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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e mapear a ocorrência das matas secas 

(Florestas Estacionais Deciduais) associadas aos carbonatos do Grupo Bambuí, na região do 

carste de Santo Hipólito e Monjolos. A área de estudos situa-se na Depressão Periférica do 

São Francisco, próximo à borda oeste da Cordilheira do Espinhaço. A região está localizada a 

230 km ao norte da capital mineira, na porção centro-norte do Estado. Possui área aproximada 

de 350 Km
2 

sendo limitada a oeste pelo nível de base regional, o Rio das Velhas, ao norte pelo 

seu tributário direto o Rio Pardo Grande, ao sul pelo Rio Pardo Pequeno e a leste pela Serra 

do Espinhaço. As matas secas carbonáticas geralmente são encontradas nas áreas de 

interflúvio da paisagem e sua importância nos ecossistemas cársticos está associada às zonas 

de recarga, além da inserção de parte da biomassa em ambiente endocárstico (cavernícola). 

São, por isso, de crucial destaque nos sistemas cársticos. A relevância do estudo na região faz-

se em termos históricos, visto que, no século XIX o naturalista dinamarquês Peter W. Lund 

visitou a região. Em termos biogeográficos a área está localizada na porção do contato entre 

as matas secas e os campos rupestres do Espinhaço, fisionomias do bioma Cerrado. Sua 

preservação faz-se necessária para reduzir os impactos no ambiente natural e humano. Para a 

identificação das matas secas carbonáticas foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 e 

também controle de campo. A metodologia empregada no trabalho fora adaptada para o carste 

tropical a partir da proposta de Kokalj e Oštir (2007) que identificaram através de técnicas de 

Sensoriamento Remoto os diferentes usos da terra (inclusive as florestas deciduais [deciduous 

forest] ) na região do carste clássico esloveno. O mapeamento pós campo foi realizado na 

conjunção dos softwares SPRING/INPE e Terra View v.3 (nos trabalhos de sensoriamento 

remoto) – e ArcGIS 9.3 o que tornou possível a elaboração do mapa de ocorrência da 

fitofisionomia em questão. 

 

Palavras-chave: Matas Secas; Sensoriamento Remoto;Carste; Santo Hipólito; Monjolos 

 

.  



 
 

ABSTRACT 

 

This study is planned to identify and map the occurrence of dry forests (Seasonal Dry Forests 

or Florestas Estacionais Deciduais) associated with carbonates of the Bambuí Group in the 

karst region of Santo Hipólito and Monjolos. The study area is located at the São Francisco 

depression, near the western edge of the Serra do Espinhaço ridge. It is located 230 km north 

of Belo Horizonte, capital city of Minas Gerais. It has an approximate area of 350 km
2
 and is 

bordered on the west by the regional base level (the Velhas river), north to its direct tributary 

(Pardo Grande river) to the south by the Pardo Pequeno river and east by the Espinhaço 

ridge. The dry forests in carbonates are typically found at interfluvial landscapes presenting 

an expressive importance in the ecosystem especially for being associated with karst recharge 

areas, as well as supplying biomass to the endokarst environment. Therefore, seasonal dry 

forests are crucial for karst systems and caves. The historical significance of the mentioned 

region is confirmed by the visits of the Danish naturalist Peter W. Lund in the nineteenth 

century. In biogeographical terms, the area is located in the contact zone between the dry 

forests and mountainous fields (rupestral fields or campos rupestres) of the Espinhaço ridge. 

The preservation of such biomes is necessary to reduce impacts on natural and man-made 

environments. For the identification of carbonate dry forests, the authors used Landsat 5 

images with field control. The methodology was adapted to be used in the tropical karst and is 

based on the proposal by Kokalj and Oštir (2007) who identified through remote sensing 

techniques different land uses (including deciduous forests) in the Slovene “classical karst”. 

After fieldwork, mapping was conducted in combination with the brazilian freeware 

SPRING/INPE and Terra View v.3 (for remote sensing) and ArcGIS 9.3 for mapping. The 

result of the work will be a map capable of serving as the basis for environmental analysis, 

future monitoring and management.  

Keywords: Dry forests; Remote Sensing; Karst; Santo Hipólito; Monjolos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objeto de estudo 

 

 Dentre as formações florestais dos espaços intertropicais, as Florestas Tropicais Secas 

assim como as Florestas Tropicais Úmidas possuem elevado potencial de biodiversidade, mas 

ao mesmo tempo constituem-se como uma das formações mais ameaçadas pela ação antrópica 

(e.g.: desflorestamento, fogo, agricultura, avanço das áreas urbanas). 

Amplamente distribuídas pelas Américas do Sul e Central, África, Ásia e Oceania, as 

Florestas Tropicais Secas perfazem espaços de contato entre as Florestas Tropicais Úmidas e, 

também, dos desertos tropicais. Mesmo assim, sua posição de contato diante de biomas tão 

diferentes, não trouxe de forma efetiva à comunidade científica internacional o interesse à 

pesquisa. Sánchez-Azofeifa et al. (2005) comprovam isso quando da realização de um 

levantamento comparativo dos trabalhos científicos produzidos entre os anos de 1945 e 2004 

acerca das Florestas Tropicais Úmidas e das Florestas Tropicais Secas. Os autores notaram 

que aproximadamente 86% de toda a produção científica do período foram realizadas com o 

tema principal, as Florestas Tropicais Úmidas. 

 Por conta de certo desconhecimento científico, não há consenso entre os pesquisadores 

sobre a distribuição global das Florestas Tropicais Secas. Assim, espera-se realizar uma 

discussão sobre o fenômeno ao comparar os trabalhos produzidos por Murphy e Lugo (1986), 

Gerhardt e Hytterbon (1992), Gentry (1995) citados por Pereira (2008), Beard (1955), 

Woodward (1987) e Peal et al. (2007) citados por Pereira (2008).  À luz do século XXI, outras 

propostas de classificação para a delimitação das Florestas Tropicais Secas vieram à tona, 

contudo, são amparadas em muitos dos critérios anteriormente propostos. Trabalhos como o 

de Olson et al. (2001) classificaram não só as Florestas Tropicais Secas, mas também a 

ocorrência dos diferentes biomas planetários. A riqueza da proposta classificatória reside na 

hierarquia biogeográfica de reinos, biomas e ecorregiões, na medida em que trabalhos foram 

realizados não só para as Florestas Tropicais Secas, mas também para outros biomas que 

poderiam ser enquadrados em diferentes escalas analíticas. As propostas da Food 

Administration Organization (FAO) / Organização das Nações Unidas- ONU (2004), de 

Miles et al. (2006) e de Espírito-Santo et al. (2006) também foram estudados na presente 

dissertação e serão apresentados em seção específica. 
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1.2 As florestas tropicais secas associadas aos carbonatos 

 

 Dentro dos espaços ocupados pelas Florestas Tropicais Secas, uma fitofisionomia de 

especial importância biogeográfica ocorre: as Florestas Tropicais Secas associadas aos 

carbonatos, ou simplesmente, as Matas Secas (Mapa 1).  

O pioneirismo nos estudos de Matas Secas no mundo remonta o século XIX com o 

dinamarquês Eugene Warming (1841-1924) quando da sua estada em Lagoa Santa, Minas 

Gerais, auxiliando o também dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880). Sobre P. W. 

Lund, Holten e Sterll (2011) lembram que para ele era importantíssimo o registro total e 

sistemático quer se tratasse do conteúdo de uma gruta, da vegetação do entorno, quer da 

descrição da fauna de todo o planalto brasileiro. À época, o jovem Warming dentre as várias 

fitofisionomias do Cerrado observadas, interessou-se pela “vegetação sobre as rochas 

calcareas”, das quais adotou o nome “mata seca”, usado pelos locais para designar tais 

fitofisionomias. Os estudos sobre matas secas no contexto global e nacional são extremamente 

esparsos e genéricos e o presente trabalho visa, inicialmente, favorecer novos estudos sobre o 

tema.  

Mapa 1 – Distribuição das Florestas Tropicais Secas e das Matas Secas no Mundo. 

 
Fonte: Olson et al.(2001), Food Administration Organization (FAO) / Organização das Nações Unidas(2004), 

Williams e Fong (2010) 
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1.3 Objetivos e justificativa do trabalho 

 

 O presente trabalho tem por objetivo geral a identificação e o mapeamento das matas 

secas do carste carbonático de Santo Hipólito e Monjolos, Minas Gerais, através de controle 

de campo com o uso de receptor de GPS e o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto com 

base nas imagens do satélite LANDSAT 5.  

 O produto final do trabalho será apresentado em um mapa com as ocorrências 

distributivas das Matas Secas do carste carbonático de Santo Hipólito e Monjolos na escala 

cartográfica de 1:75.000, que na concepção de Veloso et al.(1991) é considerada escala de 

semi-detalhe para mapeamentos da vegetação.  

O objetivo geral foi subdividido nos seguintes objetivos específicos: 

 

a) analisar as questões relativas à conceituação e aos mapeamentos das Florestas Tropicais 

Secas no mundo; 

b) mapear das principais propostas de classificação das Florestas Tropicais Secas existentes e 

sua comparação; 

c) propor uma metodologia eficaz para o mapeamento de Matas Secas na escala do semi-

detalhe. 

 

A relevância deste trabalho é apoiada em Carvalho Júnior et al. (2006, p.3) que 

afirmam que as matas secas são fitofisionomias de importância geo-ecológica e 

litodependentes, ou seja, sua ocorrência está associada aos carbonatos. Ao associá-las aos 

carbonatos das paisagens cársticas tradicionais tal importância é ainda mais ressaltada tendo 

em vista que a cobertura dos afloramentos pela mata é fator fundamental tanto para o aporte 

de energia para o meio subterrâneo quanto para a manutenção do equilíbrio sistêmico do 

carste. Além disso, ressalta-se que os estudos relativos às matas secas, sobretudo do ponto de 

vista geográfico, são ainda escassos. Tal escassez é acentuada, também, quando as pesquisas 

associam as matas secas ao carste carbonático. 
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1.4 Importância e localização da área de estudo  

 

 A área de estudo está localizada nos municípios de Santo Hipólito e Monjolos, na 

depressão periférica do São Francisco, na porção central do Estado de Minas Gerais. Distante 

a aproximadamente 230 km ao norte da capital do Estado, Belo Horizonte, o acesso é 

realizado pelas rodovias BR-040 sentido Brasília, depois pela BR-135 sentido Curvelo e por 

fim a MG-220. 

 Esta porção do espaço mineiro é de extrema representatividade no cenário nacional e 

internacional, por conter extensas áreas recobertas por rochas carbonáticas do Grupo Bambuí, 

amplamente estudadas no século XIX pelo naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund 

(1801-1880). De maneira não científica, mas de igual importância, a região dos sertões 

mineiros foi retratada na obra do escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967). A área é 

também uma das “portas de entrada” do Sertão Mineiro, bordeada pela porção ocidental da 

Cordilheira do Espinhaço no município de Diamantina. Além do exposto, a área de estudo 

contempla um conjunto de matas secas que ficam entre as conhecidas regiões cársticas de 

Cordisburgo, Sete Lagoas e Lagoa Santa ao sul e de Montes Claros, Januária e Itacarambi ao 

norte. Por isso, percebe-se que a região carece de estudos por localizar-se entre outras regiões 

mais expressivas e estudadas. 

 A área selecionada para a pesquisa possui aproximadamente 350 km
2
 e é limitada ao 

norte pelo Rio Pardo Grande, na divisa com o município de Augusto de Lima; a leste pela 

divisa administrativa entre os municípios de Monjolos e Diamantina, próximos a borda oeste 

do Espinhaço; ao sul, tomando-se por referência o Rio Pardo Pequeno, também conhecido por 

Rio Pardinho e a oeste, é limitada pelo nível de base regional, o Rio das Velhas. 

 O município de Santo Hipólito remonta suas origens à segunda metade do século XIX, 

quando da edificação da ponte sobre o Rio das Velhas para construção de um ramal 

ferroviário que ligaria Corinto a Diamantina (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010). À época da construção, as terras do atual município de Santo Hipólito pertenciam ao 

distrito de Nossa Senhora da Glória, em Diamantina (Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, 2005), que abrigaram os trabalhadores da construção da ponte e suas famílias em um 

pequeno povoado. No ano de 1923, o distrito diamantinense foi desmembrado e Santo 

Hipólito passou a pertencer a Corinto, sendo emancipado somente em 1962 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010).  

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) o nome do município está 

relacionado a uma imagem de Santo Hipólito encontrada durante as escavações para a 
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edificação dos pilares de sustentação da ponte ferroviária. De acordo com os dados do último 

censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população total 

do município é de 3238 pessoas (2249 habitantes na área urbana e 989 habitantes na área 

rural) distribuídas em uma superfície territorial de 430 km
2
. A economia do município é 

baseada em atividades primárias como culturas temporárias de milho e feijão (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009), extração de lenha (9.100 m
3
), (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, 2009) e atividades de primeira necessidade, como vestuário e 

alimentação relacionadas ao setor de comércio e serviços (Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, 2005). 

 Sobre o município de Monjolos destaca-se que também possui sua origem atrelada à 

construção da linha férrea Corinto-Diamantina. Entretanto, anterior à instalação da ferrovia, 

existem relatos da existência da Fazenda do Engenho de propriedade de Feliciano Melo e 

alguns poucos casebres. A ocupação de Monjolos de fato tomou corpo com a construção da 

ferrovia, que atraiu muitas pessoas com o objetivo de explorar as matas (secas?) existentes 

para a transformação em dormentes de trilhos. O povoado ali instalado de nome Estação dos 

Monjolos pertenceu ao distrito de Conselheiro Mata (este pertencente ao município de 

Diamantina) até o ano de 1948, quando foi alçado à categoria de distrito de Diamantina 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) e posteriormente emancipado em 1962. 

A vocação econômica baseia-se na agricultura temporária de milho e feijão (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009), bem como a pecuária, com mais de 15.000 

cabeças de gado (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009). Sua produção era 

voltada ao abastecimento do povoado e dos trabalhadores da ferrovia e mantem-se até hoje de 

forma parecida (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). O topônimo município 

faz referência a um monjolo existente na Fazenda do Engenho. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010), consta que o monjolo foi construído em madeira do mesmo 

nome e, como ali a árvore existia em abundância, deu-se o nome do município de Monjolos. 

Monjolo, Pau-de-Monjolo ou ainda Angico-Branco são nomes comuns atribuídos à Acacia 

polyphylla
1
 (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2011), espécie comumente 

encontrada nas Matas Secas mineiras. 

                                                             
1 O nome genérico Acacia vem do grego akakia ou achachia (espinho), devido aos muitos espinhos no caule e 

nos ramos; o radical provém de ac (ponta) do celta; o epíteto específico polyphylla vem do grego polys (muito) 

e phyllon (folha); de muitas folhas. (EMBRAPA,2011)  
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 Os municípios limítrofes a Santo Hipólito e Monjolos são Augusto de Lima, Corinto, 

Curvelo, Gouveia, Diamantina e Presidente Juscelino (Mapa 2). Destaque aos municípios de 

Curvelo a sudoeste e Diamantina a nordeste com as maiores populações (Tabela 1). 

Tabela 1 - Municípios e população do entorno da área de estudo. 

Município População (hab.) 

Augusto de Lima 4.960 

Corinto 23.914 

Curvelo 74.219 

Diamantina 45.880 

Gouveia 11.681 

Presidente Juscelino 11.541 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

Mapa 2 – Mapa de Localização da Área de Santo Hipólito, Monjolos e 

Municípios do Entorno. 

 
 Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005),  

    Agência Nacional das Águas (2006), GEOMinas (1996) 
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1.5 Materiais, métodos e técnicas 

 

O encaminhamento metodológico adotado no trabalho constitui-se na associação dos 

trabalhos de Carvalho Júnior et al. (2006) e Kokalj e Oštir (2007), sendo este último adaptado 

para o carste tropical. Realizou-se um levantamento bibliográfico específico sobre as diversas 

propostas de mapeamento das Florestas Tropicais Secas, buscando o cruzamento de 

informações e sua aplicação sobre regiões cársticas mundiais e nacional.  

O trabalho foi embasado sobre a carta topográfica SE-23-Z-A-II de Corinto 

(Ministério do Exército/Diretoria do Serviço Geográfico, escala 1:100.000), imagens do 

Satélite  LANDSAT  5 (órbita - ponto 218-73) com as datas da passagem em  15/01/2010, 

23/09/2010 e 25/03/2011, além do programa Google Earth como apoio à preparação para os 

campos e interpretação das imagens. 

Elaborou-se os mapas de localização, e os diversos mapas de ocorrência das 

fitofisionomias trabalhadas com a utilização e cruzamento das diversas bases digitais 

existentes, como as da Agência Nacional das Águas (2006), GDEM/ASTER(2009), do 

GEOMinas (1996), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (2006), Instituto de Geociências 

Aplicadas (1994,1996), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993;2005), Olson et 

al. (2001), ESRI (2007),WORLDClim (2007) além de bases analógicas em formato matricial 

convertidas para o formato vetorial, como as da FAO/ONU (2004) e Espírito-Santo et al. 

(2006). Foram realizados 8 trabalhos de campo entre os anos de 2009 e 2011, em estação seca 

e chuvosa para confrontar os dados obtidos através da interpretação das respostas espectrais 

dos alvos. 

Sobre as imagens de satélites foram aplicados o Índice de Vegetação NDVI – 

Normalized Difference Vegetation Index – proposto por Rouse et al.(1973) e citado por 

Ponzoni e Shimabakuro (2007), para composição de um perfil sazonal da vegetação na 

estação seca e chuvosa, além da técnica de processamento de imagem MLME – Modelo 

Linear de Mistura Espectral – como técnica parcial à identificação dos fragmentos florestais 

de Mata Seca na área de estudo. 

 Para associação dos dados obtidos em campo e derivados das imagens de satélite 

foram utilizados os programas SRING/INPE v.5.1.7 e TERRA VIEW v.3 e os mapeamentos 

de saída o programa ArcGIS v.9.3. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O estudo dos geossistemas 

 

A ciência ocidental herdou dos gregos da Antiguidade sua metodologia baseada em 

axiomas. Neste método, a proposição de uma teoria começa com uma hipótese e chega à 

conclusão usando um conjunto de regras lógicas simples ou complexas até que a prova seja 

demonstrada (CHRISTOFOLETTI, 2004, p.89). 

Ao longo do processo de desenvolvimento da Geografia enquanto ciência, nos últimos 

200 anos, não foi diferente. Séries de abordagens conceituais e analíticas baseadas no 

pensamento grego surgiram. Contudo, a singularidade da ciência geográfica em relação às 

demais ciências reside no vigor das suas abordagens em relação ao seu magno objeto de 

estudo: o espaço terrestre e a miríade de acontecimentos que realizam sobre o mesmo. Com 

esta vastidão de possibilidades investigativas, a Geografia enriqueceu-se de roupagens 

teórico-práticas que a fazem à luz do século XXI uma ciência plural, de síntese. As diferentes 

formas de pensamento oriundas das escolas geográficas ao longo dos últimos séculos, além da 

contribuição de outras ciências, possibilitam(ram) à Geografia a continuidade em sua 

estrutura, fortalecimento conceitual, profundidade analítica e relevância aplicativa diante das 

demais áreas do conhecimento humano (CHRISTOFOLETTI,1990, p.21). Dentre as várias 

contribuições à ciência geográfica, a Teoria Geral dos Sistemas apresentou-se como uma onda 

inovativa que sacudiu a Geografia a partir da segunda metade do século XX. 

