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RESUMO 

A Bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) representa para o Estado de 

Goiás um importante manancial, por ser a responsável pelo abastecimento de mais de 

50% da população da capital do Estado, Goiânia, e por conter duas importantes 

unidades de conservação do Bioma Cerrado, os parques Estaduais Altamiro de Moura 

Pacheco (PEAMP) e João Leite (PEJol). O objetivo geral desta pesquisa foi o de avaliar 

a evolução cronológica e os impactos na vegetação causados por processos erosivos 

laminares e/ou lineares e por incêndios florestais no PEAMP e no PEJoL. Os 

procedimentos metodológicos consistiram em uma avaliação integrada multiescalar para 

a bacia hidrográfica e para as áreas dos parques, sendo realizado para a bacia:  (1) o 

levantamento dos atributos físicos, (2) a compartimentação morfopedológica, (3) a 

análise da suscetibilidade à erosão laminar e o (4) mapeamento dos focos erosivos e 

para a área dos parques (incluindo zona de amortecimento): (5) análise granulométrica 

dos solos; (6) mapeamento de risco à incêndios vegetacionais; (7) análise histórica da 

ocupação do uso da terra entre 1985 e 2017; (8) análise dendrogeomorfológica  e 

dendropirocronológica. Os resultados indicaram a presença de quatro compartimentos 

morfopedológicos, sendo dois caracterizados como frágeis pelos atributos físicos 

naturais; identificou-se alta suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos laminares 

e lineares, confirmado pelo mapeamento de mais de 3.000 focos erosivos na BHRJL, 

sendo que as áreas mais críticas coincidem com a área onde estão as Unidades de 

Conservação, que convivem historicamente com uso predominante de pastagens. A 

análise granulométrica dos solos revelou alto teor da fração areia, principalmente areia 

fina e areia grossa nos solos dentro dos remanescentes de Cerrado, tanto na dispersão 

em NaOH, como na dispersão em água. Essa tendência ocorre tanto no horizonte A de 

superfície, quanto nos horizontes subjacentes, devido à transformação profunda de 

rochas ricas em quartzo e pobres em minerais primários, convertidos em argila, 

compatíveis com as litologias Gnaisse aluminoso, Metagranito e Quatzito. O 

mapeamento de risco a incêndios indica que a porção sul e sudeste dos remanescentes 

são áreas críticas para o evento de incêndio. A análise dendrocronológica de 17 

indivíduos arbóreos de Cedros (Cedrela Fissilis) e Copaíbas (Copaifera langsdorffii) 

indicou um alto potencial cronológico destas espécies na área com séries cronológicas 

com bom índice de intercorrelação (Cedro = 0.642; Copaíba = 0.702). A análise da 

dendropirocronologia indicou que os incêndios mais potentes ocorreram na década de 

1990; quanto à dendrogeomorfologia, não foi possível correlacionar a série cronológica 

com eventos geomórficos, pois não foi verificado dentro dos parques processos erosivos 

ou indícios de sedimentação, excetuando a ravina próximo à rodovia e a ravina em trilha 

interna. De modo geral, o remanescente florestal requer uma maior fiscalização, 

principalmente nas áreas de alto risco a incêndio florestal.  A área do parque é de grande 

fragilidade, e cuidados com o pisoteamento excessivo devem ser tomados para evitar 

que esses processos se instalem, pois, a contenção dos mesmos em solo arenoso é 

bastante onerosa e trabalhosa.  

