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Em estudos de paisagens fragmentadas, as estradas são analisadas geralmente quanto a sua 
distância em relação ao fragmento de habitat ou quanto a sua densidade na paisagem ou ainda 
no entorno do fragmento. No entanto, destaca-se a importância de incluir a alocação do 
desmatamento tanto para a colonização, como para atividades econômicas, sejam estas 
agricultura ou pecuária, conforme haja um distanciamento das estradas ao interior. O objetivo 
desse estudo é compreender a evolução da fragmentação da mata remanescente em função da 
Br-262 e o desflorestamento. Neste estudo foram excluídas a taxa de desmatamento, 
fisiografia, organização regional, história de ocupação e densidade de colonização, com o 
intuito de analisar como único parâmetro variante a intensidade das proporções de classes de 
cobertura do solo observadas na imagem em diferentes distâncias da estrada. Para a análise 
foram utilizadas duas cenas LANDSAT classificadas em modo automático supervisionado.  
Assim, foram escolhidas ao longo da BR-262, no trecho que liga Campo Grande à Miranda, 
Mato Grosso do Sul, quatro buffers traçados a partir do eixo da rodovia, o primeiro 
englobando 1,5 km de extensão para cada lado da estrada, o segundo compreendeu de 1,5 km 
a 4,5 km de distância, o terceiro de 4,5 km a 9,0 km e o quarto de 9,0 km a 10,0 km de 
distância da estrada. A alocação do desmatamento ocorre em função da distância a partir da 
estrada, onde nos primeiros 1,5 km existe uma área de 72,16% de área desmatada, 18,62 % de 
cerrado e 3,09 % de vegetação arbórea (ciliar e galeria), ao passo que entre os 1,5 e 4,5 km 
esses valores passam para 70,06 % de área desmatada, 21,35 % de cerrado e 2,94 % de 
vegetação arbórea; entre os quilômetros 4,5 e 9,0 km, 66,09 % de área aberta, 23,57 de 
cerrado e 4,0 de vegetação arbórea; 9,0 km e 10,0 km de distância esses valores diminuem 
ainda mais, proporcionalmente a 65,70 % de área desmatada, 23,38 % de cerrado e 3,94 % de 
vegetação arbórea. A relação entre proximidade da estrada e o nível de desmatamentos é 
condicionada pelo fato de haver maior facilidade de acesso às propriedades que, com a 
pavimentação, aumenta o interesse pela agropecuária e agricultura devido a facilidade de 
escoamento dos produtos. 
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