A Teoria Geral dos Sistemas foi disseminada pelo austríaco Karl Ludwig von 

Bertalanffy (1901-1972) entre as décadas de 20 e 30 do século passado, e, inicialmente estava 

voltada à análise e interpretação dos sistemas orgânicos (concepção dos organismos vivos em 

totalidades integrais). Mas, três décadas antes, o russo Alexander Bogdanov (1873-1928) 

[médico, filósofo e economista] havia esboçado bases organizadas de uma teoria sistêmica, a 

qual chamou de “Tectologia” ou ciência das estruturas. O principal objetivo de Bogdanov era 

esclarecer e generalizar os princípios de organização das estruturas vivas e não vivas 

(CAPRA,1996, p.41).  

 

A Tectologia foi a primeira tentativa na história da ciência para chegar a uma 

formulação sistemática dos princípios de organização que operam em sistemas vivos 

e não-vivos. Ela antecipou o arcabouço teórico-conceitual da Teoria Geral dos 

Sistemas de Ludwig Von Bertalanffi.” (CAPRA,1996,p.41). 

 



19 
 

A amplitude do trabalho de Bogdanov só não fora maior, pois, sua teoria não 

extrapolou a vigência do território russo.  

No âmbito da Geografia, mesmo antes da consolidação da Teoria Geral dos Sistemas, 

Alexander von Humboldt (1769-1859), eminente geógrafo alemão, cerca de um século antes, 

já fazia uso de estudos voltados a uma visão holística do ambiente, a compreensão do todo a 

partir do entendimento das partes, a identificação das causas e das conseqüências. AMORIM 

FILHO (1998) destaca a face de Humboldt voltada à visão do todo: 

 

De fato, a face mais divulgada e famosa de Humboldt, reflete o geógrafo e 

naturalista rigoroso, extremamente cuidadoso na mensuração, no registro e na coleta 

de dados e amostras, cioso de metodologias e técnicas confiáveis buscando sempre 

compreender as conexões, por mais complexas que possam ser para alcançar as leis 

e as totalidades que explicam a Terra e o Universo. É esse também o Humboldt 

holista, sistêmico e cientificista que, além de mais conhecido pela própria 
organização de sua obra, é também, assim caracterizado na maioria das obras 

clássicas sobre a História do Pensamento Geográfico”. (AMORIM FILHO, 1998, 

p.132) 

 

Para a Geografia, o primeiro trabalho aplicado à Teoria Geral dos Sistemas deu-se em 

1962, com o geógrafo inglês Richard John Chorley (1927-2002) no artigo Geomorphology 

and General System Theory. A partir do trabalho de Chorley a análise sistêmica na Geografia 

passou a ser corrente.  

Segundo Christofoletti (1990, p.22), a Teoria dos Sistemas constituiu um amplo 

campo teórico, com seus conceitos e noções, levando à visão de mundo integradora, a respeito 

da estrutura, organização, funcionamento e desenvolvimento dos sistemas. Por síntese, a 

Geografia, uma ciência encarregada do estudo das organizações espaciais e organização 

expressa “a existência de ordem e entrosamento entre as partes ou elementos componentes de 

um conjunto” (CHRISTOFOLETTI, 1990, p.22), daí a análise sistêmica constitui-se como um 

método extremamente apropriado para os estudos geográficos. Sendo a organização espacial o 

cerne da Geografia, além do estreitamento da análise sistêmica com a mesma, a ciência 

geográfica desenvolve um grande conjunto analítico ainda na década de 60, mas que perpetua 

até os dias atuais: a análise geossistêmica ou simplesmente geossistema.  

 

A organização espacial é unidade integrada, ela é composta por diversos elementos 

que se expressam na estrutura espacial, que se interagem pelos fluxos de matéria e 

energia. Considerando-se a focalização em sistemas, uma categoria pode ser 
distinguida no primeiro escalão hierárquico: os geossistemas”. 

(CHRISTOFOLETTI, 1990, p.23). 

 

A análise sob o viés geossistêmico na década de 60 (1962), foi inicialmente 

desenvolvida pela escola russa, sendo Victor Borisovich Sotchava (1905-1978) o seu criador. 
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O termo Geossistema – Sistema Geográfico ou Complexo Natural Territorial – foi criado com 

base na grande demanda da época, o conhecimento das potencialidades naturais do território 

da ex-União Soviética através de uma teoria consistente que correlacionasse os fluxos de 

matéria e energia nos sistemas naturais soviéticos. Para Sotchava (1977) os geossistemas eram 

a expressão dos fenômenos naturais resultantes da interação, na superfície da Terra, da 

litomassa com biomassa, aeromassa e hidromassa,ou melhor: 

 

“Geossistema é um fenômeno natural, policêntrico, que inclui todos os elementos da 

paisagem como um modelo global, territorial e dinâmico, aplicável a qualquer 

paisagem concreta. São sistemas flexíveis, abertos e hierarquicamente organizados, 

com estágio de evolução temporal, num estágio de mobilidade cada vez maior sob a 

influência do homem” (SOTCHAVA, 1977,p.12). 

 

A análise geossistêmica de Sotchava estruturou uma linha de pesquisa muito 

importante à ciência geográfica: o estudo das correlações das esferas terrestres
2
 (observado 

outrora nos estudos de Humboldt) e a associação com a Teoria Geral dos Sistemas de 

Bertallanfi. Nesse âmbito, Sotchava inseriu as variáveis de ordem escalar (dimensional), além 

de categorias hierárquicas ligadas à própria escala e aos princípios geográficos da 

homogeneidade e da diferenciação de áreas (refletidas diretamente no ordenamento funcional 

do geossistema).  A dimensão espacial proposta por Sotchava estava atrelada a três categorias 

(em uma ordem decrescente): escala planetária, escala regional, escala local ou topológica e, 

as categorias hierárquicas a dois grupos: os geômeros e os geócoros - o primeiro ligado à 

classe dos geossistemas homogêneos e o segundo aos geossistemas com diferentes graus de 

heterogeneidade. 

As categorias hierárquicas foram dispostas em ordem descrescente: as duas ligadas às 

dimensões planetárias e regionais agrupadas como unidades taxonômicas e as ligadas à ordem 

topológica atrelada as unidades morfológicas (Quadro 1). 

                                                             
2 Litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera[incluída aí a antroposfera]. 
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Quadro 1 - Divisão Taxonômica dos Geossistemas segundo Sotchava. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que o esboço metodológico dos geossistemas apresentado por Sotchava tenha 

trazido um novo enfoque à Geografia há 50 anos, o mesmo enfrentou alguns entraves por 

parte da comunidade acadêmica do período. Para os críticos, o grande problema dos 

geossistemas residia no caráter vago do conceito, além das definições categóricas, dando-lhe 

assim diferentes margens às interpretações. O próprio Sotchava em 1978 fez mea-culpa 

acerca das falhas do seu esboço metodológico: 

 

Já são passados mais de dez anos desde a proposta de estruturação de um mapa de 

paisagens da URSS. Não obstante, até agora, a teoria de classificação do meio 

natural, apresenta-se como um trabalho insuficiente. (...) Ainda não foram criadas as 

possibilidades, nem atingidas as condições necessárias para a organização das 

pesquisas experimentais sobre os geossistemas. Todos esses ainda entravados em 

estudos preditivos, bem como experiências práticas em previsão, permanecem em 

estado embrionário, embora nele depositem grandes esperanças (Sotchava, 
1977,p.12). 

 

Mesmo diante de tais críticas, a proposta geossistêmica russa trouxe como 

contribuição notória à Geografia, a capacidade de diferenciação do geógrafo na análise do 

espaço das relações dos ecossistemas.  

Outra visão geográfica acerca dos geossistemas é proveniente da escola francesa, com 

George Bertrand em 1968, com o trabalho Paysage et Géographie Phisique Globale:Esquisse 

Metodologique, que no Brasil foi publicado em 1972, no Caderno de Ciências da Terra do 
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Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo. Bertrand, assim como Sotchava 

amparou-se na Teoria Geral dos Sistemas, além da noção conceitual de paisagem e do 

conhecimento ainda derivado de biólogos e ecólogos. Um diferencial da visão geossistêmica 

de Bertrand residia na questão analítica mais aprofundada da ação antrópica (na visão de 

Sotchava, também a ação antrópica configurava, contudo de forma menos acentuada) na 

modificação da paisagem: 

 

A paisagem não é simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma 

determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução.” (Bertrand, 1972[2004]p.16) 

 

 Desta forma, o Geossistema na visão francesa é arcado sob a tríade: potencial 

ecológico, exploração biológica e ação antrópica. Os estudos das Florestas Tropicais Secas 

podem ser amparados sob a ótica geossistêmica. 

 

2.2 Biogeografia das florestas tropicais secas 

 

Nos espaços intertropicais
3
 as massas florestais

4
 estão distribuídas em dois grandes 

grupos: as Florestas Tropicais Úmidas (Tropical Rainforests) e as Florestas Tropicais Secas
5
 

(Tropical Dry Forests). As Florestas Tropicais Secas têm atraído o interesse particular dos 

biogeógrafos, uma vez que podem conter indícios das flutuações climáticas pretéritas 

(PRANCE, 2006,p.2). Tais flutuações podem, inclusive, explicar os diferentes contextos 

paisagísticos atuais como discutido na literatura disponível sobre o assunto. 

Ainda que Florestas Tropicais Secas atraiam o interesse dos biogeógrafos como objeto 

de estudo, Sánchez-Azofeifa et al. (2005) e Prance (2006) indicam que os estudos acerca de 

tais formações recebem muito menos atenção científica se comparadas às Florestas Tropicais 

Úmidas. Tal fato é comprovado por Sánchez-Azofeifa et al. (2005) que realizaram um 

levantamento no Índice de Citações Científicas dos trabalhos produzidos sobre florestas 

tropicais entre os anos de 1945 e 2004 e descobriram que, da produção  acadêmica acerca das 

florestas tropicais, 86% trabalhos foram  sobre a temática das Florestas Tropicais Úmidas e 

                                                             
3 Entre as latitudes correspondentes ao Trópico de Capricórnio (27º30’S) e o Trópico de Câncer (27º30’N) 
4 Rizzini (1997) emprega o termo floresta (ou mata) para árvores que superem os 7 metros de altura e toquem-se 

nas copas; ou no caso de florestas com deciduidade (chamadas por ele de abertas ou claras), quando as copas 

estão aproximadas. 
5 Também chamadas de Florestas Estacionais Deciduais. O termo aqui empregado leva em consideração também 

as Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (Tropical Seasonally Dry Forests) 
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apenas 14% de trabalhos sobre Florestas Tropicais Secas. Dessa forma, para cada trabalho 

produzido sobre as Florestas Tropicais Secas, cerca de 6,14 trabalhos foram produzidos sobre 

as Florestas Tropicais Úmidas. 

Na tentativa de minimizar tal espécie de “atraso” científico da produção sobre as 

Florestas Tropicais Secas, em 2004 foi criada uma rede colaborativa de pesquisas, a Tropi-

Dry, que conta com pesquisadores do Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos e 

Venezuela. Segundo Sánchez-Azofeifa et al. (2005,p.3) a rede congrega pesquisadores das 

áreas da Biologia da Conservação, Ecologia, Sensoriamento Remoto e Ciências Sociais para 

produção do conhecimento voltados à compreensão da estrutura, funcionamento e dinâmica 

das Florestas Tropicais Secas e a sua interação com as atividades antrópicas. Dessa forma, a 

Tropi-Dry busca fornecer ou construir as bases para conservação dessas florestas. 

Pode-se afirmar que as definições acerca do que são as Florestas Tropicais Secas no 

contexto científico são extremamente complexas. A Food Administration Organization 

(FAO) / Organização das Nações Unidas (2000) destaca que o termo é extremamente amplo, 

uma vez que o conjunto de características que determinarão o que de fato é uma floresta seca 

não é consenso entre os estudiosos. Os critérios de determinação variam muito devido a 

diversos fatores, entre eles, a estrutura da vegetação, sua fitofisionomia ou aparência, a 

radiação solar acumulada ao longo do ano, a quantidade de chuvas por ano, a  

evapontranspiração, além da quantidade de dias ou meses secos.  

Murphy e Lugo (1986) definem as Florestas Tropicais Secas como formações arbóreas 

que ocorrem em regiões com duas estações bem definidas (uma seca e outra chuvosa), 

vegetação com graus de deciduidade de pelo menos 50% na estação seca, temperatura média 

anual em torno dos 25ºC e precipitação média anual variando entre 250 a 2.000 mm, com pelo 

menos três meses secos ou mais. Para considerar um mês como seco, os autores destacam que 

a precipitação deva ser igual ou inferior a 100 mm. 

 Gerhardt e Hytterbon (1992) e Gentry (1995) citados por Pereira (2008) utilizam-se 

da variável precipitação anual nos espaços intertropicais para delimitar as áreas de ocorrência 

das Florestas Tropicais Secas. Gerhardt e Hytterbon (1992) consideram como limites 

precipitações entre 400 mm e 1.700 mm e Gentry (1995) valores menores que 1.600 mm. 

Sánchez-Azofeifa et al. (2005) têm na definição de Florestas Tropicais Secas um conjunto de 

variáveis similares às empregadas por Murphy e Lugo (1986) citados por Espírito-Santo et al. 

(2006), exceção à variável precipitação que está entre 700 mm e 2.000 mm anuais (Mapa 3).  
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Mapa 3 - Precipitação para delimitação das Florestas Tropicais Secas. 

 
Fontes: WORLDClim (2007),Murphy e Lugo (1986), Gerhardt e Hytterbon (1995), Gentry (1995), 

Sánchez-Azofeifa et al. (2005) 

 

A variável precipitação total anual como delimitante das Florestas Tropicais Secas 

podem incorrer em distribuições espaciais que avançam para áreas de climas áridos tropicais, 

como a delimitação de Gentry (1995) bem como para espaços de Florestas Tropicais Úmidas, 

conforme delimitações de Murphy e Lugo (1986) citados por Espírito-Santo et al (2006) e 

Sánchez-Azofeifa et al. (2005). Contudo, tais classificações amparam-se em outras variáveis 

para delimitar a distribuição global das Florestas Tropicais Secas. 

Pereira (2008) identificou que pesquisadores como Beard (1955), Woodward (1987) e 

Peal et al. (2007), na tentativa de simplificarem a delimitação e conceituação da distribuição 
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global das Florestas Tropicais Secas, associam-nas a climas caracterizados por um período de 

chuva e outro de estiagem que se repetem todos os anos e em épocas definidas. Dessa forma, 

tais características deixam a parte formações semi-deciduais de climas semi-áridos que 

apresentam precipitações erráticas e normalmente dois períodos de estiagem no ano. 

Aplicando a classificação climática de Koeppen-Geiger
6
, as Florestas Tropicais Secas 

estariam restritas aos tipos climáticos tropicais Aw e As
7
, de acordo com a delimitação 

proposta pelos autores (Mapa 4). 

 

Mapa 4 - Tipos climáticos associados à ocorrência de Florestas Tropicais Secas. 

 
Fonte: University of Viena (2006), Environmental Systems Research Institute (2007) 

                                                             
6 Classificação inicialmente proposta pelo geógrafo russo W.Koeppen (1846-1940) baseada na distribuição da vegetação – a 
vegetação é a resposta visual imediata na paisagem do tipo climático. Desde a proposição da classificação em 1900, o próprio 
Koepper, apresentou outras versões em 1918, 1927 e em 1936, com a colaboração do meteorologista alemão Rudolf Geiger 
(1894-1981), daí a classificação Koeppen-Geiger. A classificação foi ajustada a partir de variáveis, como precipitação anual e 
temperatura do ar. (University of Vienna, 2011) 
7 A sazonalidade é a principal característica destes tipos climáticos. O Aw ocorre amplamente na América do Sul e África. Os 

invernos são secos e os verões chuvosos. Já o As possui características similares, porém com inversão na estação chuvosa.  
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2.3 Distribuição global das florestas tropicais secas 

 

 Diante da dificuldade de definição da distribuição das Florestas Tropicais Secas em 

escala global devido aos diferentes critérios adotados por diferentes pesquisadores, buscou-se 

aqui, identificar e selecionar mapeamentos em pequena escala que acabam por se completar. 

Para a Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000), são 

consideradas Florestas Tropicais Secas as formações florestais encontradas no meio tropical, 

sejam elas fechadas (closed forests), abertas (open woodlands) ou savânicas que tenham no 

mínimo 40% de cobertura arbórea. Além disso, segundo a mesma organização, tais formações 

devem estar em um regime sazonal com no mínimo uma estação seca e outra chuvosa. Em seu 

mapa de distribuição das Florestas Tropicais Secas a Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas (2000) considerou como áreas de continuidade espacial das 

Florestas Tropicais Secas as áreas que possuem contiguidade espacial, sendo,  

aproximadamente entre  os paralelos 29º N e 32ºS entre as Américas Norte, Central e Sul, 

entre 19ºN e 29º S na África e 28ºN e 28ºS entre a Ásia e a Oceania.  

Com essa maior amplitude de distribuição, a Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas (2000) em sua classificação acerca da distribuição das 

Florestas Tropicais Secas considerou além dos tipos climáticos Aw e As, também os espaços 

dominados por tipos climáticos semi-áridos (BSh
8
) e os áridos (BWh

9
), mas com os limites 

latitudinais passíveis da ocorrência mínima de 40% de cobertura arbórea, ainda que estes tipos 

climáticos sejam típicos de áreas desérticas e semi-desérticas.  

A Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000) em sua 

delimitação ainda considera como tipo climático passível à ocorrência das Florestas Tropicais 

Secas o Cwa associado às latitudes subtropicais próximas aos Trópicos de Capricórnio e 

Câncer, nas áreas de transição entre os climas As/Aw e BSh ou nas áreas tropicais com 

altitudes superiores a 1.000 m (PEEL et al., 2007) (Mapa 5).    

 No ano seguinte, Olson et al. (2001), em trabalho financiado pelo World Wide 

Foundation (WWF), elaboraram um mapa dos Biomas e Ecorregiões Terrestres em um 

extenso trabalho que contou com a contribuição de biogeógrafos, taxonomistas, biólogos 

conservacionistas e ecólogos de todo o mundo. O resultado foi a subdivisão da Terra em 8 

reinos biogeográficos adaptado dos trabalhos de Udvardy (1975) e Pielou (1979) (Mapa 6) e 

                                                             
8
BSh – Na classificação de Koeppen-Geiger é um clima semi-árido, seco e quente com temperaturas anuais médias maiores que 18ºC e 

precipitações anuais entre 380mm e 760mm. Período sazonal seco errático, podendo chegar a duas vezes no ano. 
9
 BWh – Na classificação de Koeppen-Geiger é um clima árido, de deserto, com características acentuadas em relação à BSh.Precipitação 

menor ou igual a 250mm anuais. Segundo a FAO/ONU (2000) somente nos bordos deste clima ocorrem Florestas Tropicais Secas, aqui 

consideradas como Florestas Tropicais Muito Secas. 
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14 biomas (Mapa 7) e 867 ecorregiões. A elaboração do mapa ocorreu a partir do uso de 

modelos globais e regionais derivados de características bioclimáticas, da estrutura da 

vegetação e dados de sensoriamento remoto.  

