation finds 

support in Penatti & Almeida (2012), who report intense seasonal variation of Pantanal NDVI 
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especially in sandy soils, less capable of retaining moisture after the rainy season. In the far north 

of the Pantanal, where sediments are less sandy, the greenness has less variability than in the 

extreme northwest and the central and southern Pantanal, where sandy sediments predominate 

(Figure 6.13). 

 

Figure 6.13. Spatial patterns of long-term mean greenness (EVI2) by month in the Pantanal 

(2001-2012). 

 

6.4. DISCUSSION 

 

The seasonal pulse of water is the most important ecological phenomenon in the Pantanal. 

The primary source of water in the region is the rain that falls in the northeastern uplands of the 

UPRB and in the Pantanal floodplain. The total accumulated rainfall over the uplands is three to 

almost four times greater than over the Pantanal (Figure 6.14). 
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Figure 6.14. Mean-monthly precipitation (2001-2012) in the Pantanal and surrounding uplands. 

 

 The spatial and temporal precipitation distribution affects other processes, such as 

evapotranspiration, water storage, floods, speed and intensity of runoff and groundwater flow. 

These processes act simultaneously in this environment so that, by affecting one parameter, the 

others will be directly or indirectly affected. Since these processes are all interconnected, they 

require a joint discussion. In order to simplify the comparison of the data sets, the long-term 

monthly average of precipitation, ET, TWSC and EVI2 over the study area are discussed (Figure 

6.15). 

 
Figure 6.15. Long-term monthly average water fluxes and biophysical responses in the Upper 

Paraguay River Basin and Pantanal: a) TRMM based precipitation, b) GRACE estimates, c) 

MOD16 derived evapotranspiration, d) MODIS EVI2. 
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These parameters have among themselves an almost linear relationship, except for the 

TWSC, necessarily shifted in time. To test this phase difference for the period from 2003 to 2012, 

we used a cross-correlation function (Table 6.1, Figure 6.16).  

Table 6.1. Correlation and time lag between TWSC and the other parameters. 

Parameters Maximum correlation coefficient (r) Time lag (months) 

Precipitation (UPRB) 0.87 3 

Evapotranspiration 0.83 2 

EVI2 0.85 3 

 

 
Figure 6.16. Relationship between GRACE TWSC estimates and precipitation, 

evapotranspiration, and vegetation index (EVI) considering a three, two and three months time 

lag, respectively. 

 

In order to better demonstrate the relationship between rainfall and water storage 

variability, time-integrated precipitation anomalies averaged over the UPRB have been 

superimposed with GRACE-based water storage variation over the Pantanal (Figure 6.17). 

 
Figure 6.17. Annual cycle of precipitation and TWS anomalies (2003-2012). 
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Precipitation variation precedes that of TWS by three months, presenting a strong 

correlation (r = 0.87, Table 6.1, Figure 6.17). This is reasonable, not only because most of the 

water filling the Pantanal comes from the rainfall in the uplands, but also because the water 

accumulation is progressive. Initially water accumulates in surface soils and then in the 

sediments, in the drainage and eventually floods the lower portions of the relief. In addition, there 

is the cited delay between the rainfall input in the northern region of the basin and the output in 

the southern region, that result in a very slow drainage, often 2–10 cm s
-1

 (Hamilton et al., 1995).  

Over the period analyzed, the average annual rainfall of UPRB was 1273 mm, with 80% 

occurring in the rainy season, while the mean annual MOD16-ET was 964 mm (64% occurring in 

the rainy season), which is much lower than other estimates (varying from 1100 to 1400 mm yr
-1

: 

Ponce, 1995; Gonçalves et al., 2011). However, these data are mostly based on sparse local 

observations that have been extrapolated to the entire Pantanal due to absence of data. Another 

reason for the significant difference in the annual rates of ET is probably the input datasets used 

by MOD16. According to Alemu et al. (2014), because MOD16 estimates use vegetation 

information in its algorithm, ET results could reflect the influence of the floodwaters on 

vegetation (EVI2), as discussed before. 