Palavras chave: Análise Integrada da Paisagem, Unidade de conservação, Solos, 

Geoprocessamento.  
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ABSTRACT 

The hydrographic basin of the Ribeirão João Leite (BHRJL) represents to the Goiás 

State an important sourceof water, responsible for supplying more than 50% of the 

population of the state capital, Goiânia, and contain two important conservation units of 

the Cerrado Biome. The overall objective of this paper was to evaluate the 

chronological evolution and impacts on vegetation caused by laminar erosion processes 

and/or linear and by forest fires in State Parks Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) 

and João Leite (PEJoL). The methodological procedures consisted in a multi-integrated 

assessment for the catchment area and the areas of the parks, being held for the basin: 

(1) the lifting of the physical attributes of the basin, (2) the morphopedologic 

Compatments, (3) The analysis of the susceptibility to laminar erosion and (4) Mapping 

of erosion of the basin, and in the area of the parks (including buffer zone): (5) sieve 

analysis of soil; (6) Mapping of fire risk to vegetation; (7) historical analysis of the 

occupation of the land use between 1985 and 2017; (8) analysis dendrogeomorfology 

and dendropirocronologia. The results indicated the presence of four compartments 

morfopedológicos, two were characterized as fragile by physical attributes natural; it 

was identified high susceptibility to the occurrence of laminar erosion processes and 

linear, confirmed by mapping of more than 3,000 erosions on BHRJL, being that the 

more critical areas coincide with the area where are the Conservation Units, which 

historically coexist with predominant use of pastures. The textural analysis of soil 

showed high content of the sand fraction, mainly fine sand and coarse sand in the soil 

inside the remainder in both dispersion in NaOH as the dispersion in water. This 

tendency occurs both in the horizon of the surface and the underlying horizons due to 

the profound transformation of quartz-rich rocks and poor in primary minerals 

converted into clay, compatible with the litology aluminoso Gnaisse, Metagranito And 

Quatzito. vThe mapping of fire risk indicates that the southern and southeastern portion 

of the remainder as critical areas for the event of a fire. The analysis of 

dendrocronológica 17 tree individuals of Cedar (Cedrela fissilis) And Copaíbas 

(Copaifera langsdorffii) indicated a high potential of these species in the area with a 

series with good index of intercorrelação (Cedar = 0,642; COPAIBA = 0,702). The 

analysis of dendropirocronologia indicated that the most powerful fires occurred in the 

decade of 1990, as the dendrogeomorfologia was not possible to correlate the time 

series with events longshore because was not observed inside of the parks erosion 

processes or traces of sedimentation, excepting the ravine near the highway and the 

ravine in inner raceway. In a general way the forest remnant requires greater supervision 

especially in high-risk areas the forest fire. The area of the park is an area of great 

fragility and excessive pisoteamento care should be taken to avoid that these processes 

to settle, because, the containment of same in sandy soil is quite costly and laborious. 

Keywords: Integrated Analysis of Landscape, Conservation Unit; Soils; 

Geoprocessing. 
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INTRODUÇÃO 

O solo é um dos recursos naturais amplamente utilizado desde os primórdios da 

humanidade, principalmente a partir do momento em que a espécie humana deixa a vida 

nômade e começa a se fixar em determinados sítios de ocupação. A alteração da 

cobertura vegetal original para instalação de lavouras, vias de tráfego de animais e 

veículos e edificações aceleraram o desgaste e exaustão do solo.  

A alteração do uso e cobertura do solo e a adoção de práticas de manejo 

inadequadas vêm provocando danos aos solos, como perda dos horizontes superficiais, 

redução de porosidade, profundidade, fertilidade e assoreamento (LEPSCH, 2002; 

BERTONI e LOMBARDI NETO, 2010). Esses danos podem ser irreversíveis, de 

acordo com a intensidade do impacto e a resiliência do ecossistema. A recuperação da 

capacidade produtiva dos solos degradados, quando viável, apresenta custo médio a 

elevado e exige técnicas cientificamente comprovadas.  

Segundo a FAO (2015), em 2050 existirão no planeta em torno de 9 bilhões de 

pessoas e para suprir um aumento na demanda por alimento, será necessário aumentar a 

produção agrícola em 60%. Considerando o solo um recurso natural finito, a degradação 

dos solos compromete diretamente a segurança alimentar, visto que solos degradados 

tem menor capacidade produtiva. Além da redução na produção de alimentos, os danos 

causados aos solos comprometem profundamente a qualidade de vida e a qualidade dos 

recursos naturais, como água, fauna e flora. Isto fere os princípios do artigo 225 da 

Constituição Federal, que garante o direito de todo o ser humano em possuir um meio 

ambiente equilibrado e que proporcione uma boa qualidade de vida. 