Mapa 5 - Distribuição Global das Florestas Tropicais Secas e Tipos Climáticos, 

segundo FAO/ONU (2000). 

 
Fontes: FAO/ONU (2000,ESRI (2007) e Universidade de Viena (2010) 

 

Mapa 6 - Reinos Biogeográficos de Olson et al. (2001). 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fontes: Olson et al. (2001) ,World Wide Found (2007) 
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Miles et al. (2006) baseando-se em Olson et al. (2001) realizaram um trabalho voltado 

à identificação da distribuição espacial das Florestas Tropicais Secas (e sazonalmente secas) 

em escala global. Dessa forma, Miles et al. (2006) ressaltam que Olson et al. (2001) 

consideram como Florestas Tropicais Secas as Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas 

Secas (Tropical and Subtropical Dry Broadleaf Forests
10

). Os autores consideraram o bioma 

dos Campos, Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais (Tropical and Subtropical 

Grasslands, Savannas and Shrublands
11

) por apresentarem características bioclimáticas 

favoráveis à ocorrência de Florestas Tropicais Secas. Além destes, o bioma dos Desertos e 

Arbustos Xéricos (Desert and Xeric Shrublands
12

) foram incluídos na análise. Em relação a 

este último bioma, somente foram considerados os espaços ocupados, no mínimo, por 40% de 

cobertura arbórea (Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas, 

2000). Desta forma, nem todas as ecorregiões pertencentes ao bioma foram inseridas na 

classificação. 

Outro critério que chama a atenção da distribuição espacial das Florestas Tropicais 

Secas é o rigor quanto ao posicionamento latitudinal. Segundo Miles et al. (2006, p.3), a 

ocorrência de tais formações é exclusivamente na faixa intertropical – entre os paralelos 23º 

30’ N e 23º 30’ S. Sendo assim, as áreas contíguas às formações que avançam poucos graus 

latitudinais para o Norte e para o Sul nas faixas subtropicais foram suprimidas da 

classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Notação original usada por Olson et al. (2001) na delimitação do bioma. 
11 Idem a 3. 
12 Idem a 3 e 4 
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Mapa 7 -Biomas Terrestres Olson et al.(2001) 

 
Fontes : Olson et al. (2001),World Wide Found (2007) 

 

Por entender que o posicionamento latitudinal lista como um dos fatores 

condicionantes à distribuição da vegetação e, portanto, dos biomas, apresentamos uma 

proposta de mapeamento com a distribuição das Florestas Tropicais Secas segundo Miles et 

al. (2006) e a continuidade espacial das mesmas segundo Olson et al. (2001).(Mapa 8). 
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Mapa 8 - Distribuição Global das Florestas Tropicais Secas segundo Miles et al. (2006) 

 
Fonte: World Wide Found (2007) 

  

A partir da delimitação dos biomas com potencial e ocorrência de Florestas Tropicais 

Secas, Miles et al. (2006), utilizando-se de técnicas de Sensoriamento Remoto elaboraram um 

mapa de distribuição global das Florestas Tropicais Secas para os anos de 2000/2001 (Mapa 

9), com base nas imagens do sensor MODIS (instalado no Satélite Terra) através do produto 

MODIS Vegetation Continuous Fields (MOD44B) em mosaico elaborado por Hansen et al. 

(2001), da Universidade de Maryland.  

As imagens oferecem resolução espacial de 500 m (250.000 m
2
/pixel), e destinam-se 

ao levantamento da distribuição e das alterações da vegetação sobre a superfície terrestre. Por 

se tratar de imagens que possuem baixa resolução espacial, o mapeamento das áreas de 

ocorrência de Florestas Tropicais Secas pode ficar superestimado ou subestimado. Contudo, 

tal trabalho serviu como base para a mensuração das diferentes ameaças sobre as Florestas 

Tropicais Secas, tais como as mudanças climáticas e queimadas, bem como fragmentação de 

habitats por atividades agrícolas e avanço das áreas urbanas. 

 Miles et al. (2006, p.3) ressaltam que 97% dos remanescentes de Florestas Tropicais 

Secas estão sob algum tipo de ameaça. Nas Américas, as mudanças climáticas configuram-se 

como as maiores ameaças. Na África, a fragmentação de habitats e as queimadas são as 
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pressões mais significativas e na Eurásia, a conversão em áreas agricultáveis e o aumento da 

densidade populacional encerra o quadro de ameaças. 

 

Mapa 9 – Distribuição Global dos Biomas com Potencial Ocorrência e Ocorrência de 

Florestas Tropicais Secas 

 

Fonte: Hansen et al (2003) 

  

 O estudo de Miles et al. (2006) ainda sugere que, dos 1.048.700 km
2
 de remanescentes 

Florestas Tropicais Secas no mundo (para os anos de 2000/2001), aproximadamente 300.000 

km
2
 são encontrados nas Américas e estão localizados em áreas de proteção ambiental, tais 

como unidades de conservação e preservação. 

 Em trabalho voltado à conservação e uso sustentável das FTS brasileiras, Espírito-

Santo et. al. (2006)
13

 apresentam um mapa em escala global da distribuição de tais florestas e 

que apresentam grande semelhança às considerações feitas por Miles et al. (2006). Ainda que 

semelhantes, exceções são, também, notadas. Estas são de fato consideradas se o 

prolongamento latitudinal da vegetação para além dos trópicos e outra específica no território 

brasileiro; os espaços ocupados pelo Cerrado (este pertencente ao bioma dos Campos, 

Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais na classificação de Olson et al., 2001) são 

                                                             
13 Os autores são ligados à rede colaborativa Tropi-Dry. 
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desconsiderados. Para Espírito-Santo et al. (2006) somente a Caatinga e as Florestas Secas do 

Atlântico são consideradas como representantes brasileiros. Vale a pena destacar que a 

Caatinga é considerada parte do bioma dos Desertos e Arbustos Xéricos segundo Olson et al. 

(2001) e as Florestas Secas do Atlântico perfazem uma ecorregião na área de contato entre o 

Cerrado enquadrado no bioma das Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Secas  

(Mapa 10). 

Mapa10 - Distribuição das Florestas Tropicais Secas, segundo Espírito-Santo et al. 

(2006). 

 
Fontes: Rede Tropi-Dry (2006), Espírito Santo et al.(2006) 

 

Diante dos três mapeamentos expostos até agora (Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas, 2000; MILES et al., 2006; ESPÍRITO-SANTO et al., 2006) 

acerca da distribuição espacial das Florestas Tropicais Secas em escala global, percebeu-se 

que, nos três, a maior parte das áreas localizadas na faixa intertropical apresentam 

congruência distributiva (Mapa 11). A exceção se faz pela desconsideração do Cerrado por 

Espírito-Santo et al. (2006) como espaços de ocorrência de Florestas Tropicais Secas. A 

discussão está amparada na escala analítica pertinente à flora, pois os mesmos entendem que 

as Florestas Tropicais Secas encontradas no Cerrado e nas áreas limítrofes, por exemplo, estão 

em maior concordância com as espécies de Mata Atlântica, consideradas como remanescentes 

da última glaciação. 
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“A medida que o clima fica mais seco e sazonal, é observada uma mudança da 

floresta sempre-verde para a floresta semi-decidual e as florestas estacionais 

deciduais, sendo essas duas as mais interioranas. (...) As florestas estacionais 

deciduais estão distribuídas por todo o Brasil, da região norte à sul. As explicações 

para este padrão de distribuição ‘espalhado’ remontam ao período da última 

glaciação e se devem a mudanças climáticas naturais. Assim é possível encontrar 

encraves de Mata Atlântica no meio de diversos biomas14, como o Cerrado. Esses 

encraves florestais15 têm influência do bioma no qual estão inseridas, mas ainda 

mantêm sua identidade florística com a Mata Atlântica.(...) Por serem florestas 

estacionais deciduais, possuem uma semelhança florística muito grande  com as 

florestas sempre-verdes e semi-deciduais, podendo ser classificadas de forma 
inequívoca como Mata Atlântica” (ESPÍRITO-SANTO et al., 2006, p.2.) 

 

Mapa 11 - Distribuição das Florestas Tropicais Secas segundo FAO/ONU(2000), Miles et 

al. (2006) e Espírito-Santo et al. (2006). 

 
Fontes: FAO/ONU (2000), Miles et a. (2006), Espírito Santo et al. (2006) 

 

Nas considerações distributivas das Florestas Tropicais Secas de Miles et al.  (2006), a 

base analítica amparada em Olson et al. (2001) traz à luz da distribuição a hierarquização 

biogeográfica em reinos, biomas e ecorregiões. Entretanto, por considerar a ocorrência das 

Florestas Tropicias Secas exclusivamente nos espaços intertropicais e por desconsiderar as 

suas continuidades nas faixas latitudinais próximas aos espaços intertropicais, tem-se a 

impressão de uma descontinuidade espacial artificial.  

                                                             
14

 Espírito-Santo et al.(2006) consideram o Cerrado como bioma. Contudo, na classificação de Olson et al.(2001) 

ele o lista como uma ecorregião contida no bioma dos Campos, Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais. 
15 Estes encraves florestais correspondem à ecorregião das Florestas Tropicais Secas do Atlântico na delimitação 

de Olson et al.(2000) 
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Percebe-se que a distribuição proposta pela Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas (2000) contempla as exclusões dos mapeamentos anteriores. 

Sendo assim, a distribuição aqui adotada será a da Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas (2000) com a inserção dos domínios hierárquicos 

biogeográficos adotados por Miles et al. (2006).   

Para maior delineamento da distribuição das Florestas Tropicais Secas, aplicou-se à 

delimitação da Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000) e 

Olson et al. (2001), bases cartográficas de altimetria derivadas da NASA (2000) da missão 

SRTM e GTOPO30
16

 (2000), com resolução espacial de 1 km
2
  (Mapa 12) e de Hijmans et al. 

(2005) acerca da precipitação anual média e temperatura anual média entre os anos de 1950 e 

2000, com resolução espacial de 1 km
2  

.(Mapa 13) 

Mapa 12- Distribuição Altimétrica das Florestas Tropicais Secas. 

 
Fontes:SRTM/NASA (2000), FAO/ONU (2000), Olson et al.(2001). 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Resultam da combinação de fontes de diferentes origens, tais como: USGS,NASA,USCAR 
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Mapa 13 – Precipitação Anual Média (1950-2000) – Florestas Tropicais Secas. 

 
Fontes: Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000),Olson et    

 al.(2001),Hijmans et al.(2005) 

 

A diversidade de propostas de delimitações acerca da distribuição global das Florestas 

Tropicais Secas, de fato, mostra que não há consenso entre os pesquisadores, ainda que, haja 

uma congruência distributiva em muitas variáveis utilizadas.  

Uma variável de grande importância reside no fato de considerar a ocorrência das 

mesmas somente entre os paralelos 27º30’N e 27º30S ou nas suas áreas contíguas que 

avançam para as latitudes subtropicais adjacentes aos trópicos. Ainda que o fator latitudinal 

seja de grande importância na distribuição das formações vegetais entende-se, também, que 

uma ruptura na representação dessas formações tendo como limite os paralelos referenciais 

tropicais, não condiz com a realidade do campo, assim como, na própria representação 

cartográfica.  

O conjunto de fitofisionomias dentro de um ambiente core como o Cerrado, varia em 

função da escala analisada, ou seja, em uma escala cartográfica pequena de representação não 

será possível vislumbrar o conjunto de variações fitofisionomiais inerentes àquele espaço. À 

medida que as escalas de análise aumentam, os pontos de vista cartográficos e biogeográficos, 

diferentes variáveis histórico-ambientais (pedológicas, geológicas, paleogeográficas, umidade 

do ar, etc) começam a atuar com mais vigor. Assim, são passíveis de detecção diferentes os 
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espaços contidos em um conjunto maior; os biomas. Aliás, o conceito de bioma aqui 

empregado ancora-se nas proposições de Olson et al. (2001,p.6) em que grandes grupos de 

vegetação que apresentam similaridade distributiva latitudinal (refletidas em taxas de radiação 

solar, por exemplo) e organizado em unidades hierárquicas menores (as ecorregiões) e 

maiores (os reinos biogeográficos). Ressalta-se isto, pois, no Brasil, o mapa de distribuição 

dos biomas brasileiros do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

considera a Floresta Amazônica e a Floresta Atlântica como biomas distintos. Tal fato é 

verdadeiro se os analisarmos sob a ótica da distribuição estrita da vegetação brasileira. Em 

uma distribuição mais ampla, ou melhor, na pequena escala cartográfica, as Florestas 

Amazônica e Atlântica (‘Mata Atlântica’) pertencem ao bioma destacado por Olson et al. 

(2001) das Florestas Tropicais e Subtropicais Úmidas. 

Sob tal visão analítica, o Cerrado no Brasil é categorizado como um bioma. Isso torna-

se verdadeiro desde que tal bioma seja analisado sob os mesmos preceitos das florestas 

brasileiras. Olson et al. (2001,p.6) enquadram o Cerrado como uma ecorregião inserida no 

bioma dos Campos, Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais. São, portanto, formações 

similares às Savanas Africanas, os Llanos Venezuelanos e as Savanas Australianas. Um leitor 

mais radical poderia questionar acerca do funcionamento de tais formações, até mesmo sobre 

a fauna associada a cada uma delas. 

De fato, o funcionamento específico de cada uma, bem como suas especificidades faunísticas, 

por exemplo, só poderão ser percebidas a partir do aumento da escala analisada.  

Assim, as congruências amparam-se no posicionamento latitudinal refletidas no 

conjunto fisionômico, fato que, até certo ponto, mantém similaridades nas médias anuais de 

precipitação e temperatura. Outro fator que também interfere na distribuição fitofisionômica 

são os conjuntos orográficos. Tais formações funcionam, também, como espécies de 

“distribuidores” da vegetação. Mesmo em uma escala cartográfica analítica pequena, percebe-

se a influência da altitude que atua como fator restritivo à ocupação de determinados tipos de 

vegetação. 

Outro fator na distribuição das Florestas Tropicais Secas que não é consenso entre os 

pesquisadores são os tipos climáticos. Nos espaços intertropicais os tipos climáticos existentes 

devido ao eixo de inclinação terrestre são refletidos na incidência da radiação solar, diferentes 

sistemas de circulação atmosférica, distribuição da precipitação e temperatura média anual 

relativamente alta e de baixa amplitude. Sendo assim, tais variáveis favorecem algumas 

diferenças de classificação entre os pesquisadores. Partindo-se do princípio comum e 

consensual de que para que ocorram Florestas Tropicais Secas deva haver sazonalidade (um 
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período chuvoso e outro seco), pesquisadores como Beard (1955), Woodward (1987) e Peal et 

al. (2007) citados por Pereira (2008) amparam-se nos climas Aw e As da classificação 

climática de Koeppen-Geiger numa tentativa de simplificarem a classificação. Tais tipos 

climáticos são encontrados nas áreas de contato entre climas tropicais úmidos (Af) e climas 

semi-áridos (como o BSh).  

Ao analisar as informações disponíveis considera-se que, de fato, esta é uma 

classificação mais confortável. Entretanto, é preciso considerar outros climas tropicais que 

apresentam sazonalidade, ainda que, errática como dois períodos secos no ano e um período 

chuvoso irregular, como ocorre nos climas semi-áridos. A Food Administration Organization/ 

Organização das Nações Unidas (2000), Miles et al. (2006) e Espírito-Santo et al. (2006) 

consideram o clima semi-árido tropical como o BSh passível da ocorrência das Florestas 

Tropicais Secas desde que ocorram formações com no mínimo 40% de cobertura arbórea. A 

FAO/ONU (2000), ainda considera o tipo climático árido BSk nos contatos com o clima semi-

árido BSh, como ocorre nas áreas savânicas africanas com o Deserto do Saara. Tal limite é 

melhor percebido através do contato entre dois reinos biogeográficos: o Afrotrópico e o 

Neártico de Udvardy (1975) e Pielou (1979) adaptado por Olson et al.(2001). 

Ainda na consideração da FAO/ONU (2000), o tipo climático Cwa é considerado 

como tipo climático passível à ocorrência de Florestas Tropicais Secas. Encontra-se nos 

prolongamentos das Florestas Secas Tropicais nas áreas subtropicais (próximas aos Trópicos 

de Câncer e Capricórnio) e, também, nas áreas intertropicais com altitudes superiores a 

1.000m. 

Destaca-se que a precipitação total anual também é uma variável utilizada por 

diferentes pesquisadores na delimitação das Florestas Tropicais Secas: Gerhardt e Hytterbon 

(1992) e Gentry (1995) citados por Pereira (2008), Murphy e Lugo (1986) citados por 

Espírito-Santo et al. (2006) e Sánchez-Azofeifa et al. (2005), trabalham com um largo 

espectro distributivo da precipitação com valores que variam de  menores ou iguais a 250 mm 

a 2.000 mm/ano. Ao ser distribuído, tal vasto limite atinge áreas desérticas do mundo tropical 

que não contemplam quaisquer coberturas arbóreas e de climas sazonais. Na tentativa de 

delimitar a distribuição média da precipitação total anual utilizou-se dados derivados de 

Hijmans et al. (2005) para o período entre 1950-2000 confrontados com a distribuição das 

Florestas Tropicais Secas propostas pela FAO/ONU (2000) (Mapa 13).  
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Mapa 14 - Temperatura Média Anual - 1950/2000 - Florestas Tropicais Secas. 

 
Fontes: Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000), Olson et al.(2001) Hijmans 

et al. (2005) 

 

Os valores médios obtidos de precipitação variaram de 29 mm a 3.000 mm/ano. É 

importante aqui destacar que, a maior ocorrência distributiva se deu em valores 

compreendidos no intervalo entre 500 mm a 2000 mm. Os valores superiores e inferiores 

obtidos a partir dos dados de Hijmans et al.(2005) podem ser explicados a partir de algumas 

inferências: 

 

 Por se tratar de dados com resolução espacial de 1km
17

 e obtidos a partir de 

triangulações entre estações meteorológicas, alguns valores acabam por ser estimados; 

 Os valores abaixo de 100 mm anuais e acima de 2.500 mm estão contidos em áreas 

limítrofes a áreas desérticas, como o deserto do Saara ou de Florestas Tropicais 

Úmidas, como a Floresta Amazônica na América do Sul, Floresta do Congo, na África 

e Floresta Tropical no Sudeste Asiático. 

 

 

                                                             
17 Dados de pequena resolução espacial só podem ser utilizados em dados de pequena escala cartográfica: 

1/1.000.000 ou menores 
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Com a relação à variável temperatura, autores como, Veloso et. al. (1991) Hytterbon 

(1992)  e Gentry (1995) citados por Pereira (2008), Murphy e Lugo (1986) citados por 

Espírito-Santo et al. (2006) e Sánchez-Azofeifa et al. (2005), têm como consenso que, as 

Florestas Tropicais Secas ocorrem globalmente em temperaturas médias anuais acima dos 

20ºC. Utilizando os dados de temperatura média anual derivados de Hijmans et al. (2005) 

para o período entre 1950-2000 confrontados com a distribuição das Florestas Tropicais Secas 

propostas pela Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000), 

identificou-se que as Florestas Tropicais Secas ocorrem em temperaturas médias que variam 

de 15ºC a 30ºC
18

 (Mapa 14).  