Evapotranspiration exceeds precipitation from April to August (Figure 6.18A), indicating 

water deficit in that period. However it is important to take into consideration that the actual ET 

may be even greater than the estimated by MOD16 ET as it does not include evaporation from 

free water surfaces. The actual total ET may approach the theoretical PET over open water areas 

(as seen in Figure 6.18B). 
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Figure 6.18. Mean seasonal cycles of precipitation and evapotranspiration, in A – satellite-based 

precipitation and ET (2001-2012) of the BAP and the Pantanal, respectively; and in B – 

precipitation and potential ET (according to the Thornthwaite method; 1977 - 1981) for four 

stations within the Pantanal, calculated by Hamilton (1998) from data compiled by Cadavid 

(1984). 

 

According to Padovani (2010), observing the maximum levels of the Ladário gauge 

station from 1974 until 2009, with the exception of the extreme floods of 1988 and 1995, the 

period encompassed by Hamilton study (Figure 6.18B) was a period of great floods, while the 

period from 2000 to 2009 was a period of severe droughts, what, in addition to algorithm issues 

and the occurrence of minor flooding, can account for the lower ET values, particularly in the 

2001 – 2006 period. 

The total water transferred to the atmosphere from the Pantanal corresponds to 67.5% of 

the water that entered the system by rainfall. After the rainy season, when the waters are mainly 

concentrated in the rivers channels, the flood water will be reduced by evaporation, transpiration 

and by infiltration. It is important to consider, however, that in areas where fine grained 

sediments are dominant, the infiltration is limited and the flooding in the lowlands is greater. 

ET, together with precipitation, will be the major determinant of water availability in 

Pantanal. Unlike precipitation, ET precedes TWSC by two months and is strongly correlated 

(r=0.83, Table 6.1). This difference in timing is probably because ET will be dependent on many 

other factors, including air temperature, radiation, relative humidity, wind speed, available soil 

moisture (determined by precipitation) and amount of green or functioning vegetation on the 

landscape at a given time. Thus, although evapotranspiration shows a strong correlation with 
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TWSC, it varies directly with rainfall (r=0.87), while greenness precedes ET by one month 

(r=0.79; Figure 6.19).  

During the rainy season ET rates are high, being greater from November through March, 

a period characterized by intense rainfall, higher temperatures and flooded areas, indicating that 

the free water surface and the high temperatures might be the driving forces controlling 

evapotranspiration. ET declines significantly with the end of the rainy season in April and start of 

the receding waters in most of the region. The decline of soil water stocks, the lower 

temperatures and lower solar radiation limit evapotranspiration, as can be seen in August. Besides 

influencing ET, the factors mentioned above will also impact the vegetation productivity in 

Pantanal. Changes in vegetation greenness are consistent with differences in precipitation 

(r=0.77; Figure 6.19) and soil water stocks available for plants. 

 
Figure 6.19. Relationship between precipitation and greenness versus evapotranspiration over 

Pantanal and between greenness and precipitation over BAP. 

 

Evapotranspiration data from wetlands are limited, and only two studies were found for 

the Pantanal. Cadavid (1984) studied the climate of Pantanal using climate records from farms 

located in four regions of Pantanal during the 1977/81 period. The water balance presented by 

this author, calculated by the Thornthwaite method, showed water deficit during the period from 

April to October, with its most critical level in August, while the data presented here shows a 

water deficit only from April to August. However, it is important to consider that this study only 

used data from individual sites, not necessarily representing the actual behavior of the whole 

Pantanal, and further, the method, used before by Sanchez, (1977), was considered by this author 

to overestimate the ET when applied to the Pantanal vegetation. In this context, it is expected that 

the method used here had possibly underestimated the ET, however it would be interesting to use 
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more recent field data, preferably including more subregions of the Pantanal to have a more 

concrete estimate of the reliability of MOD16 ET estimates for the Pantanal and other wetlands. 