Um dos principais impactos negativos que ocorrem no solo denomina-se 

erosão, que é um fenômeno físico responsável pela esculturação do relevo e que 

influencia nos processos geomorfológicos (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2010), é 

caracterizado por desagregar, transportar e sedimentar partículas do solo, além de 

reduzir a fertilidade natural do mesmo (CAMAPUM et. al, 2006), é também um 

problema social, quando decorre de atividades antrópicas desenvolvidas de forma 

inadequada sobre um determinado terreno (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1990). 

Além dos danos causados através dos processos erosivos, o solo também é 

frequentemente assolado por outros danos, como a poluição dos mesmos através de 

metais pesados advindo de lixões (SISINI E MOREIRA, 1996; MEDEIROS et. al. 

2008), fertilizantes que excedem a medida correta de utilização e percolam pelo solo 
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(STEFFEN et.al. 2011; DEUS e BAKONYI, 2012), e poluentes advindos da mineração 

(FARIAS, 2002). Existem também os danos advindos dos incêndios florestais, que não 

afetam somente o solo, mas também a vida vegetal, animal e indiretamente a vida 

humana, através dos gases emitidos para atmosfera (ou com a fumaça que prejudica a 

visibilidade em estradas). Apesar dos vários danos causados pelos incêndios, estes são 

hoje no Brasil um dos principais problemas ambientais enfrentados, principalmente por 

gestores de Unidades de Conservação (UCs) (TEBALDI et. al; 2013).   

Segundo Kauffman et al. (1994), de modo geral, o fogo é considerado um 

processo ecológico que influencia na estrutura dos ecossistemas, afetando diretamente a 

composição e a ciclagem de nutrientes no solo e injetando gases e partículas poluentes 

na atmosfera. 

Apesar dos impactos, o fogo também é o responsável pela regeneração e 

propagação de determinadas espécies, principalmente no Bioma Cerrado, onde é o 

principal dispersor de sementes (NUNES, 2005); a vegetação do Cerrado é, no entanto, 

adaptada ao fogo (casca grossa, protegendo seus tecidos internos de altas temperaturas, 

órgãos subterrâneos, entre outras funcionalidades ecológicas) (RIZZINI, 1965). 

 No Brasil, as UCs são caracterizadas pela Lei nº 9.985/2000 que determina o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e divide-as em duas categorias: 

unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Dentro das unidades de 

proteção integral existe uma que se denomina como Parque Nacional caracterizado 

como área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O 

parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza, 

pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação 

ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas (MMA, 2017). 

O SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) estabelece no artigo 

4º que as UCs têm como objetivo contribuir para a manutenção da biodiversidade, 

proteger espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, proteger paisagens naturais 

e pouco alteradas quanto à beleza cênica, além de proteger as características relevantes 

de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural, entre outros objetivos (SNUC, 2000), são instituídas pelo poder público com 

objetivo de preservação de recursos a longo prazo. 
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 A instalação de processos erosivos e a ocorrência frequente de incêndios 

florestais nas UCs dificulta o alcance dos objetivos acima citados. Os incêndios 

florestais, afetam principalmente a manutenção de espécies, tanto da fauna quanto da 

flora. Já os processos erosivos, o principal objetivo afetado é a proteção das 

características relevantes da natureza e ambos afetam de forma drástica a manutenção 

do equilíbrio ecossistêmico e da beleza cênica.    

O Estado de Goiás, inserido no bioma Cerrado, tem próximo a sua capital, 

Goiânia, duas UCs, os Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite. O 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), inicialmente denominado de 

Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal Ulysses Guimarães ou Parque 

Ecológico de Goiânia, foi criado em 30 de Dezembro de 1992 pela Lei Estadual nº 

11.878, com uma área de 2.132 hectares (SECIMA, 2015). O PEAMP tem como 

principal objetivo a proteção do maior remanescente de mata seca da região Central do 

Estado de Goiás, além de proteger o Reservatório do João Leite, principal reservatório 

de abastecimento da região metropolitana da capital do Estado, Goiânia. 