Para finalizar a delimitação das Florestas Tropicais Secas, a inserção da altimetria faz-

se necessária, pois a altitude também é fator limitante na distribuição da vegetação. A partir 

de dados SRTM/NASA (2000) e GTOPO 30 (2005) com resolução espacial de 1 km, 

confrontados com a distribuição das Florestas Tropicais Secas propostas pela Food 

Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000), o espectro altimétrico 

encontrado foi de 1 m a 2.500m. Observa-se a maior distribuição entre o nível do mar e 1.500 

m com uma distribuição restrita até 2.500 m no Vale do Rift africano, nos sopés da 

Cordilheira dos Andes, na Bolívia, e a Sierra Madre Ocidental, no México. 

Com base nos diferentes mapeamentos levantados, as Florestas Tropicais Secas 

abordadas neste trabalho estarão amparadas nas seguintes características globais de 

distribuição: 

 

a) reinos biogeográficos: Neotropical, Afrotrópico, Indo-Malaio e Australásio; 

b) biomas (Olson et al., 2001): Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Secas, 

Campos, Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais, Desertos e Arbustos Xéricos 

(algumas áreas); 

c) cem ecorregiões atreladas aos biomas; 

d) faixas latitudinais: ao Sul entre 4º e 32º e ao Norte entre 5º e 29º; 

e) tipos climáticos: Aw e As em sua maioria, mas ocorrem em climas semi-áridos (BSh), 

áridos (Bhs) nos bordos de contato com as regiões savânicas semi-áridas da África e 

Cwa; 

f) precipitação Média Anual: entre 500 mm e 2.000 mm na maior parte dos espaços; 

g) temperatura Média Anual: > 20ºC; 

                                                             
18 Principalmente associadas ao clima Cwa nas áreas subtropicais próximas aos trópicos e nas áreas de altitudes 

maiores que 1.000m. 
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h) altimetria: do nível do mar a 1.500m de altitude em sua maioria; 

i) 50% ou mais da perda da massa foliar durante a estação seca; 

j) a duração da estação seca é de no mínimo três meses (sendo o mês mais seco com 

precipitação igual ou inferior a 100 mm); 

k) nos biomas de ocorrência, as diferentes fitofisionomias que ali ocorram tenham no 

mínimo 40% de cobertura arbórea
19

. 

 

 As Florestas localizadas no bioma das Florestas Tropicais e Subtropicais Úmidas, 

conforme a classificação de Olsen et al. (2001), de maneira geral, podem apresentar 

características de decidualidade e semidecidualidade, como a Floresta Atlântica (“Mata 

Atlântica”) quando localizada nas porções interioranas do Brasil.  

No Estado de Minas Gerais, são consideradas na literatura brasileira por Veloso et al. 

(1991), Rizzini (1997) e Espírito-Santo et al. (2006) como sendo espaços de ocorrência de 

algumas características similares às Florestas Tropicais Secas principalmente em relação a 

perda da massa foliar. Contudo, em função dos critérios ora adotados para a delimitação das 

Florestas Tropicais Secas pela Food Administration Organization/ Organização das Nações 

Unidas (2000), Olson et al. (2001) e Miles et al. (2006), as porções de Florestas Tropicais e 

Subtropicais Úmidas com característica de decidualidade que porventura ocorram no Brasil 

não serão analisadas neste trabalho. Os enclaves de Mata Atlântica encontrados nos Cerrados, 

considerados por Espírito-Santo et al. (2006), bem como as considerações de Rizzini (1997, 

p.397) acerca das Florestas Tropicais Secas brasileiras consideradas como “formas 

empobrecidas das matas pluviais
20

” e amplamente encontradas associadas às rochas 

carbonáticas serão consideradas (em ampla análise), como possuidoras de material florístico 

compatível às Florestas Tropicais Úmidas, contudo, com pertencimento ao ambiente em que 

se encontram
21

. 

 

                                                             
19 Sendo assim, nem todas as fitofisionomias dos biomas que são passíveis da ocorrência de Florestas Tropicais 

Secas, como os biomas de Campos, Savanas e Arbustos Tropicais e Subtropicais e Desertos e Arbustos Xéricos 

nas considerações de Miles et al. (2006) contém tais condições.  
20 O mesmo que Florestas Tropicais Úmidas. 
21 Não entraremos aqui em discussões do campo político, maiores informações nota técnica de Espírito-Santo et 

al. (2008)  
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2.4 Florestas tropicais secas associadas às rochas carbonáticas  

 

As rochas carbonáticas constituem-se como um grupo de rochas sedimentares de 

origem química e biológica associadas a ambientes marinhos e lagunares pretéritos sob ponto 

de vista geológico. A composição química destas rochas está associada ao íon carbonato CO3
-

2
 (DANA, 1978). A família dos carbonatos é constituída por diferentes minerais distribuídos, 

segundo Dana (1978,p.292), em dois grupos principais: 1) os carbonatos anidros e 2) os 

carbonatos básicos de cobre. O grupo dos carbonatos anidros
22

 é subdividido pelo grupo da 

Calcita e é composto pelos minerais Calcita [CaCO3], Dolomita [CaMg(CO3)2], Magnesita 

[MgCO3], Siderita [FeCO3], Rodocrosita [MnCO3] e Smithsonita [ZnCO3]. Já o grupo da 

Aragonita é composto pelos minerais Aragonita
23

 [CaCO3], Witherita [BaCO3], Estroncianita 

[SrCO3] e Cerussita [PbCO3]. O segundo grupo, o dos carbonatos básicos de cobre é 

composto pela Malaquita [Cu2(CO3)2(OH)2] e pela Azurita [Cu3(CO3)2(OH)2]. Dentre os 

carbonatos, os mais comuns são a Calcita e a Dolomita, encontrados nas rochas calcárias e nas 

dolomíticas, os tipos mais comuns encontrados na superfície terrestre. 

Ford e Williams (2007) citados por Travassos (2007) destacam que entre 10% e 15% 

(13,5 a 20 milhões de quilômetros quadrados) da superfície terrestre são compostas por rochas 

carbonáticas (Mapa 15). Possuem ampla distribuição sobre a superfície terrestre e tais áreas 

são consideradas cársticas.  

Para Kranjc (2001), o termo Kras, na Eslovênia, derivou do nome do Planalto de Kras. 

De acordo com o autor, na Antiguidade a região era identificada pelos termos Carsus, 

Carusadus, Mons Carusad, etc., oriundos da raiz kar/gar, kara/gara, significando 

rocha/pedra. Kranjc, Snoj and Pleterski (2002) afirmam que é praticamente impossível ou 

muito difícil definir quais termos surgiram primeiro para designar as áreas cársticas. Sendo 

assim, também afirmam que a resposta para este intrincado quebra-cabeças lingüístico 

remonta a pelo menos 300 anos. Em latim, o termo Carsus deu origem à palavra Carso no 

Italiano moderno. Evolui deste para o Karst, em sua forma germânica e internacionalmente 

aceita na comunidade científica (TRAVASSOS, 2011). 

 

 

 

                                                             
22 Termo geral utilizado para designar uma substância de qualquer natureza que contenha pouca ou nenhuma 

água (DANA, 1978). 
23 Apesar de conter a mesma composição química, a estrutura cristalina é diferente. 
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Mapa 15 – Distribuição Geral das Rochas Carbonáticas sobre a Superfície 

Terrestre 

 
Fonte:Williams e Fong (2010). 

 

Assim, de acordo com a literatura e uma Escola específica, Karst ou Carste (em 

Português do Brasil) é um termo utilizado para identificar regiões ricas em carbonatos e que 

apresentam peculiaridades estruturais e morfológicas. Balázs (1977) considera tais 

peculiaridades como as dolinas, cavernas e outras formas de dissolução. Habič (1995) 

descreve o carste como um fenômeno ecológico sensível e particular que ocorre devido a suas 

características naturais, geológicas, hidrogeológicas e físico-geográficas (TRAVASSOS, 

2011). 

As áreas cársticas desde os primórdios foram palco das atividades humanas, conforme 

destacado por Travassos (2007): 

 

Tais regiões vêm sendo usadas desde os primórdios da humanidade como fontes de 

alimento e abrigo. Foram locais para os primeiros assentamentos humanos devido à 
disponibilidade tanto de água potável quanto de alimentos. Por todo mundo é 

possível constatar que populações inteiras são abastecidas por mananciais cársticos 

e, em várias culturas, as cavernas são utilizadas como locais para as práticas 

religiosas (TRAVASSOS,2007,p.18) 

 

Além da importância destinada à obtenção de fontes de alimento e abrigo, Travassos 

(2007) indicou que o estudo deste tipo de relevo iniciou-se com as observações dos antigos 
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filósofos gregos e romanos, formalizadas cientificamente na região do Planalto de Kras, na 

Eslovênia. Já no século XIX, estudos mais sistematizados levaram a uma melhor 

compreensão dos processos que originavam esse tipo de paisagem e Jovan Cvijić (1893) 

internacionalizou esse sistema ambiental através de sua obra Das Karstphenömen 

(TRAVASSOS, p.19, 2007). 

De forma ampla, as paisagens cársticas podem ser compartimentadas (mas não 

separadas) para fins de melhor compreensão e visualização, em três ambientes que funcionam 

de forma interdependente: 1) o exocarste, 2) o epicarste e 3) o endocarste. O exocarste 

engloba as formas ou feições mais facilmente identificáveis na paisagem como as dolinas, 

uvalas, poljés, maciços, torres, lapiás, etc. O epicarste, considerada como a zona de contato 

entre a rocha carbonática e o solo vem se apresentando como um promissor subsistema do 

ponto de vista científico conforme demonstrado por Pipan (2005). Sobre este compartimento 

vale a pena destacar sua estreita relação com as Florestas Secas. Por fim, mas não menos 

importante, o endocarste apresenta-se como outro compartimento interligado que reúne as 

feições inerentes ao ambiente cavernícola, ou seja, os espeleotemas. Além disso, abriga 

especializada e sensível fauna. Para Kohler (1994) é no endocarste que reside, 

particularmente, o domínio da Espeleologia. Juntos, os três compartimentos formam o 

Sistema Cárstico ou Carstosfera, conforme sugerido por Andreychouk et al. (2009). 

Aqui, faz-se necessário destacar as diferenças entre a Carstologia e a Espeleologia. 

Para Travassos (2011), a Carstologia pode ser considerada como um campo de estudos 

científicos interdisciplinares que trata das áreas cársticas e seus processos. De acordo com 

Panoš (1995) pode ser considerado também, um sistema cientifico independente que integra 

diversos sub-campos que estudam regiões que estão sobre rochas extremamente solúveis pela 

água. Atualmente, a Carstologia é considerada como um sistema científico onde a paisagem 

cárstica e todos os compartimentos abióticos, bióticos e socioeconômicos são estudados.  

Já a Espeleologia, o estudo das cavernas, pode ser considerado como um termo que foi 

introduzido pelo pesquisador Francês E.A. Martel em fins do século XIX para designar as 

atividades amadoras e esportivas no subterrâneo (PANOŠ, 1995,p.63). Entretanto, com o 

passar dos anos e o desenvolvimento científico o termo e a atividade espeleológica adquiriram 

um caráter igualmente científico relacionado ao endocarste (TRAVASSOS, 2011). 

Maruashvili (1970) citado por Andreychouk et al. (2009, p.36) definiu a Carstosfera 

“como uma camada da crosta terrestre distribuída de forma ampla e descontínua no globo 

composta por rochas carstificáveis”. Cerca de 9 anos depois, Maximovich (1979) citado por 

Andreychouk et al. (2009, p.36) ampliou o conceito definindo a Carstofera como “parte da 
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litosfera que serve como arena para o Carste”. Acredita-se que a ampliação do conceito reside 

no fato de que a Carstofera pode incluir além, das rochas sedimentares, rochas metamórficas 

e magmáticas passíveis de formar um tipo de carste. 

Em relação a este último conceito de rochas carstificáveis, destaca-se o fato de que 

Andreychouk et al. (2009,p.45) afirmam que muito se tem discutido sobre o uso do termo 

carste ou pseudocarste para diferenciar o sistema cárstico em carbonatos dos sistemas em 

outras litologias. Tal tipo de relevo em carbonatos já foi suficientemente abordado na 

literatura e Andreychouk et al. (2009,p.45) afirmam que, de maneira geral, o carste pode ser 

definido de forma mais abrangente como um processo de interação entre rochas solúveis e 

diferentes tipos de água que resultam em feições características tanto em superfície quanto no 

subterrâneo. 

É consenso entre o autor da presente dissertação e seu orientador concordarem com o 

fato de que a ciência tem evoluído para a aceitação de novas litologias que desenvolvam um 

tipo de carste e de que toda rocha é solúvel em algum grau de intensidade. De maneira 

reducionista poderíamos, portanto, estabelecer que o carste ocorra, em tese, em qualquer tipo 

de rocha.  

Para evitar confusão ou erros conceituais por parte daqueles que iniciam nestes 

estudos, concordamos com Andreychouk et al. (2009,p.46) na utilização dos termos “carste 

tradicional” ou “carste não-tradicional” para diferenciar o carste em carbonatos (tradicional) 

daqueles desenvolvidos em outras litologias. Acredita-se ser importante, também, destacar 

que somente a presença de uma cavidade natural subterrânea não é o suficiente para 

caracterizar uma área como sendo carste. Faz-se necessário, portanto, um estudo aprofundado 

que possa estabelecer as relações evolutivas entre a superfície e o subterrâneo. 

 No Brasil, as rochas carbonáticas apresentam larga distribuição. Segundo Karmann 

(1994) citado por Travassos (2007) de 5% a 7% (425.000 a 600.000 Km
2
) da superfície do 

território brasileiro são compostas por rochas carbonáticas. O primeiro grande mapeamento a 

respeito da distribuição das rochas carbonáticas no Brasil foi proposto por Karmann e 

Sánchez (1979). À época, a classificação foi amparada no conceito de província espeleológica 

criado pelos autores: “região pertencente a uma mesma formação geológica, onde ocorrem 

grandes corpos de rochas carbonáticas suscetíveis às ações cársticas, ocasionando a presença 

de cavernas” (KARMANN; SÁNCHEZ, 1979, p.2).  

Tal classificação inicial subsidiou outros importantes trabalhos de classificação nas 

últimas décadas, dentre eles, a classificação proposta por Auler et al. (2001). Atualmente, o 

ICMBio/CECAV contempla uma proposta de classificação das Províncias Espeleológicas 
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Brasileiras (Mapa 16) baseada nos trabalhos de Auler et al. (2001), CPRM (2003) e na própria 

base de dados do ICMBio/CECAV criada em 2004 e que sofre constantes atualizações em 

função dos novos registros espeleológicos. 

 

Mapa 16 – Principais Províncias Espeleológicas do Brasil. 

 
Fontes: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2005), CECAV/IBAMA 

(2009) 

 

No Brasil, entre os séculos XVII e XIX naturalistas e visitantes que percorrem as 

terras da então colônia portuguesa.  Dois nomes merecem destaque nos primeiros estudos 

acerca do carste brasileiro no século XIX: Peter Wilhem Lund (1801-1880) e Richard 

Krone (1861-1917). De fato, os dois não estudaram a plenitude sistêmica das paisagens 

cársticas mas sim o ambiente cavernícola. São considerados precursores nos trabalhos de 
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paleontologia, arqueologia e espeleologia no século XIX e início do século XX e já foram 

abordados em outros trabalhos acadêmicos. Como a presente dissertação aborda, 

principalmente, os aspectos da vegetação associada aos afloramentos carbonáticos, o 

pioneiro trabalho de Eugene Warming (1841-1924) na região de Lagoa Santa merece ser 

destacado em momento oportuno.  

Por conterem posição de destaque na paisagem cárstica, especialmente nas áreas de 

recarga, a vegetação das Florestas Tropicais Secas pode contribuir com parte da entrada 

de matéria e energia no sistema endocárstico. Por possuírem indícios paleogeográficos da 

última glaciação, além de todo o contexto cênico apresentado, as fitofisionomias das 

Florestas Tropicais Secas associadas aos carbonatos (Mapa 17) requerem especial atenção. 

Scariot e Sevilha (2003) alertam ainda que, por mais que seja controverso a delimitação da 

ocorrência das Florestas Tropicais Secas (conforme discutido anteriormente), o nome é 

uma terminologia geral adotada, logo aceita mundialmente. Entretanto, é preciso destacar, 

também, que tais formações apresentam diferentes fitofisionomias que possuem tanto 

nomenclatura científica, quanto popular.   

 O pioneirismo acerca dos estudos das Florestas Tropicais Secas associadas às 

rochas carbonáticas é creditado ao dinamarquês Eugene Warming que, entre os anos de 

1863 e 1866, esteve em Lagoa Santa integrando a equipe de Peter W. Lund. Entretanto, 

pouco se fala da importância de Lund nos estudos vegetacionais em terreno carbonático. 

Holten e Sterll (2011, p. 121) destacam que Lund havia reunido “observações das diferentes 

paisagens e tipos de vegetação que investigou nos caminhos da viagem”. Ele divide as 

paisagens brasileiras, classificando-as, e dá importância especial ao Cerrado. Seu trabalho 

“apresenta uma longa série de interpretações fitogeográficas que posteriormente viriam a criar 

a base para a fitoecologia de Warming” (HOLTEN; STERLL, 2001, p. 127).  

Com base no contato com Lund e em suas experiências em Lagoa Santa, Warming 

publicou em 1892, na Dinamarca, uma de suas obras de maior relevância: Lagoa Santa. Et 

Bidrag til den biologiske Plantegeografi. Em 1908, a Imprensa Oficial de Minas Gerais 

lançou uma versão traduzida da obra com o título: “Lagoa Santa: contribuição para a 

geografia fitobiológica” que foi relançada em 1973 com o título “Lagoa Santa: e a vegetação 

dos cerrados brasileiros”. Esta última edição contou com a revisão de Mário Guimarães Ferri 

da Universidade de São Paulo. 
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Mapa 17 – Distribuição Global Florestas Tropicais Secas associadas às Rochas 

Carbonáticas. 

 
Fontes: Food Administration Organization/ Organização das Nações Unidas (2000), Olson et al. (2001),Miles 

et al. (2006), ESRI (2007) e Williams e Fon (2010) 

 

 Nesta obra, Warming descreveu as diferentes formações vegetacionais do planalto de 

Lagoa Santa, dividindo-as em primitivas ou naturais (campos, matas, brejos e lagoas) e em 

secundárias ou introduzidas (pastagens e lavouras). Além disso, fez um minucioso estudo da 

composição florística das formações vegetacionais não se restringindo apenas ao caráter 

descritivo. Warming realizou, também, observações relativas à forma de crescimento, padrões 

morfológicos e sazonais (épocas de floração, frutificação, senescência e brotamento foliar). 