Sanches et al. (2011) studied the seasonal patterns of evapotranspiration in a Vochysia 

divergens forest (locally known as cambarazal) in Pantanal. They calculated ET from a number 

of micrometeorological measurements from January 2007 to January 2008, and found that ET is 

the dominant sink for net radiation in both seasons, due to the flooding from December to May 

and also to greater soil moisture, even in the dry season. The authors also related the high rates of 

ET in the dry season to the high leaf area index (LAI) values of the V. divergens canopy. 

According to them, the reduced rates of ET in the dry season are mostly a result of the decrease 

in soil evaporation rather than by a decline in tree transpiration, given the relatively high water 

table in the study site. The daily average MOD16 ET in 2007 (2.05 mm/d), calculated for the 

related pixel of the V. divergens study site, is substantially lower than that measured in that forest 

fragment (3.25 mm/d).  The 2007 calculated average for entire Pantanal (2.44 mm/d) is also 

lower, suggesting that the MOD16 ET estimates at forested wetlands underestimates the actual 

evapotranspiration. 

The changes in the hydrology will affect the vegetation. The rainfall is the main factor 

that control greenness in Pantanal, thus, the EVI2 responds quickly to the first rains. With the 

onset of the rains in September / October there is a widespread resprouting and greening of 

vegetation. The EVI2 shows this process, but suggests inconsistency when its response decreases 

after January, the start of the flooding period in most of the regions. Our hypothesis is that the 

initial decline in EVI and ET is simply due to the decrease of leaf area index due to the 

submersion of the herbaceous stratum, reducing the spectral response of chlorophyll, a parameter 

reported in vegetation indices. Thereby, when the flooded area begins to decrease strongly in 

June, there is a decrease of EVI2 consistent with the onset of seasonal drought and vegetation 

senescence in large portions of Pantanal. 

 

6.5. CONCLUSIONS 

 

Due to some characteristics of Pantanal, such as great distance from the city centers, the 

lack of infrastructure, the periodic floods, the natural hazards, the size of the area and the lack of 
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gauge stations, the use of remote sensing data is highly recommended. In this context, this study 

presents the first attempt to discuss the hydrological dynamics of the world’s largest wetland 

using GRACE TWSC estimates in combination with an extensive set of other remote sensing 

products.  

In spite of its low spatial resolution, the consistency of the GRACE data was clearly 

demonstrated through its strong correlation with measurements of the Ladário gauge station, 

where the positive and negative GRACE anomalies were in correspondence with the great floods 

and droughts of the period analyzed. Consistent relationships were also found between these 

anomalies and rainfall, greenness (vegetation index), and evapotranspiration data. Therefore, 

despite the coarse GRACE spatial resolution, its estimates were able not only to represent the 

hydrological regime of the entire basin but also its internal variability. Despite the fact that the 

GRACE TWSC did not allow the direct visualization of the flood pulse, it confirmed that the 

variation of water levels in the northern portions is much higher than those in the southern region. 

In this context, two distinct behaviors in water storage changes were detected, one in the north 

and eastern portions with high amplitudes and quick variability of the stored water, due to higher 

precipitation and headwaters proximity, and another one with lower amplitudes and more gradual 

variability in the southern portion, as a result of the greater distance from headwaters, less 

rainfall, and the accumulated runoff from all the other regions of the basin. 

The seasonal GRACE TWS estimates correlated well with precipitation (r=0.87), 

evapotranspiration (r=0.83), and vegetation greenness (r=0.85), particularly when a two to three 

months time lag was considered. Likewise, the vegetation greenness clearly responds to 

variations in precipitation (r=0.77) and evapotranspiration (r=0.79).  MOD16 ET estimates were 

possibly underestimated, however recent data field for the region are scarce making difficult to 

have a more concrete estimative of the reliability of this product for the Pantanal wetlands.  