Anexo ao PEAMP, o Parque Estadual do João Leite (PEJoL), uma unidade de 

conservação de proteção integral, criado pela Lei nº 18.462 em 09 de Maio de 2014 e 

corresponde a uma área de 2.832 hectares (SECIMA, 2016). O nome do parque foi 

alterado em homenagem ao doador das terras onde hoje o parque se localiza. O PEJoL 

tem como objetivo preservar a qualidade das águas do reservatório de captação de água 

para abastecimento público de Goiânia e Região Metropolitana, a flora e fauna, as 

belezas cênicas, bem como controlar a ocupação na região, podendo conciliar tais 

proteções com a utilização para fins científicos, bem como para o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental. 

Ambos os parques sofrem anualmente com diversos incêndios florestais de 

grandes dimensões, que ocorrem durante o período de seca no Estado de Goiás, fatos 

frequentemente notificados pela mídia local (impressa e digital). Estes incêndios 

causam transtornos internos, pois afetam diretamente a biodiversidade vegetal e animal, 

e externos, pois existe uma rodovia federal que corta o parque e fazendas, com 

municípios próximos que são afetados pela fumaça. 

O monitoramento dos incêndios florestais é importante (1) para evitar que o 

mesmo se alastre por grandes áreas, (2) para identificar os padrões do incêndio e assim 

prevenir eventos futuros e, o mais importante, saber se aquela queimada é de origem 
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natural ou antrópica, principalmente dentro de UCs para evitar os impactos na fauna e 

flora do local (SOARES et al., 2009). 

Uma forma de averiguação destes eventos (incêndios florestais e processos 

erosivos), é através da análise dos anéis de crescimento das árvores, cuja ciência é 

denominada dendrocronologia. A existência dos anéis de crescimento tem sido 

verificada há muito tempo, desde as primeiras observações feitas na Grécia antiga 

(TOMAZELLO et al., 2001); Leonardo Da Vinci, no século XVI, reconheceu em 

árvores de Pinus, na Toscana, Itália, a relação entre anéis de crescimento e o clima. 

Mas, considera-se que a dendrocronologia teve seu início na Alemanha, com os 

trabalhos de Theodor e Robert Hartig em meados do século XIX (TOMAZELLO et. al., 

2001). Porém, observou-se que nem todas as espécies arbóreas e arbustivas são capazes 

de formar anéis de crescimento; por isso, a análise dendrocronológica depende da 

seleção de espécies adequadas, como é o caso do gênero Pinus, muito utilizado na 

América do Norte, e a Araucária (Araucaria angustifolia) na América do Sul 

(TOMAZELLO et. al., 2001). 

 Uma das ramificações da dendrocronologia é a dendrogeomorfologia, que 

pode auxiliar na identificação e datação de processos erosivos de perda de solo e/ou 

sedimentação. A dendrogeomorfologia se aplica ao estudo dos eventos geomórficos 

incidentes na superfície terrestre e tem sido utilizada na avaliação de intensidade da 

interferência antrópica na superfície do solo (MOMOLI et. al., 2012). Os anéis de 

crescimento formados no lenho do tronco e nas raízes das árvores atuam como 

indicadores dos processos de erosão e de sedimentação das partículas do solo, devido às 

variações anatômicas observadas (SCHWEINGRUBER et al., 1996).   

Outro ramo da dendrocronologia que será abordado neste trabalho é a 

dendropirocronologia, que utiliza as marcas deixadas pelos incêndios florestais nos 

anéis de crescimento, para obter uma sequência cronológica e a abrangência espacial 

dos mesmos (ANDRADE, 2013). Em geral, estas informações obtidas através da 

análise dos anéis de crescimento das árvores podem, da mesma forma, proporcionar a 

elaboração de modelos de predição de eventos climáticos, além de fornecer dados 

imprescindíveis para o monitoramento ambiental e tomada de decisões no manejo 

florestal sustentável (STÄHLE, 1999; LISE 2001; WORBES et. al., 2003).  