 Para introduzir a temática concernente às Florestas Tropicais Secas associadas aos 

carbonatos, Warming, desde as primeiras páginas de sua obra, destaca a ocorrência das rochas 

calcárias e a vegetação associada na porção central do Estado de Minas Gerais. Afirma que 

“por cima destas rochas calcareas há sempre uma vegetação particular” (WARMING, 

1892/1973, p.19). O pesquisador afirma, ainda, que à época de sua visita a Lagoa Santa era 

possível identificar as matas “(...) que finalmente acompanham as rochas calcareas” 

(WARMING,1892/1973 p.32). Sendo assim, destinou uma seção sobre a vegetação associada 

aos afloramentos de calcários, como parte de um capítulo dedicado à ocorrência das “mattas” 

no Planalto de Lagoa Santa. Warming denominava as Florestas Tropicais Secas associadas 
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aos Carbonatos de “mata seca”, conforme denominação popular em função da perda foliar 

intensa no período das secas. 

“Nas rochas calcareas que em manchas apparecem em todas as direções ao redor de 

Lagoa Santa, as matas desenvolvem-se um tanto modificadas. Já falamos destas 

rochas que não alcançam elevações consideraveis em extensões naquellas regiões do 

Brasil que eu conheço. De ordinario tem uma altura de 15 a 25 metros, e as mais 

altas elevam-se, bastante íngremes como paredes cinzentas e nuas.(...)Finalmente ha 
a vegetação por cima das rochas, mas que ás mais das vezes se limita á matta ou 

capoeira secca, porque a camada humífera é de ordinário fina e a rocha viva está 

perto.(...) Na epoca  da secca a submatta e a vegetação baixa estão aqui mais 

desecadas e murchas do que a correspondente nas mattas visinhas que possuem uma 

camada humifera mais espessa; por isso os brazileiros denominam esta variedade de 

matta ‘matto secco” (WARMING,1892/1973,p.148-150) 

  

 Na atualidade, a denominação popular “Mata Seca” é geralmente as formações 

florestais que estão sob climas de regime sazonal (conforme discutido anteriormente), 

independente da litologia. Contudo, em função desta denominação popular ter sido remetida 

por Warming à vegetação sobre as rochas calcárias no século XIX, sendo, portanto, de 

importância histórica, a denominação “Mata Seca” como referência exclusiva às Florestas 

Tropicais Secas associadas aos carbonatos será adotada na presente dissertação. 

 Após Warming (1892/1973) outras denominações científicas e populares foram 

citadas para nomear as Matas Secas: Floresta Mesofítica Decídua de Interflúvio (EITEN, 

1983); Matas Calcófilas (CETEC/CPRM, 1994); Mata Seca Decídua, Mata Seca Decídua e 

Mata Calcária (RIBEIRO et al., 1998);  Mata Seca em Solo Calcário (NASCIMENTO, et al., 

2004) e Florestas Estacionais Deciduais de Encosta (ESPIRITO-SANTO et al., 2006). 

No Brasil, as matas secas encontram-se largamente distribuídas nas áreas de Cerrado, 

com ocorrência na Caatinga e também no Pantanal (Mapa 18), sobretudo em forma de 

manchas vegetacionais e sob um mesmo regime climático. São encontradas nos Estados da 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Por estarem sob o 

mesmo regime climático, alguns pesquisadores, tais como Rizzini (1997) e Ribeiro et al. 

(1998), consideram que a ocorrência das matas secas está totalmente ligada às condições 

edáficas e de posicionamento na paisagem, visto que “não possuem qualquer associação com 

cursos de água, ocorrendo em interflúvios em solos geralmente mais ricos em nutrientes” 

(RIBEIRO et al. p.111; 1998). 
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Mapa 18 -  Distribuição das Matas Secas nos Biomas Brasileiros. 

 
Fontes: CECAV/IBAMA (2009),CPRM (2007),INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (1992,2005) e MMA (2009) 

 

Em Minas Gerais, as Metas Secas ocorrem em sua maioria na bacia do São Francisco 

(Mapa 19) e estão associadas à Província Espeleológica do Bambuí (Grupos Bambuí e 

Formação Vazante) e à Formação Salinas no Vale do Jequitinhonha, com ocorrências nos 

municípios de Arcos, Bambuí, Cordisburgo, Itacarambi, Januária, Lagoa Santa, Monjolos, 

Montes Claros, Pains, Salinas, Santo Hipólito, Unaí e Vazante (Figuras 1-4) 

 

 

 



50 
 

Mapa 19 - Distribuição das Matas Secas em Minas Gerais 

 
Fontes: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1993,2005) e Agência Nacional das 

Águas (2005) 
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Figura 1 – Mata Seca em Itacarambi-MG no início do período chuvoso em outubro de 

1999 

 
Fonte: Foto do autor 

 

 

 

 

Figura 2– Mata Seca em Lagoa Santa-MG no final da estação seca em setembro de 2010 

 
Fonte:Foto do autor. 
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Figura 3– Mata Seca em Pains-MG no final da estação chuvosa em março de 2002 

 
Fonte: Foto do autor 

 

 

 

 

Figura 4– Mata Seca em Monjolos-MG durante a estação seca em setembro de 2010 

 
Fonte: Foto do autor 
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Com relação à composição florística
24

, as Matas Secas, segundo Rizzini (1997), 

Pedrali (1997), Brina (1998), Ribeiro et al. (1998) e Oliveira-Filho (2006), possuem espécies 

arbóreas frequentemente encontradas na sua ampla distribuição: 

Amburana cearensis (cerejeira, imburana), Anadenanthera colubrina (angico), 

Cariniana estrellensis (jequitibá), Cassia ferruginea (canastífula-preta), Cedrela fissilis 

(Cedro), Centrolobium tomentosum (araribá), Chloroleucon tenuiflorum (jurema), 

Dilodendron bippinatum (maria-pobre), Guazuma ulmifolia (mutamba), Jacaranda caroba 

(caroba), Lonchocarpus sericeus (imbira-de-porco), Myracronduon arundeva (aroeira), 

Physocallimma scaberrium (cega-machado), Platycyamus regnellii (pau-pereira), Tabebuia 

spp. (pau-d’arco), Terminalia spp. (capitão) e Zantthoxylium rhoifolium (maminha-de-porca). 

Outra família frequentemente encontrada nas Matas Secas é a Cactaceae. Warming 

(1892/1973) atentou para sua ocorrência: 

 

A natureza secca das mattas das rochas calcareas revela-se de vários modos, além da 

dehiscencia das folhas de certas arvores no tempo da secca. Em primeiro logar as 

succulentas são muito mais numerosas do que em outra parte. É aqui o logar das 

Cactaceas; ha espécies columnares de Cereus e encontram-se ahi Opuntias 

(WARMING, 1892/1973, p.150-151) 

 

Rodrigues (2007) e Rodrigues e Ribeiro (2009) estudaram a distribuição espacial de 

duas espécies de cactáceas comuns nos afloramentos de calcário de Lagoa Santa – Cereus 

calcirupicula e Opuntia brasiliensis e a associaram com a teoria dos refúgios florestais. 

Uma nova tendência nas pesquisas relacionadas à distribuição das Matas Secas é o uso 

de geotecnologias, tal como o sensoriamento remoto, com o objetivo de identificar os 

remanescentes florestais e criar políticas de auxílio de conservação da fitofisionomia das 

Florestas Tropicais Secas, objetivo geral do trabalho e que será tratado na próxima seção. 

                                                             
24 Relativo à flora. Conjunto de entidades taxonômicas (categorias sistemáticas) que ocorrem em certa região 

(RIZZINI, 1997, p.7) 
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CAPÍTULO 3 – O SENSORIAMENTO REMOTO NA IDENTIFICAÇÃO DAS 

FLORESTAS TROPICAIS SECAS ASSOCIADAS AOS CARBONATOS 

 

Desde a época da descoberta da decomposição da luz em 1672 por Isaac Newton com 

a divulgação da Nova Teoria sobre Luz e Cores (Jensen, 2009) quase três séculos e meio se 

passaram e, ainda sim, os efeitos promovidos pela interação da luz sobre os objetos sobre a 

superfície terrestre ainda causam fascínio ao Homem. É bem verdade que, “astrônomos 

indianos, mil anos antes já afirmavam que a luz branca do Sol era composta pela combinação 

de todas as cores” (JENSEN, 2009, p.63), mas foi Newton que apresentou à Ciência as bases 

teóricas do que hoje entendemos por interação da luz com os objetos.  

Desde então, com uma melhor compreensão dos fenômenos, os diferentes processos 

físicos da interação entre a luz (fonte de energia) e os objetos da superfície terrestre vêm 

sendo utilizados nas diferentes atividades humanas. Exemplo disto foram os naturalistas dos 

séculos XVII e XVIII que faziam uso de câmaras escuras para reproduzirem em papel as 

paisagens observadas. Pode-se dizer que foi no século XIX (1826), com o advento da 

fotografia permanente ou duradoura pelo francês Joseph Nicephore Niepce (1763-1833), que 

foram lançadas as bases do que hoje chamamos de Sensoriamento Remoto. A partir de Niepce 

e com o domínio cada vez maior das técnicas fotográficas, diferentes usos começaram a 

surgir, ainda no século XIX. Dentre eles a instalação de câmaras fotográficas em balões, 

“cujos resultados eram muito importantes para levantamentos planimétricos, cadastrais, 

estratégicos, entre outros” (JENSEN, 2009, p.70). Resultados estes que se seguiram no século 

XX e neste século. 

 Sobre a história do Sensoriamento Remoto, Novo (2008) aponta que o tema é 

extremamente controverso, pois, “alguns autores limitam o Sensoriamento Remoto ao 

desenvolvimento de sensores fotográficos e ao seu uso de atividades de defesa e 

reconhecimento do terreno” (NOVO, 2008, p.4). Rosa (2007), Novo (2008) e Jensen (2009), 

baseados na visão da Sociedade Americana de Fotogrametria, afirmam que, de maneira geral, 

a história do Sensoriamento Remoto está dividida em dois períodos: 1) de 1860 a 1960, 

período no qual o Sensoriamento Remoto tinha como base a utilização de fotografias aéreas e 

2) de 1960 até os dias atuais, com a criação dos diferentes sistemas e sensores. 

Com o advento dos satélites e dos sensores com múltiplas frequências de captação da 

energia radiante, surgidos a partir da década de 60 e popularizados na década de 70, o termo 

“fotografia aérea” (até então utilizado) passou a ser questionado por muitos autores. Jensen 
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(2009)
 25

 destaca que na década de 60 buscou-se, em um trabalho conjunto da Comissão de 

Geografia da Universidade de Michigan com o National Research Council e por meio de uma 

série de seminários e encontros, um novo termo que melhor representasse a nova realidade na 

obtenção de dados: 

 

Ponderamos por um longo tempo sobre como apresentar a situação e como 

denominar o campo mais abrangente que sentíamos deveria ser encampado num 
programa para substituir o projeto de fotointerpretação aérea. O termo ‘fotografia’ 

era muito limitado porque ele cobria as regiões do espectro eletromagnético da faixa 

do visível, e era nas frequências não-visíveis que parecia estar o futuro da 

interpretação. ‘Aérea’ também estava muito limitada em função do potencial de 

observar a Terra a partir do espaço (JENSEN, 2009,p.4). 

 

Após longas discussões, no início dos anos 70, foi cunhado o termo Sensoriamento 

Remoto. Ainda assim, as definições acerca do termo são diversas. Dentre as diferentes 

definições, podem ser citadas algumas, a saber: 

 Rosa (2006, p.13) considera o Sensoriamento Remoto como a forma de obter 

informações de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com ele. As informações são 

obtidas ao se utilizar da radiação eletromagnética gerada por fontes naturais (o Sol e a Terra), 

ou por fontes artificiais, como por exemplo, o Radar. 

 Já Rocha (2007, p.115) afirma que o termo faz referência “à aplicação de dispositivos 

que, colocados em aeronaves ou satélites, nos permitem obter informações sobre objetos ou 

fenômenos na superfície terrestre, sem o contato com eles”. Para Florenzano (2008, p.13) o 

termo seria “a tecnologia de aquisição, à distância, de dados da superfície terrestre, isto é, por 

meio de sensores instalados em plataformas terrestres, aéreas ou orbitais (satélites)”. 

 Novo (2008, p.4) considera o Sensoriamento Remoto como sendo a “ utilização 

conjunta de sensores, equipamentos para processamento de dados, equipamentos para a 

transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, 

com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do 

Planeta Terra a partir do registro de análises das interações entre a radiação eletromagnética e 

as substâncias que o compõem em suas mais diversas manifestações.” 

 Mais recentemente, Jensen (2009, p.4) considera o termo como sendo “o registro da 

informação das regiões ultravioleta, visível, infravermelho, microondas do espectro 

eletromagnético, sem contato, por meio de instrumentos tais como câmeras, escâneres, lasers, 

dispositivos lineares e/ou matriciais localizados em plataformas, tais como aeronaves ou 

                                                             
25

 John R. Jensen foi um dos criadores do termo Sensoriamento Remoto e à época pertencia a Universidade de 

Michigan 
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satélites, e a análise da informação adquirida por meio visual ou processamento digital de 

imagens.” 

Assim, é possível afirmar que, associado à Cartografia, ao Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e aos levantamentos por Sistemas de Posicionamento Geográfico (GPS), o 

Sensoriamento Remoto lista como um dos pilares da Ciência da Informação Geográfica – 

GIScience , ou simplesmente das geotecnologias (JENSEN, 2009, p.6). Os diferentes 

integrantes da Ciência da Informação Geográfica, segundo Rocha (2007) e Jensen (2009), 

auxiliam as ciências físicas, biológicas e sociais na proposição de soluções às diversas 

indagações e inquietações humanas. 

 Na atualidade, com a popularização dos meios de comunicação, tal como a web, os 

produtos derivados das geotecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano. Por 

exemplo, as imagens de satélite, outrora utilizadas como recursos estratégicos de controle e 

domínio territorial, agora são distribuídas livremente para a sociedade em geral. Para 

Travassos (2011), cada vez mais vivemos em um mundo “mais geográfico” ( TRAVASSOS, 

2010 apud THRIFT, 2002, p.291) a partir do advento de inúmeras tecnologias de fácil acesso 

aos não geógrafos. Os GPS, as imagens de satélite, os softwares de tratamento de imagens e o 

Google Earth, são alguns exemplos dessa nova Era. Diferentes usos das imagens do aplicativo 

Google Earth são popularizados por analistas acadêmicos e institucionais com usos voltados, 

principalmente, à identificação de recursos terrestres, previsão do tempo, planejamento 

urbano, etc.  

 

3.1 Princípios físicos do sensoriamento remoto 

 

 O Sensoriamento Remoto está intimamente ligado à medida de alguma forma de 

energia, em sua grande parte à energia solar (MOREIRA, 2011, p.49). A energia emitida pelo 

Sol, também chamada de radiação solar, é composta por diferentes frequências energéticas 

que também são chamadas de ondas eletromagnéticas (NOVO, 2008, p.16).  

 Ao conjunto de ondas eletromagnéticas que compõem o campo de radiação solar dá-se 

o nome de espectro. Assim, o espectro eletromagnético representa todo o conjunto de 

comprimentos de ondas conhecidos, que vão desde os raios gamas até as ondas de rádio 

(NOVO, 2008, p.17). (Figura 5). No espectro eletromagnético também está contido o espectro 

do visível, também chamado de espectro óptico, é o conjunto de ondas eletromagnéticas que o 

nosso olho é capaz de captar. 
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Figura 5 – Espectro Eletromagnético 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2008. 

  

 A energia solar que chega a Terra (energia radiante) interage primeiramente com a 

atmosfera e a seguir com todos os objetos (alvos) sobre a superfície terrestre. Dessa interação, 

a energia pode ser fracionada em até três partes: absorvida, refletida e transmitida 

(MOREIRA, 2011, p.49). As variações das intensidades do fracionamento dessa energia serão 

diferentes, sobretudo, em função das propriedades físicas, químicas e biológicas dos alvos que 

estão sob interação (JENSEN, 2009; MOREIRA, 2011). 

 

 A fração absorvida consta da energia que é sorvida da energia radiante para o alvo. O 

processo pode ser térmico, quando ocasionar o aquecimento do alvo ou não térmico, 

quando não há quantidade significativa de calor (MOREIRA, 2011, p.50). 

 

 A fração transmitida é a porção energética que é difundida entre as partes do alvo ou entre 

alvos distintos. Por exemplo: parte da energia absorvida por um vegetal é transmitida para 

as suas partes para os diferentes processos vitais, tal como a fotossíntese. Caso a 

quantidade de energia absorvida e transmitida entre as partes seja suficiente, a mesma irá 

ser transmitida para outro alvo, por exemplo, o solo (MOREIRA, 2011) 

 

 A fração refletida é a porção que não foi absorvida e/ou transmitida, sendo “devolvida ao 

espaço”. Segundo Moreira (2011) ela é muito importante para o Sensoriamento Remoto, 
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pois um grande número de aplicações de imagens e dados de satélites e outras formas de 

coleta, processamento e análise são obtidos através desta fração (MOREIRA, 2011, p.50).  

 

 Cabe destacar aqui que, comumente, a fonte primaz de energia é a solar. Entretanto, 

existem outras fontes artificiais, tal como o Radar que promovem efeito similar no processo 

de interação dos alvos e respectivos fracionamentos (Figura 6). 

 

Figura 6 – Frações energéticas envolvidas no Sensoriamento Remoto. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2008. 

 

 

3.2 Características físicas dos sensores  

 

De acordo com a fonte de origem da radiação (natural ou artificial), os sensores
26

 são 

classificados como passivos ou óticos e ativos ou radar. Para Florenzano (2008), aqueles 

consderados como sensores passivos ou óticos captam a energia refletida de fontes naturais, 

como Sol ou do calor da Terra, na frequência do ultravioleta, visível e infravermelho. São 

sensores comumente encontrados em plataformas orbitais (satélites) e muitas vezes são 

destinados ao levantamento de recursos naturais terrestres.  

                                                             
26 Consideraremos aqui sensor como qualquer dispositivo que responda a um estímulo físico de maneira específica e mensurável e capte 

diferentes frequências energéticas contidas no espectro eletromagnético. Os sensores podem estar instalados em diferentes plataformas que 

podem estar próximas à superfície (tais como câmeras fotográficas, ceptômetros, etc.), em sub-órbita ou aeronave (como balões, aviões e 

helicópteros) ou em órbita, como os satélites artificiais. 
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 Já os sensores ativos ou radares registram a energia que retorna do pulso de radiação 

na frequência de microondas da sua própria antena. Dessa maneira, os radares podem operar 

também de noite, bem como em dias nublados, com chuva bruma e fumaça (FLORENZANO, 

2008, p.31-32). 

 Considera-se que os sensores passivos possuem um conjunto de características 

diretamente ligadas a eles
27

 e que estas interferirão diretamente à imagem produzida após o 

processamento da estação receptora. São elas 1) a resolução espacial, 2) a resolução 

espectral, 3) a resolução radiométrica e 4) a resolução temporal. 