 

6.6. REFERENCES 

 

Adámoli, J. (1981). O Pantanal e suas relações fitogeográficas com os cerrados. Discussão 

sobre o conceito de “Complexo do Pantanal.” (pp. 109-119). In Anais XXXII Congresso 

Nacional de Botânica. Sociedade Brasileira de Botânica, Teresina, Brasil.  



167 
 

Alemu, H., Senay, G.B., Kaptue, A.T., & Kovalskyy, V. (2014). Evapotranspiration variability 

and its association with vegetation dynamics in the Nile basin, 2002–2011. Remote 

Sensing, 6, 5885-5908. 

Alho, C.J.R. (2008). Biodiversity of the Pantanal: response to seasonal flooding regime and to 

environmental degradation. Brazilian Journal of Biology, 64(4), 957-996.  

Alho, C.J.R., Lacher, T.E., & Gonçalves, H.C. (1988). Environmental degradation in the Pantanal 

ecosystem. Bioscience, 38, 164-171. 

Almeida ,F.G.V., Calmant, S., Seyler, F., Ramillien, G., Blitzkow, D., Matos, A.C.O.C., & Silva, 

J.S. (2012). Time-variations of equivalent water heights from Grace Mission and in-situ 

river stages in the Amazon basin. Acta Amazonica, 42(1), 125-134. 

Alsdorf, D., Han, S.C., Bates, P., & Melack, J. (2010). Seasonal water storage on the Amazon 

floodplain measured from satellites. Remote Sensing of Environment, 114, 2448-2456. 

Asner, G.P., & Alencar, A. (2010). Drought impacts on the Amazon forest: the remote sensing 

perspective. New Phytologist, 187(3), 569-78.  

Barros, V., Chamorro, L., Coronel, G., & Baez, J. (2004). The Major Discharge Events in the 

Paraguay River: Magnitudes, Source Regions, and Climate Forcings. Journal of 

Hydrometeorology, 5, 1161-1170. 

Bergier, I., Salis, S.M., Miranda, C.H.B., Ortega, E., & Luengo, C.A. (2012). Biofuel production 

from water hyacinth in the Pantanal wetland. Ecohydrology and Hydrobiology, 12(1), 77-

84. 

Bravo, J., Allasia, D., Paz, A., Collischonn, W., & Tucci, C. (2012). Coupled Hydrologic-

Hydraulic Modeling of the Upper Paraguay River Basin. Journal of Hydrologic 

Engineering, 17(5), 635-646. 

Cadavid García, E.A. (1984). O clima no Pantanal Mato-Grossense. Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Corumbá, MS. Technical Circular, 14.  

Calheiros, D.F., & Fonseca Júnior, W.C. (1996). Perspectivas de estudos ecológicos sobre o 

Pantanal. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Corumbá, MS. 

Documents, 18. 

Chen, J.L., Wilson, C.R. Tapley, B.D. Yang, Z.L., & Niu, G.Y. (2009). The 2005 drought event 

in the Amazon River Basin as measured by GRACE and climate models. Journal of 

Geophysical Research, 114, B05404. 



168 
 

Chen, J.L., Wilson, C.R., & Tapley, B.D. (2010). The 2009 exceptional Amazon flood and 

interannual terrestrial water storage change observed by GRACE. Water Resources 

Research, 46, W12526. 

Ducré-Robitaille, J.F., Vincent, L., & Boulet, G. (2003). Comparison of techniques for detection 

of discontinuities in temperature series. International Journal of Climatology, 23, 1087-

1101. 

Fantin-Cruz, I., Pedrollo, O., Castro, N.M.R., Girard, P., Zeilhofer, P., & Hamilton, S.K. (2011) 

Historical reconstruction of floodplain inundation in the Pantanal (Brazil) using neural 

networks. Journal of Hydrology, 399, 376–384. 