Assim, o objetivo deste trabalho é identificar, por meio de séries temporais a 

evolução cronológica e os impactos na vegetação causados por processos erosivos 
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laminares e/ou lineares, avaliando se esta é de origem antrópica ou natural, além de 

analisar as ocorrências e a cronologia dos incêndios florestais nos parques Estaduais 

Altamiro de Moura Pacheco e João Leite.  

Como objetivos específicos, atendidos separadamente em cada um dos 

capítulos:  realizar a compartimentação morfopedológica, a análise da suscetibilidade à 

erosão laminar e o mapeamento de focos erosivos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

João Leite; analisar o histórico de queimadas no remanescente, comparando entre as 

imagens de satélites e a dendropirocronologia; avaliar a existência e monitorar os 

processos erosivos dentro dos Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João e 

Leite utilizando como método a dendrogeomorfologia. 
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CAPÍTULO I: CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

1. Introdução  

No Brasil, o crescimento populacional aumentou de forma bastante expressiva 

desde a década de 1970, e este crescimento, em sua maioria, foi desordenado e 

centralizado em grandes centros urbanos. A população urbana crescente demandou e 

demanda um uso maior dos recursos naturais, não só para sua subsistência, mas também 

para alimentar o desenvolvimento agroindustrial que está diretamente relacionado às 

necessidades criadas pelo mercado. O uso indiscriminado dos recursos naturais para fins 

industriais causou e ainda causa problemas ambientais que fazem parte do cotidiano da 

sociedade (SILVA et. al., 2013). 

Entre os recursos naturais mais utilizados, dois se destacam como 

imprescindíveis para os seres vivos, sendo eles os recursos hídricos e o solo. Os danos 

ambientais que afetam estes recursos também afetam diretamente a qualidade de vida 

humana, como os processos erosivos, o assoreamento, a perda de áreas produtivas e a 

escassez de água, entre muitos outros (LEPSCH, 2002). 

Tundisi (2006) ressalta que a quantidade e a qualidade da água são 

fundamentais para a economia em todas as esferas, desde a local até a regional.  E mais 

importante que isso é o papel fundamental da água para que exista vida neste planeta. 

Como a necessidade de preservação, utilização e recuperação dos recursos hídricos 

cresce de forma exponencial, prefere-se estudar este recurso dentro das chamadas bacias 

hidrográficas, que permite não só estudo deste recurso, mas também a interação de 

todos os recursos naturais e da ação antrópica.  

Guerra (1993) lembra que bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas 

por um rio principal e seus afluentes, onde nas depressões longitudinais observa-se a 

concentração das águas das chuvas, e obrigatoriamente indica a noção de existência de 

cabeceiras ou nascentes, divisores de água, curso d’água principal, afluentes e 

subafluentes. Uma bacia hidrográfica é, portanto, constituída de um sistema natural bem 

definido geograficamente, onde os fenômenos e interações podem ser integrados a 

priori, através da entrada e saída de qualquer material. Sendo assim, a bacia hidrográfica 

é caracterizada como um ambiente onde os recursos naturais se integram (CARMO e 

SILVA, 2010), adotada como unidades de planejamento ambiental segundo a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (LEI FEDERAL 9.433/97). 
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Visando a integração do meio físico como solo, relevo e geologia vêm-se 

utilizando de forma crescente a Compartimentação Morfopedológica (CASTRO e 

SALOMÃO, 2000; SANTOS et. al., 2008; HERMUCHE et.al., 2009; BARBALHO e 

CASTRO, 2014; PONCIANO, 2017, entre outros), para a identificação de padrões 

espaciais, ou seja, áreas homogêneas com relação aos atributos físicos apresentados por 

uma dada região (CASTRO e SALOMÃO, 2000), para regionalizar ambientalmente 

determinada área de estudo.   