Assim, a Resolução Espacial é considerada como a capacidade que o sensor possui de 

discriminar objetos em função do tamanho dos alvos (FLORENZANO, 2008, p.32). Rocha 

(2007, p. 117) considera que, quanto maior a resolução de um sensor, menor será o tamanho 

mínimo dos elementos que podem ser detectados individualmente. Tal característica está 

diretamente ligada ao pixel
28

, que interfere diretamente na discrepância dos alvos de uma 

imagem e, nos sensores instalados em plataformas orbitais. Segundo Rosa (2007), Florenzano 

(2008), Novo (2008), Jensen (2009) e Moreira (2011) estes variam de 0,70 m a 5 km de 

resolução espacial. Dessa forma, um sensor com resolução espacial de 30 m é capaz apenas de 

detectar alvos maiores ou iguais a 30 m e o seu pixel representa uma área de 30 m x 30 m 

(900 m
2
) na superfície terrestre. 

 Em linhas gerais, a resolução espacial está intimamente ligada à escala cartográfica, 

uma vez que, quanto maior a resolução espacial, maior será a riqueza de detalhes em função 

dos alvos detectados e da superfície imageada, como o sensor pancromático do satélite Quick 

Bird com resolução espacial de 0,70 m . Contrariamente, estão os sensores de baixa resolução 

espacial, como os sensores instalados em satélites meteorológicos, com resolução espacial de 

5 km (25 km
2
).  

 Sobre a Resolução Espectral, Florenzano (2008, p.32) afirma que se à quantidade de 

faixas (bandas ou canais) do espectro eletromagnético que o sensor é capaz de absorver. 

Assim, no Sensoriamento Remoto, quanto maior o número de bandas que um canal opera, 

maior é a sua resolução espectral, potencializando assim a capacidade de extração das 

informações. 

 A Resolução Radiométrica é destacada por Rocha (2007, p.117) como sendo o tipo de 

resolução capaz de discriminar, entre diferentes intensidades de sinal ou número de níveis 

digitais, a informação espacial. Afirma-se que, quanto maior for a resolução radiométrica, 

                                                             
27

 Sensores radares são considerados como sensores não-imageadores, justo pelo fato de serem a própria fonte de energia e a resposta que 

obtida é derivada  da sua própria  energia refletida. 
28

 O mesmo que picture element. É a menor unidade de uma imagem. 
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maior será a sensibilidade do sensor nas pequenas diferenças de radiação, aumentando assim 

o poder de contraste e discriminação dos alvos. A resolução radiométrica é também chamada, 

rotineiramente, de “resolução dos níveis de cinza”. O sensor TM do satélite Landsat 

discrimina os alvos em 256 níveis de cinza e, o sensor CCD do satélite Ikonos discrimina os 

alvos em 2048 níveis de cinza, portanto, com maior resolução radiométrica. 

 Por fim, mas não menos importante, destaca-se a Resolução Temporal que, para 

Moreira (2011, p.164) é a capacidade que um sensor tem de “imagear” novamente uma 

determinada área em um determinado intervalo de tempo. É o mesmo que capacidade 

temporal de retorno ou repetitividade. Quanto mais vezes um sensor imagear uma 

determinada área, maior será a sua resolução temporal dependendo, diretamente, da resolução 

espacial do sensor. Destaca-se que existe aqui, uma relação inversamente proporcional entre 

esta característica e a resolução espacial: quanto maior a resolução espacial de um sensor, 

menor será a sua resolução temporal e vice-versa, o que implica também na área da porção 

terrestre imageada. Se considerarmos, por exemplo, o sensor TM do satélite Landsat 5 

percebe-se que tem resolução espacial de 30 m e resolução temporal de 16 dias. Já o sensor 

SEVIRI do satélite Meteosat-8 tem resolução espacial de 3 km e temporal de 0,1041667
29

 

dias. 

 

3.3 Satélites  

 

 Sob a ótica do Sensoriamento Remoto, pode-se afirmar que os satélites artificiais são 

plataformas posicionadas na órbita terrestre e que giram em torno de um satélite natural, como 

a Lua, ou no próprio Planeta Terra. Servem como receptáculos para os sensores que captam a 

energia refletida da fonte natural e/ou artificial nas diferentes frequências do espectro 

eletromagnético. O ponto de partida da história dos satélites remonta a Guerra Fria, entre os 

russos da ex-URSS e os norte-americanos a partir de fins da década 1940 e início da década 

de 50. O primeiro satélite artificial foi lançado no período pelos russos em 1957 (o Sputnik 1) 

dando origem à chamada Corrida Espacial. No ano seguinte, os Estados Unidos lançaram o 

satélite Terra em 1958, entrando oficialmente na disputa com os soviéticos (MOREIRA, 

2011, p.138). 

 De acordo com Moreira (2011, p.138) estima-se que, atualmente, mais de 5.000 

satélites estejam na órbita da Terra e outros 70.000 objetos, entre sucatas e satélites 

desativados, estejam girando em torno de sua órbita. 

                                                             
29

 O equivalente a 15 minutos. 
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 Ainda que os satélites artificiais apresentem funções semelhantes, para Moreira (2011) 

e Novo (2009), os satélites são agrupados em cinco categorias principais de acordo com os 

objetivos para os quais foram criados. São elas: 1)Satélites militares; 2) Satélites científicos; 

3) Satélites de telecomunicações; 4) Satélites meteorológicos e,     5) Satélites de Recursos 

Naturais. É nesta última categoria que será dada mais ênfase na pesquisa devido às suas 

vantagens e acessibilidade de dados para as análises apresentadas. 

Dessa forma, destaca-se que os Satélites de Recursos Naturais terrestres têm o seu 

início na década de 70 com o Programa ERTS (Earth Resources Technology Satellite), com o 

lançamento do ERTS-1, em 1972. Três anos mais tarde, em 1975, o programa passou a se 

chamar Landsat e o ERTS-1 foi renomeado para Landsat-1 (ROSA, 2007, p.93). Desde então, 

o Programa contou com um total de sete satélites conforme demonstrado na Tabela 2. 

Atualmente, somente o Landsat-5, lançado em 1984, apresenta efetivo funcionamento (Tab. 

3). 

 As imagens são distribuídas gratuitamente em todo o mundo por diferentes institutos 

públicos de pesquisa e, no Brasil, a distribuição é realizada pelo INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – através do ambiente web. Os satélites destinados ao levantamento de 

recursos naturais dinamizaram uma série de levantamentos concernentes aos recursos naturais 

e usos da terra e além de gratuidade de suas imagens, foi selecionado para a pesquisa devido à 

possibilidade de se criar uma série temporal significativa das informações ambientais 

disponíveis.  

 

Tabela 2 – Séries do Programa Landsat   
 

Sistema 

 

Período de 

Operação 

 

Sensores 

Resolução 

Espacial 

(metros) 

Resolução 

Espectral 

Resolução 

Radiométrica 

(bits) 

Resolução 

Temporal 

(dias) 

Landsat 1 1972-1978 RBV e MSS 80 Vis e IVP 6 (64 níveis 

de cinza) 

18 

Landsat 2 1975-1982 RBV e MSS 80 Vis e IVP 6 (64 níveis 

de cinza) 

18 

Landsat 3 1978-1983 RBV e MSS 30 e 80 Vis, IVP e 

IVT 

6 (64 níveis 

de cinza) 

18 

Landsat 4 1982-1993 MSS e TM 80 e 30 Vis, IVP, 

IVM e IVT 

8 (256 níveis 

de cinza) 

16 

Landsat 5 1984-Atual TM 30 e 120 Vis, IVP, 

IVM e IVT 

8 (256 níveis 

de cinza) 

16 

Landsat 6 1993* ETM 15, 30 e 120 Vis, IVP, 

IVM IVT e 

PAN 

8 (256 níveis 

de cinza) 

16 

Landsat 7 1999-

2003** 

ETM+ 15, 30 e 60 Vis, IVP, 

IVM IVT e 

PAN 

8 (256 níveis 

de cinza) 

16 

Fontes:Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2010) e NOVO(2009) 
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Notas: 

* O satélite não entrou em operação. Ocorreu uma falha durante o lançamento. 

** O satélite vem funcionando precariamente desde 2003. 

Sensores: RBV [Return Beam Vidicon], MSS [Multispectral Scanner System], TM [Thematic Mapper], ETM 

[Enhanced Thematic Mapper], ETM+ [Enhanced Thematic Mapper Plus]. 

Res. Espectral: Vis [Visível]; IVP [Infravermelho próximo];IVM[Infravermelho médio] e IVT[Infravermelho 

termal] 

 

Tabela 3 – Características do Sistema Landsat 5  

Sensor Região Espectral 

(Bandas) 

Resolução 

Espectral 

(µm) 

Resolução Espacial 

(metros) 

 

 

 

TM 

(Thematic Mapper) 

(B1) Azul 0,45-0,52 30 

(B2) Verde 0,52-0,60 30 

(B3) Vermelho 0,63-0,69 30 

(B4) IV Próximo 0,76-0,90 30 

(B5) IV Médio 1,55-1,75 30 

(B6) IV Termal 10,4-12,5 120 

(B7) IV Médio 2,08-2,35 30 

Fonte: MOREIRA(2011) 

 

3.4 Curvas espectrais para identificação das matas secas 

 

3.4.1Os carbonatos 

 

 As matas secas, por constituírem-se como fitofisionomias das Florestas Tropicais 

Secas e serem litodependentes do substrato carbonático, podem ser (parcialmente) 

identificadas por meio do reconhecimento na imagem do satélite Landsat 5. Para que isso 

ocorra deve-se, inicialmente, reconhecer as assinaturas espectrais dos principais grupos de 

carbonatos. Como já explicado anteriormente, as rochas carbonáticas mais comuns são os 

calcários e os dolomitos. Estas são formadas comumente por minerais como a calcita e a 

aragonita para os calcários e a dolomita para o dolomito. 

 Face à interação entre as diferentes frequências do espectro eletromagnético e os 

minerais carbonáticos mais comuns, Gaffey (1986) realizou uma série de experimentos em 

laboratório para identificar quais frequências os carbonatos absorvem e refletem a energia do 

espectro eletromagnético (Figura 7). 
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Figura 7 - Comportamento Espectral dos Carbonatos de 

acordo com Gaffey (1986) 

 
Fonte: Gaffey (1986) 

 

Com base na análise dos resultados obtidos por Gaffey (1986), em linhas gerais, os minerais 

carbonatos mais comuns possuem o seguinte comportamento: 

 

 De 0,4 µm a 0,7 µm: aumento da reflectância no sentido das ondas mais longas, e em 

sentido inverso (direção à comprimentos de onda menores). É percebida queda na 

reflectância (logo, aumento na absorção), com maior acentuação ao mineral aragonita. 

Este intervalo espectral corresponde à faixa do visível e as bandas 1 (azul), 2 (verde) e 

3 (vermelho) do satélite Landsat 5. 

 

 De 0,7 µm a 1,6 µm: apresenta certa linearidade e uniformidade no comportamento 

espectral, com valores médios de 0,8 de reflectância (80% da energia emitida é 

refletida). Este intervalo espectral corresponde às faixas do infravermelho próximo e 

médio, nas bandas 4 (IV Próximo) e 5 (IV Médio) do satélite Landsat 5. 

 

 De 1,6 µm a 2,5 µm: é percebida uma série de feições de absorção, que acabam por 

aumentar à medida que os comprimentos de onda aumentam. Este intervalo espectral 

corresponde também a faixa do infravermelho médio, nas bandas 5 e 7, do satélite 

Landsat 5. 
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 Nos estudos de identificação dos carbonatos, e consequentemente o reconhecimento 

parcial de matas secas, o último intervalo espectral de 1,6 µm a 2,5 µm é o que apresenta, 

segundo Gaffey (1986), maior importância na identificação dos carbonatos devido à presença 

das feições de absorção e reflectância.  

 Para diferenciação entre os minerais calcita, aragonita e dolomita, Gaffey(1986) 

recomenda o uso de espectrorradiômetros para medir as nuances das respostas entre os 

minerais. A partir do trabalho de Gaffey (1986), Meneses (1988) estudou a identificação de 

feições carbonáticas do Grupo Bambuí na Serra do Ramalho (Bahia) por meio do uso de 

imagens do satélite Landsat 4. 

 

3.4.2 A vegetação 

 

 Para a identificação da vegetação, será adotado o mesmo princípio de identificação 

existente na curva do comportamento espectral das feições de absorção e reflexão. Ponzoni e 

Shimabukuro (2007) trabalharam com a identificação a partir de processos metabólicos, tais 

como a fotossíntese. Na faixa do visível (0,4 µm a 0,7 µm), em especial a frequência do 

vermelho (banda 3), prevalece a ação dos pigmentos da folha, tal como a clorofila (65%), os 

carotenos (6%) e as xantofilas (29%) (PONZONI;  SHIMABUKURO, 2007, p.18) que 

absorvem a energia emitida para realização da fotossíntese. Dessa forma, respondem com 

baixa reflectância. Segundo Ponzoni e Shimabukuro (2007), a região inerente à estrutura 

celular (na faixa do infravermelho próximo), tal como a estrutura do mesófilo, a absorção de 

água
30

 é baixa, pois este tecido vegetal tem pouca capacidade de absorção, logo, apresenta 

reflectância alta conforme demonstrado pela figura 8. Sendo assim, para identificação da 

vegetação, as melhores bandas do satélite Landsat 5 para identificação da vegetação são as 

bandas 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 A água por natureza tem uma alta capacidade de absorção da energia emitida, sendo considerada um corpo negro. 
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Figura 8 - Comportamento Espectral da Vegetação 

 
Fonte:PONZONI; SHIMABUKURO, 2007. 

 

 A partir da compreensão do comportamento espectral dos carbonatos e da vegetação, 

concluiu-se que, para identificação das Matas Secas, as bandas que melhor se adéquam são a 

B3 (vermelho), B4 (infravermelho próximo), B5 e B7 (infravermelho médio). 
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3.5 Índice de vegetação – NDVI – Normalized Difference Vegetation Index 

 

 Para uma melhor compreensão dos processos envolvidos no trabalho, faz-se 

necessário alguns comentários sobre o NDVI. O termo, comum para os pesquisadores 

envolvidos com as técnicas do Sensoriamento Remoto, um índice espectral utilizado para 

estimar a densidade da cobertura vegetal. De acordo com Ponzoni e Shimabukuro (2007, p. 

38), tal índice foi proposto por Rose et al. (1973), sendo o mais utilizado dentre os vários 

índices de vegetação existentes. 

O NDVI ou Índice de Vegetação da Diferença Normalizada é aplicado 

exclusivamente no ambiente computacional através da álgebra de mapas aplicada ao elemento 

mínimo da imagem: o pixel. As imagens do satélite Landsat 5 são compostas por estrutura 

matricial de 8 bits, ou seja, 256 níveis de cinza diferentes na composição visual da imagem. 

Estruturalmente, a imagem é arquitetada sob a seguinte convenção de níveis de cinza: de 0 

(zero) a 255. Os valores mais próximos de zero são os que simbolizam valores de maior 

absorção da energia radiante, logo, aparecerão na imagem em tons mais próximos do preto. 

No outro extremo estão os valores que simbolizam maior reflexão, logo, aparecerão em tons 

mais próximos do branco.  

 O índice é obtido a partir de uma razão simples em intervalos que variam de -1 a 1, 

obtidos a partir da seguinte equação: 

 

NDVI = (BIVP – BV) / (BIVP + BV) 

 

Onde:  BIVP = Faixa correspondente ao Infravermelho próximo (Banda 4) 

BV = Faixa correspondente ao Vermelho (Banda 3) 

 

 A partir da subtração de uma banda pela outra, dividida pela adição das duas, é 

possível obter o índice. Quanto mais próximos os valores de 1, maior será a cobertura vegetal 

e o vigor da vegetação. Da mesma forma, quanto mais próximo de -1, menor será o vigor da 

vegetação e maior será o stress hídrico. 

 A utilização das faixas do vermelho (Banda 3) e do infravermelho próximo (banda 4) 

faz-se necessária, visto que, estas são as bandas que melhor detectam a atividade vegetal. 

Como as Matas Secas apresentam dois períodos distintos de atividades fenológicas e sazonais 

ao longo do ano, o NDVI foi utilizado como recurso à visualização do comportamento das 

mesmas. 
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3.6 MLME - Modelo linear de mistura espectral  

  

Os sensores dos satélites captam a radiância espectral ou emitida de objetos presentes 

na superfície terrestre (PONZONI; SHIMABAKURO, 2007; MOREIRA, 2011). O registro 

de tal intensidade energética refletida ou emitida por um objeto é feito dentro da unidade 

mínima da imagem, o pixel (picture element), como abordado anteriormente. Dentro deste 

pixel, estão incluídas diferentes respostas espectrais de alvos encontrados na superfície 

terrestre (PONZONI; SHIMABAKURO, 2007, p.89).  

 Como o valor de um pixel de uma imagem é o resultado do valor médio do 

comportamento espectral dos diferentes alvos representados nesta unidade mínima, logo o que 

está contido no pixel é considerado uma mistura espectral. A mistura espectral só não irá 

ocorrer, se um pixel contiver a resposta espectral de apenas um alvo. 

 Assim, para a classificação de imagens, isto pode ser um problema dependendo da 

resolução espacial da imagem a ser utilizada. Para imagens de média resolução espacial, tal 

como as do satélite Landsat 5, a aplicação do Modelo Linear de Mistura Espectral pode ser 

uma alternativa à minimização dos efeitos da mistura espectral.  

 O Modelo Linear de Mistura Espectral considera o valor de um pixel como 

combinação linear da reflectância dos diferentes componentes básicos presentes na imagem. 

No ambiente computacional são considerados os valores de radiância de maior ocorrência 

dentro do pixel, para a discretização da imagem em componentes básicos que serão 

simbolizados em três imagens fração.   

 Nas imagens fração (Figura 9), estão contidos os componentes básicos: sombra, solo e 

vegetação. Na fração sombra podem estar contidos os elementos água, sombra de nuvens e do 

relevo, bem como áreas de afloramento rochoso. Na fração vegetação, fragmentos florestais e 

áreas agrícolas em pleno estado vegetativo e na fração solo, áreas de solo exposto e manchas 

urbanas. Para a identificação do componente básico na imagem fração o componente básico 

sempre ficará em tons de cinza claros. 

 Para a classificação das Matas Secas optou-se por utilizar imagens do período seco 

para o delineamento dos fragmentos florestais com base nos afloramentos de calcário 

identificados na imagem e no controle de campo. As imagens referentes ao período chuvoso 

não se mostraram confiáveis à identificação das Matas Secas visto que as áreas agrícolas 

também estavam sob alto vigor vegetativo. 
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Figura 9 – Imagens fração geradas pelo MLME. 

 
 

 
 

 
Fonte: autor
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

4.1 Geologia 

 

Do ponto de vista geológico, regionalmente, a área investigada está inserida no 

contexto da unidade geotectônica do Supergrupo Francisco, Grupo Bambuí e Subgrupo 

Paraopeba composta por compartimentos rochosos de idades diversas.(Companhia 

Mineradora de Minas Gerais,2003) 

As unidades do Grupo Bambuí ocupam extensão similar à bacia do Rio São Francisco 

e são limitadas pelas frentes de empurrão do Espinhaço a leste (pertencentes à Província 

geotectônica da Mantiqueira e Supergrupo Espinhaço) e ao sul pelos migmatitos do 

embasamento cristalino. Na porção norte, as sequências do Bambuí prolongam até o extremo 

norte de Minas Gerais e a oeste são limitadas pelas Chapadas das Vertentes Ocidentais do São 

Francisco (Instituto de Geociências Aplicadas,1983; PILÓ,1988; TRAVASSOS, 2007). 

