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Um Projeto de Assentamento agroextrativista não pode ser compreendido isoladamente como 
um projeto agrícola ou de preservação ambiental, mas sim um projeto que possa consolidar 
preservação ambiental e desenvolvimento agrícola da comunidade. Os estudos na área de 
recursos naturais mediante o uso de dados de sensoriamento remoto têm a importância não 
somente de facilitar a amostragem no campo, mas, principalmente, monitorar os processos de 
mudanças na paisagem, dentro de uma visão sinóptica. Visando caracterizar e avaliar a 
cobertura vegetal e uso da terra, foi selecionada imagem SPOT, bandas 2, 3 e 4, referente a 
2007. No processo de interpretação visual, realizou-se o processo de realce na imagem 
selecionada e posteriormente processo de segmentação, foram selecionados visualmente, os 
limiares 5 para similaridade e 6 para área, julgados adequados para a individualização de 
segmentos homogêneos referentes aos padrões de interesse. O processo de classificação por 
regiões foi conduzido pelo algoritmo Bhattacharya, ligado ao método supervisionado, 
necessitando de um conhecimento prévio das feições ocorrentes na área de estudo. O 
tratamento e análise do conjunto de dados e informações georreferenciadas foram conduzidos 
nos programas SPRING 4.2 e ArcGis 9.0. Com base nas propriedades básicas das imagens de 
satélite, cor, tonalidade, textura, limites, formas e contexto, e com trabalho de campo, para a 
interpretação visual, foi possível identificar as classes de uso e cobertura na área de trabalho. 
A legenda temática gerada apresenta as seguintes classes com suas respectivas porcentagem 
em relação à área estudada cerca de 4.757,92 ha: Floresta Antropizada (18,93%), Capoeira 
Alta (24,95), Capoeira Baixa (14,52%), Pasto Limpo (13,76%), Pasto Sujo (26,09%) e Água 
(1,74%). De acordo com os princípios de um Projeto Agroextrativista, era de se esperar que as 
Pastagens tivessem poucas expressões, entretanto, constatou-se o contrário, as Pastagens 
tiveram uma expressão significativa representando 39,85%, conseqüência da principal 
atividade econômica daquela região, a Pecuária, em quanto que culturas agrícolas, não 
apareceram nas classes, porque eram áreas muito pequenas que o sensor do satélite não 
conseguiu individualizar. Em se tratando do complexo arbóreo (Floresta Antropizada + 
Capoeira Alta), sua representatividade foi de 43,89%, são florestas ricas em castanhais, do 
qual outra parte dos produtores sobrevive da coleta de seus frutos. 
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