A compartimentação morfopedológica foi adaptada por Castro e Salomão 

(2000), com base na metodologia proposta por Tricart e Killian (1978), sendo indicada 

para estudos de planejamento ambiental em média e grande escala, ou seja, até 

1:250.000, podendo auxiliar na identificação de áreas prioritárias para a gestão das 

várias tipologias de impactos ambientais. 

Um grave problema enfrentado de forma geral pelas bacias hidrográficas são 

os processos erosivos, principalmente originados pela água da chuva, também 

chamados de pluviais, com ocorrência em quase toda a superfície terrestre, em especial 

nas áreas com clima tropical, onde a ocorrência de chuvas é mais acentuada e intensa 

(GUERRA et al., 2005). Este processo tende a se agravar com o desmatamento da 

cobertura vegetal e a instalação da agricultura, pois, consequentemente, a gota da chuva 

atua diretamente sobre a superfície do terreno, possibilitando o desenvolvimento de 

erosões laminares (escoamento difuso da água pluvial) ou lineares (escoamento 

concentrado de linhas de fluxo das águas superficiais que dá origem a sulcos, ravinas e 

voçorocas) (INFANTI; FORNASARI, 1998; GUERRA et al, 2005; LEPSCH, 2010). 

Helfer et al. (2003) e Santos (2015) consideram que o principal responsável 

pelos processos erosivos são as atividades antrópicas, sendo o seu aumento responsável 

por grandes impactos na qualidade da água de determinada região; além de constituírem 

ameaças à biodiversidade local, ocasionando em perdas ambientais. 

Utilizando-se da premissa de uma análise integrada da paisagem, em escalas 

macro e micro, é importante observar as fragilidades que determinada área apresenta, e 

sendo possível, planejar melhor as ações de uso.  

A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL), representa no Estado de 

Goiás um manancial de grande importância, pois é o responsável pelo abastecimento de 

água da capital do estado, Goiânia, além de integrar outros 06 (seis) municípios. 

Considerando a bacia hidrográfica como uma área de planejamento ambiental, este 
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capítulo tem como objetivo realizar a compartimentação morfopedológica, a 

suscetibilidade à erosão laminar e a identificação e mapeamento da erosão linear, para 

então caracterizar a Bacia Hidrográfica do córrego do João Leite, onde os Parques 

Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e do João Leite se encontram.   

2. Materiais e Métodos 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) compreende uma área 

de aproximadamente 773 Km². Localiza-se na região central do Estado de Goiás e 

abrange os municípios de Goiânia, Neropólis, Goianápolis, Terezópolis, Anápolis, 

Campo Limpo e Ouro Verde (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil 

Fonte: Autora, 2016 

Dentre estes 07 (sete) municípios encontrados na BHRJL, dois são os mais 

populosos do Estado; o primeiro é Goiânia, que além de ser o município mais populoso, 

é também a capital do Estado de Goiás, com população estimada pelo IBGE (2016) de 

1.448.639 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos e trinta e nove) 

habitantes. Goiânia posiciona-se ao Sul da bacia, que demanda por de abastecimento 
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para mais de 50% (cinquenta) da sua população (RABELO et. al., 2009). O segundo 

município mais populoso, Anápolis, teve sua população estimada em 370.875 (trezentos 

e setenta mil, oitocentos e setenta e cinco) habitantes (IBGE, 2016). 

 Observando-se a geomorfologia (Figura 2) da bacia, nota-se que 98,74% se 

encontra em Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA). Apenas na porção nordeste 

é que se pode observar a presença de Zona de Erosão Recuante (ZER) com uma 

representação de apenas 1,03%, enquanto no extremo da porção Sul nota-se a presença 

de uma pequena Planície Fluvial (PF) meândrica com representação em torno de 0,2%. 

 

Figura 2:Mapa Geomorfológico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás, 2014. 