 O Grupo Bambuí é constituído (do topo para a base), pela Formação Três Marias, 

Subgrupo Paraopeba e na base pelo paraconglomerado Samburá/Carrancas (Companhia 

Mineradora de Minas Gerais, 2003). O Subgrupo Paraopeba ainda é dividido em três 

formações: Lagoa do Jacaré, Serra de Santa Helena e na base, a Formação Sete Lagoas 

(Companhia Mineradora de Minas Gerais,2003).  

Sabe-se que Grupo Bambuí é composto essecialmente por rochas Proterozóicas de 

diferentes idades  entre 900 e 650 milhões de anos cujos sedimentos foram depositados em 

um mar epicontinental desenvolvido sobre o embasamento cristalino. A sedimentação dos 

carbonatos neste ambiente propiciou a formação de uma extensa plataforma carbonática na 

qual se insere a área de estudos (TRAVASSOS, 2007,p.53). 

As litologias mais comuns encontradas no grupo Bambuí são os calcários, dolomitos, 

siltitos e margas. Na área de estudo são encontradas rochas pelito-carbonáticas da  Formações 

Lagoa do Jacaré e Serra de Santa Helena (Mapa 20). 
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Mapa 20 - Contexto Geológico Regional 

 
Fontes: Agência Nacional das Águas (2006), GeoMinas (1996), INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA (1993,2002) 
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4.2 Geomorfologia e Compartimentação Geomorfológica da Área de Estudo 

 

 A área de estudo está limitada a oeste pelo nível de base regional, o Rio das Velhas, a 

norte pelo rio Pardo Grande, a leste pela Serra do Espinhaço e a sul pelo Rio Pardo Pequeno. 

Insere-se, segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(1993), na unidade geomorfológica da Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco. Esta 

unidade geomorfológica estende-se das proximidades da nascente do Rio São Francisco na 

Serra da Canastra em Minas Gerais até as cercanias da Barragem de Sobradinho no município 

de Remanso no norte da Bahia. A Depressão do Alto Médio São Francisco configura-se como 

uma depressão relativa sendo limitada pelos domínios morfoestruturais das extensas faixas de 

dobramentos e coberturas metassedimentares associadas e de coberturas sedimentares plio-

pleistocêncicas a leste e a oeste. A sul limita-se por unidades do embasamento cristalino, 

como os Planaltos do Centro-Sul de Minas e a norte pelo Embasamento do nordeste, este 

recebendo o baixo curso do Rio São Francisco. 

 Sob um enfoque regional da área de estudo (Mapa 21), a Depressão do Alto-Médio 

São Francisco está confinada entre duas unidades geomorfológicas de diferentes domínios e 

sub-domínios morfoestruturais: a oeste com as Chapadas do Rio São Francisco, do domínio 

das coberturas sedimentares inconsolidadas plio-pleistocênicas e do sub-domínio das 

coberturas sedimentares do São Francisco, com altitudes que variam de 650 a 850 m com os 

limites visualizados sob a forma de escarpas. A oeste, as Serras do Espinhaço que se estendem 

no sentido norte-sul entre os Estados de Minas Gerais e Bahia, pertencente ao domínio morfo-

estrutural das faixas de dobramentos e coberturas metassedimentares associadas e sub-

domínio das coberturas metassedimentares do Espinhaço/Diamantina, com a altitude entre 

750 a 1.300 m. A Serra do Cabral tem destaque na região. 

 A Depressão do Alto-Médio São Francisco no contexto regional da área de estudo, 

estende-se por aproximadamente 70 km no sentido leste-oeste com altitudes entre 510 m (do 

nível de base regional, o Rio das Velhas) a 750 m. Apresentam no geral, extensas áreas 

aplainadas, colinas suaves e onduladas, e vez por outra com a presença de formações residuais 

que se destacam na paisagem, como o Morro da Garça (Figura 10) 
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Mapa 21 - Contexto Geomorfológico Regional 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fontes: Agência Nacional das Águas(2006), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca (1993,2006),     

Global Digital Elevation Model (2009) 
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Figura 10 – Morro da Garça, Morro da Garça-MG 

 
Fonte: Foto do autor, 2010. 

 

 

 Do alto do Morro da Garça é possível observar a Depressão Periférica do Alto-Médio 

Rio São Francisco cujas formas estão diretamente ligadas às superfícies arrasadas derivadas 

das rochas de origem Neoproterozóica do Grupo Bambuí. Este espaço, originalmente ocupado 

pelos Cerrados, em especial pela fitofisionomia dos cerradões nas áreas mais planas, vem 

sendo gradativamente substituídos pela silvicultura de eucalipto. Também é possível observar 

o limite oriental da Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco, através do alinhamento 

serrano do Espinhaço e de importante divisor topográfico de bacias: a Serra do Cabral, que 

separa a bacia do Rio das Velhas do Rio Jequitaí, importantes afluentes do Rio São Francisco 

(Figura 11). 
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Figura 11 - Vista da Depressão do Alto-Médio São Francisco do alto do Morro da Garça 

 
Fonte:Foto do autor, 2010 

 

A partir da análise da forma, altitude e da declividade é possível identificar dois 

compartimentos geomorfológicos na área de estudo (Figura 12). A Serra do Espinhaço 

também poderia configurar um terceiro compartimento caso fizesse parte da área de estudo. 

Entretanto, a Serra é delineada apenas como limite oriental da área. 

 

Figura 12 – Compartimentos geomorfológicos da área de estudo. 

 
Fonte: Organização do autor 
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O primeiro compartimento a oeste é definido pelas várzeas e terraços do Rio das 

Velhas e das proximidades dos pontos de confluência entre os Rios Pardo Pequeno e Grande e 

do Rio Pardo Grande com o Rio das Velhas. Com extensão longitudinal aproximada de 8 km, 

são áreas relativamente planas com a declividade variando entre 0% a 12% e altitude entre 

510 e 560 m.  

 O segundo compartimento corresponde ao da ocorrência das feições cársticas que 

estão associadas em sua maioria à Formação Lagoa do Jacaré, apresenta relevo ondulado, 

geralmente ravinado, (Figura 13) e com a presença de muitos afloramentos de calcário. Neste 

compartimento, a declividade varia de 12% a 45% e a altitude entre 570 a 750 m. Os 

afloramentos de calcário apresentam altura variável entre 10 e 30 m, com escarpas abruptas e 

com a presença de diferentes níveis horizontais de cavernamentos (Figura 14). 

 

Figura 13 – Exemplo do relevo ondulado e ravinado encontrado na região de estudo 

 
Fonte:Foto do autor, 2010. 

Figura 14 – Aspectos gerais de um afloramento de calcário na região de Santo Hipólito-

Monjolos 

 
Fonte:Foto do autor, 2010. 
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 O segundo compartimento é, também, um bloco interfluvial local que separa as águas 

do Rio Pardo Grande e do seu afluente, o Rio Pardo Pequeno. Os limites ao norte e ao sul 

deste compartimento são delineados pelas áreas de várzea de tais cursos d’água. Em geral, os 

divisores do interflúvio apresentam-se sob a forma de afloramentos de calcário (Figura 15). 

 

Figura 15 - Bloco interfluvial do segundo compartimento. 

 
Organização do autor. 

 

 O limite deste compartimento coincide com a borda ocidental do Espinhaço, logo 

também da mudança de uma unidade geomorfológica regional: a das Serras do Espinhaço 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993) (Figura 16). Pelo 

fato de estar localizada numa área limítrofe entre unidades geomorfológicas, a litologia local 

apresenta diferenciação. Tomando-se por referência o pequeno, mas amplo, vale do Ribeirão 

das Varas, que drena suas águas no sentido sul-norte e é tributário do Rio Pardo Grande, têm-

se três litologias distintas: a várzea do Ribeirão das Varas está assentada sobre quartzitos do 

Grupo Macaúbas de idade Neoproterozóica (NP2mi) (COMIG,2003). 

Nas vertentes à margem esquerda do Ribeirão encontram-se os calcários do Grupo 

Bambuí da Formação Lagoa do Jacaré de idade Neoproterozóica (NP2lj) (COMIG,2003). As 

vertentes são escarpadas, compostas por afloramentos de calcário com altura que varia de 10 a 

20 m. À margem direita, o limite oriental da área de estudo, que está defronte à frente de 

empurrão do Espinhaço, apresenta forte ondulação. Há ocorrência de metapelitos e lentes de 

dolomito pertencentes à Formação Rio Pardo Grande do Supergrupo Espinhaço (PMrp) 

(COMIG,2003). 
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Figura 16 - Mudança das unidades geomorfológicas encontradas na região de estudo 

 
Organização do autor. 

 

4.3 Clima 

 

Na classificação de Koeppen-Geiger, em escala global, a área de estudo insere-se no 

domínio Aw, com duas estações bem marcadas: uma chuvosa e outra seca. Em classificação 

do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1977) a área de estudo 

está inserida no domínio do clima tropical quente e semi-úmido do Brasil Central, também 

como característica marcante a sazonalidade seca e chuvosa (Figuras 17 e 18). Ainda o 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1977) explicita que neste 

tipo climático, a estação seca tem duração de 4 a 5 meses e, a temperatura média anual é 

superior a 18ºC.  

 Com base em dados de precipitação em escala global derivados a partir da 

interpolação das estações climáticas elaborados pela WorldClim (2007) e utilizando-se do 

critério adotado por Murphy e Lugo (1986) para considerar um mês como seco, a região tem 

como meses secos o intervalo de maio a setembro, com o ápice do período seco entre os 

meses de julho e agosto. Com base nos dados WorldClim(2007), a área de estudo tem 1.400 

mm anuais de precipitação, com concentração do período chuvoso de novembro a março com 

o ápice nos meses de dezembro e janeiro. Em resumo, com tais dados, foi possível propor a 

coleção de mapas da figura 39.  
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Figura 17– Grafico de precipitação e temperatura média registrados em Curvelo (1961-

1991) 

 
Fonte: INMET 

 

 

 

 

Figura 18 - Aspectos sazonais da vegetação na área de estudo 

 
Fonte:Foto do autor, 2011 
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Mapa 22 - Precipitação anual e relação com as “matas secas” no Estado de Minas 

Gerais 

 
Fontes: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1992,2005) e WorldClim(2005) 
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4.4 Hidrografia 

 

Sob um enfoque regional, a área de estudo está inserida na sub-bacia do Rio Pardo 

Grande, no baixo curso da Bacia do Rio das Velhas (cota 520 m) e em parte da várzea do Rio 

das Velhas. O Rio das Velhas configura-se como o nível de base regional e sua bacia está 

inserida na bacia do Rio São Francisco (Mapa 23) drenando parte dos Estados de Alagoas, 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, além do Distrito Federal em uma área de 

634000 km
2
 (CUNHA, 2010,p.56). 

 O Rio Pardo Grande
31

 é um importante tributário localizado à margem direita do Rio 

das Velhas e tem como principais afluentes, o Rio Pardo Pequeno e o Ribeirão das Varas. Sua 

sub-bacia (Mapa 24 e Figura 19) drena parte do território dos municípios de Augusto de 

Lima, Buenópolis, Diamantina, Gouveia, Monjolos e Santo Hipólito, perfazendo uma área de 

2.030 km
2
 (Agência Nacional das Águas, 2006). Esta sub-bacia está localizada em duas 

unidades geológicas e geomorfológicas: a leste pelas rochas do Supergrupo Espinhaço e pela 

unidade geomorfológica das Serras do Espinhaço e a oeste pelas rochas do Grupo Bambuí e 

pela unidade geomorfológica da Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco, estas últimas 

compõem a área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 Na carta topográfica de Corinto SE-23-Z-A-II de responsabilidade da Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército (1979) o 

“Rio Pardo Grande” apresenta também a toponímia “Rio Pardo”, na representação próxima à confluência com o Rio Pardo Pequeno.  



81 
 

Mapa 23 - Bacia do Rio São Francisco 

 
Fontes: ANA (2006) e INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA(2005). 
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Mapa 24 - Sub-bacia do Rio Pardo Grande e Compartimentos Hipsométricos 

 
Fontes: ANA(2005),INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2005) e           

GDEM/ASTER (2009) 

 

Figura 19 – Aspectos gerais dos principais cursos d’água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto do autor,2011 
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Aproximadamente 67% da sub-bacia do Rio Pardo Grande está na unidade das Serras 

do Espinhaço e o seu curso em 61,9% desta unidade. O mesmo acontece com o Rio Pardo 

Pequeno (64,7%) e Ribeirão das Varas (76,4%) (Figura 20).  

Este “desequilíbrio” na distribuição das águas dos cursos entre as unidades 

geomorfológicas é percebido a partir da observação das águas, sobretudo, durante o período 

da seca. No baixo curso do Rio Pardo Grande e dos seus principais afluentes que drenam a 

porção da área de estudo, dominado pelas litologias do Bambuí, as águas são escuras, mas 

translúcidas, tal qual, observados nos cursos d’água que correm no Espinhaço. Isto se deve ao 

fato de que, as águas transportam maior quantidade de material dissolvido, do que em 

suspensão.  

Como as rochas do Supergrupo Espinhaço tem na composição elevado teor de 

silicatos, como o quartzo, os sedimentos gerados pelo intemperismo, podem compor a carga 

de fundo dos cursos d’água ou podem ser depositados às margens, formando ‘praias’ que são 

utilizadas pelos moradores e turistas, aproveitando-se das águas que correm lentamente na 

baixa porção do Rio Pardo Grande, Pardo Pequeno e Ribeirão das Varas. No período 

chuvoso, a situação se inverte. As águas vindas à montante da Depressão do Alto-Médio São 

Francisco encontram um vigoroso desnível, tanto local, como o ponto de ruptura que define a 

mudança geomorfológica e litológica entre as unidades da bacia. Esta ruptura é percebida no 

gráfico (Figura 20) do perfil tanto dos três cursos principais que drenam a área de estudo, 

quanto na área da bacia que, com um desnível de mais de 600 m, implementam um aumento 

no volume (em função das chuvas) e da velocidade das águas. Assim, sedimentos argilosos 

formados no compartimento da área de estudo são misturados às águas e proporcionam um 

aspecto barrento. 

Figura 20 – Perfil topográfico dos cursos d’água da área de estudo e sua 

compartimentação na unidade geomorfológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor 
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4.5 Vegetação e Usos da Terra  

 

Regionalmente, segundo Ab’Saber (2003), a área de estudo está inserida no Domínio 

Fitogeográfico dos Cerrados. Os espaços deste domínio ocupam originalmente uma área de 

1,8 milhões de km
2
, distribuídos pelos Estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São Paulo e Tocantins (AB’SABER, 2003; MMA, 2009). 

Em seu conjunto, o Domínio dos Cerrados apresenta relativa homogeneidade do ponto de 

vista fisiográfico e ecológico, contudo, combinações locais de estruturas litológicas, 

pedológicas e de posição na paisagem fazem com que possua um conjunto de fitofisionomias 

apresentadas sob a forma de estratos herbáceos, arbustivos e florestais. 

 Na região de estudo é possível identificar fitofisionomias que se apresentam como 

formas campestres (e.g.: campos sujos, campos limpos e rupestres) e formas florestais (e.g.: 

matas de galeria, florestas estacionais, “matas secas”). Além destas, é possível identificar uma 

fitofisionomia de especial interesse que é atrelada à flutuação dos lençóis freáticos: as 

veredas.  

 Na porção do Domínio dos Cerrados no Centro Mineiro, a pressão antrópica se faz 

presente por meio de atividades tradicionais como a pecuária extensiva de corte e leite, 

cultivares temporários de abastecimento regional (e.g.: feijão e milho), além do cultivo da 

cana-de-açúcar nas proximidades de Senhora da Glória, distrito de Santo Hipólito. Apesar 

disso, a atividade de maior destaque na região é a atividade de silvicultura do eucalipto 

voltada, sobretudo, ao abastecimento das siderurgias encontradas no eixo viário da BR-040 no 

sentido Rio de Janeiro, próximas ao município de Sete Lagoas. Os espaços ocupados pelo 

eucalipto estão ao longo dos eixos viários das rodovias federais BR-040, BR-135 e BR-496 

(áreas hachuradas no mapa), configurando uma posição estratégica para o escoamento da 

produção nas áreas de concentração das siderúrgicas de Sete Lagoas (mapa 25). O plantio de 

eucalipto está essencialmente nas áreas mais planas da Depressão do Alto-Médio Rio São 

Francisco e originalmente ocupadas pelos Cerradões
32

 e Campos Sujos (figura 21).  

Nestas paisagens há o predomínio de solos mais rasos como os Cambissolos e também 

os Latossolos que, devido à baixa carga de macro e micronutrientes, a presença de metais 

(e.g.: ferro e alumínio no complexo sortivo), os fazem naturalmente de baixa fertilidade, 

necessitando de correção química para aumentar a fertilidade.  

                                                             
32

 Os Cerradões do ponto de vista fitofisionômico são formações florestais, mas do ponto de vista florístico são idênticos às formações do 

Cerrado Senso Strictu. 
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 Às margens dos cursos d’água de médio e grande porte, são encontradas as Matas 

Ciliares
33

·. A largura da Mata Ciliar pode ser proporcional à largura do curso d’água, embora 

nas áreas planas a largura possa ser maior (RIBEIRO; WALTER, 1998, p.105). A Mata Ciliar 

pode ocorrer também sobre terrenos acidentados, podendo haver nem sempre uma transição 

evidente para outras fitofisionomias florestais, como o Cerradão e a Mata Seca. 

Regionalmente, as Matas Ciliares ainda que exista legislação que assegurem a sua 

conservação, apresentam elevado grau de degradação. Isso ocorre devido aos proprietários de 

terra que a retiram para aumentar a área útil de pastagens e de plantio de eucalipto. As Matas 

Ciliares encontradas no nível de base da região da área de estudo, o Rio das Velhas, fazem 

contato transicional com as Matas Secas, sobretudo à sua margem direita (figura 21). 

 A formação florestal das Matas Secas
34

 também se configura como uma fitofisionomia 

de relevância na região, sendo o foco principal da pesquisa. Estão distribuídas no sentido 

latitudinal norte-sul ao longo do curso do Rio das Velhas até a altura do município de Santo 

Hipólito-MG. Estão diretamente associadas aos carbonatos Neoproterozóicos do Grupo 

Bambuí e são encontradas em quantidade na área de estudo, embora sejam ameaçadas. Ao 

longo dos séculos, a cultura do desmate ou das queimadas vem debelando as matas secas para 

a produção de carvão, bem como para o abastecimento energético doméstico.  

No limite leste da área de estudo, nas frentes de empurrão do Espinhaço, são 

encontrados os Campos Rupestres (figura 21). Formação herbácea-arbustiva que ocorre em 

trechos de afloramentos rochosos ou em neossolos litólicos, desenvolve-se em altitudes 

superiores a 900 m em áreas onde ocorrem ventos constantes, com dias quentes e noites frias 

(RIBEIRO; WALTER, 1998, p.133). No Espinhaço, a litologia mais comum que abriga os 

Campos Rupestres é o quartzito. São comuns na região a presença de famílias taxonômicas 

que são indicadores magnos desta fitofisionomia como a Velloziaceae (das canelas-de-ema) e 

Eriocaulaceae (das sempre-vivas). 