Frappart, F., Papa, F., Famiglietti, J.S., Prigent, C., Rossow, W.B., & Seyler, F. (2008). 

Interannual variations of river water storage from a multiple satellite approach: A case 

study for the Rio Negro River basin. Journal of Geophysical Research, 113, D21104. 

Gonçalves, H.C., Mercante, M.A., & Santos, E.T. (2011). Hydrological cycle. Brazilian Journal 

of Biology, 71, 241-253. 

Haase, R. (1999). Litterfall and nutrient return in seasonally flooded and non-flooded forest of the 

Pantanal, Mato Grosso, Brazil. Forest Ecology and Management, 17, 129-147. 

Hamilton, S.K. (2002). Hydrological controls of ecological structure and function in the Pantanal 

wetland (Brazil). In McClain, M. (Ed.), The Ecohydrology of South American Rivers and 

Wetlands. (pp. 133-158). Manaus: International Association of Hydrological Sciences.  

Hamilton, S.K., Sippel, S.J., & Melack, J.M. (1995) Oxygen depletion and carbon dioxide and 

methane production in waters of the Pantanal wetland of Brazil. Biogeochemistry, 30(2), 

115-141. 

Hamilton, S.K., Sippel, S.J., & Melack, J.M. (1996) Inundation patterns in the Pantanal wetland 

of South America determined from passive microwave remote sensing. Archiv für 

Hydrobiologie, 137(1), 1-23. 

Hamilton, S.K., Souza, O.C., & Coutinho, M.E. (1998). Dynamics of floodplain inundation in the 

alluvial fan of the taquari River (Pantanal, Brazil). Verhandlungender Internationale 

Vereinigung fur Theoretiche und Angewandtle Limnologie, 26, 916-922. 

Heckman, C.W. (1998). The Pantanal of Poconé: Biota and ecology in the northern section of 

the world's largest pristine wetland. (pp. 59-68). Dordrecht: Kluwer Academic Plubishers. 



169 
 

IBAMA. (2003). Plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Accessible 

at http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-

coservacao/parna_matogrossensee.pdf. Accessed on 09 July 2014. 

Jiang, Z., Huete, A.R., Didan, K., & Miura, T. (2008). Development of a two-band enhanced 

vegetation index without a blue band. Remote Sensing of Environment, 112, 3833-3845. 

Jönsson, P., & Eklund, L. (2006). TIMESAT - A program for analyzing time-series of satellite 

sensor data: User’s Guide for TIMESAT 2.3 (pp. 3-10). Sweden: Malmö and Lund. 

Junk, W.J., Cunha, C.N., Silva, C.J., & Wantzen, K.M. (2011). The Pantanal: A large South 

American wetland and its position in limnological theory. In Junk, W.J., Cunha, C.N., 

Silva, C.J., & Wantzen, K.M. (Eds.), The Pantanal: Ecology, biodiversity and sustainable 

management of a large neotropical seasonal wetland (pp. 23-44). Sofia, Pensoft. 

Junk, W.J., & Cunha, C.N. (2005). Pantanal: a large South American wetland at a crossroads. 

Ecological Engineering, 24, 391-401. 

Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental 

Biology, 19, 205-224.  

Mu, Q., Zhao, M., & Running, S.W. (2011). Improvements to a MODIS Global Terrestrial 

Evapotranspiration Algorithm. Remote Sensing of Environment, 115, 1781-1800. 

Padovani, C.A. (2010) Dinâmica Espaço-Temporal das Inundações do Pantanal. 174 p. Thesis 

(PhD in Applied Ecology). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo. Piracicaba. 

Penatti, N.C., & Almeida, T.I.R. (2012) Subdivision of Pantanal Quaternary Wetlands: MODIS 

NDVI Time series in the Indirect Detection of Sediments Granulometry. International 

Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, XXXIX-B8, 

311-316. 