 

As SRAIIA (92,69%) correspondem a superfícies bem representadas nas 

formações proterozóicas, pouco resistentes, em cotas que variam de 762 m a 1.140 m. A 

SRAIIIA (6,05%) encontra- se em cotas mais baixas, variando na bacia entre 694 m a 

848 m. Todas elas foram desenvolvidas sobre rochas do pré-cambriano, e sua 

dissecação varia de média a forte. A ZER (1,03%) encontra-se numa transição com a 

SRAIIA, com uma dissecação forte, numa cota altimétrica de 1.003 m a 1.140 m. A 
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Planície fluvial (0,2%) encontra-se numa cota de 694 m a 808 m (LATRUBESSE et. al., 

2005). 

A hipsometria da BHRJL (Figura 3) varia de 694 m a 1.140 m, indicando se 

tratar de uma bacia com variação altimétrica considerável.  

 

Figura 3: Mapa hipsométrico da Bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: TOPODATA, 2017. 

 

A declividade (Figura 4) apresenta, 42,03% do total de sua área como 

ondulado, seguido de 40,89% com um relevo suave-ondulado. Em áreas totalmente 

planas encontra-se cerca de 9,75% da área. Em relevos mais movimentados, como os 

forte-ondulados e montanhosos existe na área uma representação mínima de 7,3%.  
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Figura 4: Mapa de declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: TOPODATA, 2017. 

 

A BHRJL apresenta como principal domínio geotectônico (Figura 5) os 

complexos granulíticos Anapólis- Itauçu, representando cerca de 89,91% da área total 

da bacia, com idade indo de arqueana a proterozóica inferior, formando um complexo 

granito-gnáissico (TEIXEIRA, 2008). São rochas que tendem a originar Latossolos, 

associadas a coberturas dentríticas- lateríticas, com rochas provenientes do proterozoíco 

(CPRM, 2001). Em segundo lugar, quanto à representação na BHRJL, a classe 

predominante é o sítio Jurubatura, com 5, 65%, e o restante das classes (Depósitos 

aluvionares, Coberturas dentríticas lateríticas ferruginosas, Grupo Araxá e Sequência 

metavulcanossedimentar) estão representadas em uma área de aproximadamente 4,4%.  
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Figura 5: Geologia da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás, 2014. 

 

A BHRJL apresenta 05 (cinco) classes de solos (Figura 6). 1) Os Argissolos, 

solos moderadamente drenados, geram uma grande preocupação quanto aos processos 

erosivos, porque sua característica principal é a presença do horizonte B textural, 

caracterizado por um aumento de argila do horizonte A para o horizonte B, o que 

facilita o carreamento de partículas do horizonte A, caracterizadas como mais arenosas, 

pelo escoamento superficial. 2) Os Gleissolos, caracterizados por serem mal drenados, 

(mantendo-se saturados em boa parte do ano), são chamados de solos hidromórficos, 

geralmente com um alto teor de matéria orgânica. 3) Os Latossolos são solos bem 

desenvolvidos, com boa drenagem e geralmente profundos, com textura variando de 

argiloso a médio, ricos em óxido e hidróxido de ferro. 4) Os Plintossolos são solos 

minerais que no horizonte B apresentam material concrecionário e podem apresentar 

mosqueados. 5) Os Cambissolos variam muito de um lugar para o outro, podem ser 

rasos ou profundos, são minerais, e apresentam uma drenagem moderada (IBGE, 2007). 
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Figura 6: Mapa pedológico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: OLIVEIRA, V. A. (1996). 

 

A BHRJL, se divide principalmente entre as classes de Argissolos (46%) e 

Latossolos Vermelho (45%), sendo que 42% é de Argissolos Vermelho Amarelo e 4% 

de Argissolo Vermelho (EMBRAPA, 1993), seguidas por manchas de Cambissolos 

(6%), Gleissolos (0,7%) e Plintossolos (0,2%).  

Apesar de os solos na BHRJL apresentarem certa homogeneidade, nota-se que 

na porção nordeste encontram-se manchas de Cambissolos e Plintossolos, que são solos 

menos intemperizados, com presença de material mineral. Já na porção sul é onde se 

encontra a maior mancha de Gleissolos, constituindo uma área úmida.  