 Por fim destaca-se, também, a ocorrência regional da fitofisionomia das Veredas 

(figura 21). Amplamente citadas nas obras de Guimarães Rosa, as Veredas têm como espécie-

símbolo as palmeiras Buriti (Mauritia flexuosa) que geralmente ocorrem agrupadas e 

associadas ao estrato herbáceo-arbustivo (RIBEIRO; WALTER, 1998, p.129). Ainda segundo 

os autores, ocorrem na paisagem nos fundos de vales ou em áreas planas mal drenadas e com 

a ocorrência de solos hidromórficos (RIBEIRO; WALTER, 1998, p.130). Destaca-se que 

também são comuns em posições intermediárias do terreno, próximas às nascentes (olhos 

                                                             
33

 As Matas Ciliares diferenciam-se das Matas de Galeria sob dois aspectos: a composição florística e a deciduidade. Na estação seca, as 

Matas Ciliares apresentam diferentes gradações de deciduidade e as Matas de Galeria são perenifólias. 
34

 Para compreensão dos aspectos distributivos das Matas Secas, o capítulo 2 do trabalho já fez a discussão.  
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d’água). Na área de estudo não são observadas tais fitofisionomias, mas na região, encontram-

se dispostas ao longo do eixo viário da BR-135, nas proximidades do município de Curvelo-

MG. As veredas observadas apresentam-se sob intensa pressão, sobretudo pelo plantio de 

eucalipto. 

 

Mapa 25 – Fitofisionomias no contexto regional 

 
Fontes: ANA (2006), GeoMinas(1996) e INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (1993,2002). 
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Figura 21 – Aspectos gerais das fitofisionomias encontradas no contexto regional 

e da área de estudo 

 
Fonte: Fotos do autor, 2010. 
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CAPÍTULO 5 – IDENTIFICAÇÃO DAS MATAS SECAS A PARTIR DO CONTROLE 

DE CAMPO E IMAGENS LANDSAT 

 

 A utilização do Sensoriamento Remoto como apoio ao controle de campo dinamizou 

uma série de ações de ordem operacional nas atividades de cunho geográfico. A interpretação 

das imagens de satélite na fase de preparação para as atividades de campo proporciona ao 

pesquisador uma visão de conjunto aos diferentes elementos que compõem a paisagem 

envolvida no estudo. Sabe-se que, quanto maior a resolução espacial de uma imagem, 

melhores serão as referências para o pesquisador em um trabalho inicial. Entretanto, as 

vantagens de uma imagem de alta resolução não eximem o pesquisador do contato com o 

objeto de estudo em campo. 

 No que concerne os trabalhos de identificação da vegetação na escala do semi-detalhe 

(1:50.000 a 1:250.000), conforme proposto por Veloso et al.(1991), as imagens de satélite, 

tais como as do Landsat 5, são extremamente eficazes. A associação entre as imagens de 

satélite e o controle de campo traz resultados significativos desde que o pesquisador leve em 

consideração os aspectos práticos para interpretação das imagens. Tais aspectos são, 

principalmente, o período do ano em que as imagens foram obtidas (sazonalidade), a 

resolução espacial e radiométrica e área de abrangência da(s) cena(s), entre outros aspectos. 

 Para o levantamento das Matas Secas, a consideração primordial para a interpretação 

das imagens é o período do ano em que as imagens foram obtidas, ou seja, a sazonalidade. 

Devido ao comportamento sazonal dessa fitofisionomia em dois períodos distintos (seca e 

chuva), o ideal é que se adquira imagens tanto do período chuvoso, quanto do seco. Na 

escolha das imagens das Matas Secas de Santo Hipólito e Monjolos, por estarem sob o regime 

climático Aw de Koeppen-Geiger, as imagens concebidas entre os meses de junho e setembro 

são ideais para a percepção do período seco. Já os meses de novembro e março, são os 

melhores para caracterizar o período chuvoso. 

 Cabe destacar, também, que a compreensão da dinâmica do comportamento espectral 

dos alvos é de extrema relevância, visto que as imagens do satélite Landsat 5 são 

disponibilizadas em sete bandas e nem todas serão utilizadas na identificação das Matas 

Secas. Conforme discutido anteriormente, as bandas utilizadas para a identificação de tais 

fitofisionomias são a 3, 4, 5 e 7. Para o período chuvoso, como a vegetação apresenta-se 

viçosa, a composição deve ser realizada a partir da integração das bandas 3,4 e/ou 5 e 7, onde 

as bandas 3 e 4 respondem espectralmente à vegetação devido aos pigmentos 

fotossintetizantes e a banda 5 ou 7, respondem as faixas de absorção e reflexão dos 
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carbonatos. Para uma primeira análise da área de estudo, apresentamos uma imagem na 

composição falsa-cor RGB-345 para o período chuvoso (Figura 22). 

 

Figura 22 – Composição colorida falsa-cor RGB-345 das Matas Secas da Área de Estudo 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2010 

 

 Na imagem do período chuvoso (obtida em 15/01/2010), as Matas Secas apresentam-

se no auge da composição da massa foliar não sendo, portanto, identificadas e diferenciadas 

plenamente das matas de galeria que acompanham o fundo dos vales dos rios Pardo Grande e 

Pequeno. Na imagem, as áreas marcadas com círculo em vermelho e tracejadas representam a 

ocorrência de alguns afloramentos carbonáticos identificados em campo. A marcação do 

círculo numerado [1] indica um dos afloramentos selecionados para o controle de campo com 

o uso do sensor GPS e posteriormente identificado na imagem de satélite (figura 23). 

 

Figura 23 – Mata Seca no período chuvoso – controle de campo 1 

 
Fonte:Foto do autor, 2010 
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Para a identificação das Matas Secas no período da seca, a situação se inverte: devido 

à perda da massa foliar em mais de 50%, o estrato arbóreo nas imagens Landsat 5 fica quase 

imperceptível, sendo necessário, então, utilizar as bandas do satélite que melhor respondem 

comportamento espectral dos carbonatos, nas faixas alternadas de absorção e reflectância. 

Neste caso serão as bandas 5,7 e 3 ou 4. As bandas 3 ou 4 entrarão na composição como 

auxiliar à identificação das possíveis coberturas que ainda restam. Sendo assim, a imagem 

obtida em composição falsa-cor apresentada será como na figura 24. 

 

Figura 24 – Composição colorida falsa-cor RGB-753 das Matas Secas da Área de Estudo 

no período da seca. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2010 

 

 A partir da imagem do período da seca (obtida em 23/09/2010), percebe-se com maior 

clareza a ocorrência na paisagem das áreas afloramentos carbonáticos que suportam as Matas 

Secas. Ao contrário da imagem do período chuvoso, a identificação da ocorrência das Matas 

Secas é melhor nas imagens obtidas durante o período seco. A indicação em [1] é o mesmo 

afloramento controle da anterior, agora indicado no período seco e pode ser conferido na 

figura 25 a seguir. 
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Figura 25 – Mata Seca no período seco – controle de campo 1 

 
Fonte: Foto do autor,2010 

 

A partir das observações em campo e a interpretação visual das imagens para o 

período seco e chuvoso, aplicou-se o Índice de Vegetação Normalizada Diferenciada (NDVI) 

para identificar nas imagens a resposta espectral das Matas Secas aos períodos seco e 

chuvoso. 

Por ser um índice que mede o vigor da vegetação com base na presença de água nas 

estruturas vegetais (folhas, galhos, etc.), o NDVI, depois de aplicado nas imagens referentes 

ao período chuvoso (verão) e seco (inverno) apresentou alta correlação com as estruturas 

vegetais encontradas na área de estudo. 

No verão, com a alta disponibilidade de água, o NDVI nas áreas de ocorrência das 

Matas Secas (figura 26) apresenta valores iguais e superiores a 0,6, ou seja, o conjunto 

fitofisionômico apresenta uma alta absorção da água disponível, o que é refletido em campo 

com um dossel vegetal vigoroso. Ainda na imagem referente ao verão, as matas ciliares 

remanescentes encontradas às margens dos rios, apresentam também o mesmo 

comportamento, mas este está em maior conformidade com a posição que ocupam na 

paisagem.  
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Figura 26 – NDVI aplicado à área de estudo. 

 
Organização do autor 

 

As áreas de solo exposto, as áreas agrícolas com cultivares em estágio inicial de 

crescimento ou áreas de rochas aflorantes com pouca ou nenhuma vegetação (como alguns 

trechos do Espinhaço), apresentam valores de NDVI no intervalo entre 0,4 e 0. Tais valores 

estão associados ao tipo de estrato vegetal, bem como à capacidade de retenção de água do 

ambiente. As Matas Secas estão localizadas em espaços de baixa capacidade de retenção de 
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água, entretanto, nas áreas interfluviais e de recarga, daí os seus valores elevados durante o 

período chuvoso. 

No inverno, com a indisponibilidade de água, os valores de NDVI na área de estudo, 

tendem a ser valores baixos, próximos de zero
35

. As Matas Secas em função do estresse 

hídrico perdem suas folhas com o objetivo de diminuir a evapotranspiração, entrando, assim, 

em estágio de dormência até a volta da estação das chuvas. 

Comparando as duas imagens infere-se que em função da sazonalidade (logo da 

disponibilidade hídrica) a quantidade de matéria orgânica disponível varia drasticamente, 

sobretudo nas áreas de ocorrência das Matas Secas. A perda da massa foliar durante o período 

seco como estratégia de sobrevivência ao estresse hídrico apresenta vantagens aos elementos 

que compõem os outros subsistemas do carste. A matéria vegetal descartada é fornecida como 

parte da energia às formas de vida do ambiente endocárstico. Sendo assim, as Matas Secas 

além da sua posição de destaque na paisagem, também funcionam como elo a outros 

subsistemas do carste.  

Para a identificação dos fragmentos florestais de Matas Seca utilizou-se da imagem do 

período seco visto que os afloramentos carbonáticos estão mais expostos e mais fáceis de 

serem identificados na imagem. Para a identificação dos mesmos, além da interpretação visual 

da imagem, também foram correlacionados com diferentes afloramentos de calcário tomados 

como referencial em campo através da coleta do par de coordenadas via sensor GPS (figura 

27).  

Após a identificação das áreas de ocorrência dos afloramentos de calcário, aplicou-se o 

Modelo Linear de Mistura Espectral para discretizar os componentes básicos da paisagem, 

dentre eles, os afloramentos de calcário. Por ser uma fitofisionomia litodependente, os 

fragmentos remanescentes de Mata Seca foram identificados a partir da ocorrência dos 

carbonatos aflorantes. São, portanto, o produto do levantamento integrado do controle de 

campo e do sensoriamento remoto. A figura  a seguir reúne as informações de distribuição dos 

remanescentes de Matas Secas no Carste de Santo Hipólito e Monjolos (figura 28). 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Mesmo sendo um índice que mensura a disponibilidade de água no ambiente, o NDVI apresenta valores próximos de -1 nos espaços 

inerentes aos corpos d’água. Esta incoerência é dirimida a partir da observação de que a água tem maior reflectância na banda  3 (vermelho) 

do que na banda 4 (infravermelho próximo). Daí, ao se aplicar o NDVI a uma imagem com a presença de corpos d’água os valores sempre 

serão apresentados  com valores negativos. 
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Figura 27 – Afloramentos de calcários referenciais observados em campo. 

 
Organização do autor 

Figura 28 – Remanescentes de Matas Secas classificados na imagem por 

levantamento integrado. 
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De posse do mapeamento dos remanescentes de Mata Seca, observou-se que os 

fragmentos florestais distribuem-se nos espaços inerentes aos calcários e margas da Formação 

Lagoa do Jacaré. O quadro distributivo das mesmas associa-se a um possível controle 

estrutural desenvolvido no eixo NE-SW. 

O mapeamento das Matas Secas do carste carbonático de Santo Hipólito e Monjolos, 

teve resultados extremamente positivos do ponto-de-vista teórico, técnico e operacional. A 

delimitação por ora apresentada amparou-se ao máximo nos critérios inerentes aos aspectos 

teóricos dos estudos das Matas Secas, dos estudos do Sensoriamento Remoto e em técnicas de 

controle de campo, a fim de que tais erros de classificação fossem reduzidos ao máximo.  

Contudo, destaca-se que após o controle de campo nos períodos chuvoso e seco, a 

utilização da imagem do período seco para a análise irá garantir maior segurança ao 

pesquisador para identificar os fragmentos de Mata Seca. Entretanto, Moreira (2011, p.356) 

ressalta que em imagens de sensores de média resolução espacial, como é o caso das imagens 

do sensor TM, o resultado, sem dúvida, apresenta erros, sobretudo os relacionados à correta 

identificação dos alvos e a sua delimitação nas imagens. 

 Dessa forma, a fim de minimizar ao máximo os erros, faz-se extremamente necessário 

o conhecimento da área de estudo por parte do pesquisador e a familiaridade com as diversas 

variáveis do Sensoriamento Remoto (e.g.: resposta espectral de alvos, composição por bandas, 

características de resolução, etc.). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os municípios de Santo Hipólito e Monjolos apresentam-se como espaços do carste 

mineiro com grande potencial para os estudos relacionados ao sistema cárstico e seus diversos 

sub-sistemas. Ford e Williams (2007) afirmam que o ambiente natural e, consequentemente o 

carste, vem sofrendo os impactos das mudaças climáticas e da ação antrópica desde pelo 

menos o último período interglacial há 125.000 anos. Nicod et al. (1996) citado por Ford e 

Williams (2007,p.87) afirmam que as relações de impacto entre o homem e a paisagem 

cárstica remontam ao tempo dos Gregos e Romanos e acentuam-se até hoje.  Atualmente, o 

desmatamento intensivo e o uso indiscriminado do fogo tem deixado marcas indeléveis no 

carste afetando o sistema.  

Sob uma ótica dos estudos holísticos, é possível relacionar possíveis perdas 

hidrológicas no carste quando da sedimentação de pontos de recarga em função da remoção 

da cobertura vegetal. Em outros casos, áreas naturalmente sedimentadas por material orgânico 

oriundo das matas secas e, portanto, parte de um sistema próximo ao equilíbrio, podem causar 

alagamentos em áreas antes secas devido à remoção de matéria. Tais relações complexas e 

sistêmicas são sintetizadas na figura 29. 

 

Figura 29 - Gama de impactos ambientais passíveis de ocorrer no carste 

 
     Fonte:adaptado de GILLIESON (1996) e FORD; WILLIAMS (2007) apud TRAVASSOS (2007). 
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 Neste contexto, as Matas Secas possuem real significância nas questões inerentes à 

conservação e preservação dos elementos que compõem este importante e frágil sistema 

natural. A carência de estudos acerca destas fitofisionomias acaba por desconsiderá-las e 

relegá-las a planos inferiores nos estudos vegetacionais como um todo.  Para Ford e Williams 

(2007, p. 472) a mensagem é clara: o carste é altamente vulnerável a superexplotação de seus 

recursos e requer especial atenção em seu manejo.  

Na paisagem cárstica, deve-se levar em conta sempre que a integridade do sistema 

depende da relação de interdependência entre a hidrosfera, litosfera, pedosfera, atmosfera, etc. 

Qualquer intervenção neste sistema tende a ter impactos muito mais indesejáveis do que em 

outros sistemas. Watson et al. (1994, p.25) nos lembram que a extração de rochas, solo, água 

e vegetação do carste irá claramente interromper os processos que formam e mantém o carste 

e, portanto, tais usos devem ser cuidadosamente planejadas e executadas a fim de minimizar 

os impactos. 

Com a adoção de metodologias de pesquisa eficientes e, ainda assim, de baixo custo, é 

possível ampliar os conhecimentos sobre as Matas Secas associadas ao carste uma vez que 

ocupam posição de destaque neste tipo de paisagem. Estudar as Matas Secas, entre outras 

coisas, favorece às pesquisas relacionadas à ecologia cavernícola, aos  estudos do quaternário 

e hidrogeológicos, sobretudo nas áreas de recarga.  

Ainda assim, a importância das Matas Secas vai muito além do interesse científico. As 

populações que vivem nas áreas de ocorrência de tais fitofisionomias, acabam por desmatar 

extensas áreas para a produção de lenha ou para abrir pastagens. Seja por desconhecimento ou 

simplesmente por seguirem uma espécie de “cultura do desmate”, o risco à manutenção das 

Matas Secas é enorme.  

Na literatura carstológica internacional é bem entendido hoje que as florestas no carste 

devem ser preservadas e que, segundo Ford e Williams (2007), não devem ser desmatadas a 

fim de garantir, entre outras coisas, 1) a capacidade do carste de se regenerar, 2) a manutenção 

biodiversidade tanto em superfície quanto em subsuperfície e, 3)  os fluxos hídricos e sua 

qualidade nos sistemas hidrogeológicos. 

Assim, sabe-se que não é possível resolver ou abordar todos os problemas ou variáveis 

associadas ao carste e às Matas Secas devido a questões humanas, políticas e econômicas. 

Ainda assim, espera-se que a presente dissertação possa contribuir nas questões relacionadas à 

conservação e preservação de tais fitofisionomias considerando-as como um importante sub-

sistema cárstico, especialmente relacionada aos recursos hídricos. Para Horrocks e Szukalski 

(2002), tradicionalmente, as decisões de manejo para o ambiente cavernícola aconteciam em 



98 
 

função do fato de as atividades ocorrerem acima do endocarste. Entretanto, recentemente, 

pesquisas nos mostram a necessidade de se estudar a área da bacia hidrográfica ou até mesmo 

de outras bacias. Neste sentido, o uso do Sensoriamento Remoto mostrou-se eficaz ao 

permitir o processamento de informações em diversos mapas temáticos.  

 O uso das técnicas de Sensoriamento Remoto atreladas à tradição geográfica dos 

trabalhos de campo permite o reconhecimento de maneira eficaz em uma das principais 

questões da Geografia: a localização espacial ou geográfica. Para Szukalski (2002), a 

utilização dos SIG para os estudos carstológicos tem se provado extremamente úteis. O 

sistema tem sido utilizado para integrar e administrar diferentes dados, bem como para 

criação de mapas de alta qualidade que permitem uma melhor análise do espaço. Partindo-se 

do princípio do reconhecimento da estrutura de distribuição de elementos no espaço a partir 

da aplicação de escala compatível (no caso, a escala aplicada foi a do semi-detalhe proposta 

por Veloso et al., 1991), diferentes trabalhos podem ser realizados e também, servirem de 

ponto de partida para trabalhos de maior ou menor escala sob ponto de vista cartográfico.  

 Observou-se que a utilização das imagens de satélite para a delimitação das Matas 

Secas associadas aos carbonatos da região de Santo Hipólito/Monjolos permite uma 

delimitação bem precisa e sem custos ao pesquisador. O trabalho buscou demonstrar a 

possibilidade de propor uma classificação satisfatória capaz de fornecer informações para 

futura gestão dos fragmentos para os órgãos responsáveis. Assim como proposto por Stuart et 

al. (2006) o trabalho permitirá, com o tempo, a realização de pesquisas relativas às mudanças 

quatitativas de extensão dos fragmentos seja por resposta a pressões naturais (e.g.: combustão 

espontânea e seca extrema) ou antrópicas (e.g.: desmatamento e/ou fogo). 
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