Pettitt, A.N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. Applied Statistics, 

28, 126-135. 

Ponce, V.M. (1995). Hydrologic and Environmental Impact of the Paraná-Paraguay Waterway 

on the Pantanal of Mato Grosso, Brazil A Reference Study, San Diego State University, San 

Diego, (Chapter 4). 

Pott, A., Oliveira, A.K.M., Damasceno-Junior, G.A., & Silva, J.S.V. (2011). Plant diversity of the 

Pantanal wetland. Brazilian Journal Biology, 71(1), 265-273. 



170 
 

Reeves, J., Chen, J., Wang, X.L., Lund, R., & Lu, Q. (2007) A review and comparison of 

changepoint detection techniques for climate data. Journal of Applied Meteorology and 

Climatology, 46, 900-915. 

Riveros, F. (2002). The Gran Chaco. Available at: 

http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Bulletin/GranChaco.htm, Accessed in March 10, 

2014. 

Sanches L., Vourlitis, G.L. Alves, M.C., Pinto-Junior, O.B., & Noguiera, J.S. (2011).  Seasonal 

patterns of evapotranspiration for a Vochysia divergens forest in the Brazilian Pantanal.  

Wetlands, 31, 1215-1225. 

Sanchez, R.O. (1977). Las unidades geomórficas del Pantanal y sus connotaciones bio-

pedoclimáticas.  EDIBAP, Programa de desarrollo regional de la OEA. 

Scremin-Dias, E., Lorenz-Lemke, A.P., & Oliveira, A.K.M. (2011). The floristic heterogeneity of 

the Pantanal and the occurrence of species with different adaptive strategies to water stress. 

Brazilian Journal Biology, 71(1), 275-282. 

Silva, J.S.V., & Abdon, M.M. (1998). Delimitação do Pantanal Brasileiro e suas subregiões. 

Pesquisa Agropecuária, 33, 1703-1711. 

Soares, M.T.S., Soriano, B.M.A., Santos, S.A., Abreu, U.G.P., Bergier, I., & Pellegrin, L.A. 

(2008). Monitoramento do comportamento do Rio Paraguai no Pantanal Sul Mato-

Grossense – 2007/2008. Corumbá: Embrapa Pantanal. Technical Comunication, 72.  

Syed T.H., Famiglietti J.S., Chen J.S., Rodell M., Seneviratne S.I., Viterbo P., & Wison C.R. 

(2005). Total basin discharge for the Amazon and Mississippi River basins from GRACE 

and a land-atmosphere water balance. Geophysical Research Letters, 32, L24404. 

Tapley B.D., Bettadpur S., Ries J.C., Thompson P.F., & Watkins, M.M. (2004). GRACE 

measurements of mass variability in the Earth system. Science, 305, 503-505. 

Tucci, C.E.M., Genz, F., & Clarke, R.T., (1999): The hydrology of Upper Paraguay Basin. In 

Biswas, A. (Ed.), Management of Latin American River Basins: Amazon, Plata and São 

Francisco. United Nations University Press, (pp. 103-122). 

Ussami, N., Shiraiwa, S., & Dominguez, J.M.L. (1999). Basement reactivation in a sub‐Andean 

foreland flexural bulge: The Pantanal wetland, SW Brazil. Tectonics, 18(1), 25-39. 

Wahr, J., Swenson, S., & Velicogna, I. (2006). The accuracy of GRACE mass estimates. 

Geophysical Research Letters, 33, L06401. 



171 
 

WWF – Brasil. (2009). Monitoring alterations in vegetation cover and land use in the upper 

Paraguay River basin: Brazilian portion: period of analysis: 2002 to 2008. Brasília: WWF, 

(pp. 56). 



172 
 

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. 
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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 
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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 
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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 

    

  



228 
 

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 
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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. 

 
 

 