A maior parte da bacia tem as suas vertentes (Figura 7A), orientadas de oeste 

para noroeste, seguida de nordeste para leste. As vertentes voltadas para norte, nordeste 

e noroeste estão expostas a uma maior incidência de radiação solar, e consequentemente 

com uma menor umidade natural. Já as vertentes voltadas para sul, sudoeste e sudeste 

apresentam uma menor incidência de radiação solar ao longo do ano, apresentando 

maior retenção de umidade nos solos (VALERIANO, 2003; ROSA, 2012).  
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Figura 7: Caracterização de aspectos hidrológicos da bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, 

Brasil. A) Orientação das vertentes. B) Direção de Fluxo. 

Fonte: TOPODATA, 2017. 

Analisando-se o escoamento superficial através da direção de fluxo (Figura 

7B), que se relaciona à declividade, ou seja, delimita o fluxo natural da água no meio 

ambiente (RENNÓ et al., 2008; GOERGEN et. al., 2012), os menores valores 

representam os canais de drenagem, que no mapa são observados nas cores rosa, roxo, 

verde e azul claro. Os maiores valores, a partir de 32, são referentes ao escoamento 

superficial, caracterizados no mapa nas cores amarelas, verde musgo e azul, o que 

indica que o escoamento superficial na bacia é considerável, e levando-se em conta a 

antropização da mesma, o índice de escoamento é acentuado e a probabilidade de 

carregamento de sedimento também.   

2.2 Procedimentos Metodológicos  

A elaboração deste trabalho consistiu em quatro etapas metodológicas (Figura 

8). A primeira etapa correspondeu ao levantamento dos atributos físicos do local, como 

pedologia, geologia e relevo (morfológicos), tomando-se o cuidado de obter as 

informações mais refinadas possíveis.  
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Figura 8: Fluxograma metodológico do capitulo I. 

Fonte: Autora, 2017. 

A segunda etapa consistiu na aplicação da metodologia da Compartimentação 

Morfopedológica (CMP), descrita por Castro e Salomão (2000), onde a 

compartimentação é entendida como a síntese das relações naturais produzidas por seus 

fatores de formação e evolução, sendo, portanto, construído um compartimento onde as 

características comuns dos atributos físicos da região são unidas em uma única zona. 

Para a delimitação dos compartimentos foram utilizados atributos do solo, da litologia, a 

geomorfologia e a declividade do terreno em quebras naturais.  

A terceira etapa corresponde à elaboração do mapa de suscetibilidade à erosão 

Laminar, onde o dado de erodibilidade foi obtido a partir das classes de solos 

predominantes no remanescente florestal. Esses solos foram associados a índices 

relativos de erodibilidade (Tabela 1), proposto por Bertoni e Lombardi Neto (1985).  
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Tabela 1: Classes de Erodibilidade 

Fonte: Bertoni e Lombardi Neto, 1985. 

Classes de 

Erodibilidade 

Índices Relativos 

de Erodibilidade 

Unidades Pedológicas 

I 10,0 a 8,1 - Cambissolos, Solos Litólicos 

-Podzólicos abruptos, textura 

arenosa/média 

-Areias Quartzosas 

II 8,0 a 6,1 - Podzólicos não abruptos, textura 

média/argilosa, e textura média 

III 6,0 a 4,1 - Podzólicos de textura argilosa 

IV 4,0 a 2,1 - Latossolos de textura média 

- Latossolos de textura argilosa 

- Terra Roxa Estruturada 

V 2,1 a 0 - Solos Hidromórficos em relevo plano 

 

Após interpolação dos tipos de solos e classes de declividade (IPT, 1990) 

(Tabela 2), é possível elaborar o mapa de suscetibilidade erosiva, que foi classificado 

em: Classe I: extremamente suscetível – corresponde aos terrenos que apresentam 

problemas complexos de conservação, indicados para preservação permanente ou para 

reflorestamento; Classe II: muito suscetível – corresponde aos terrenos que apresentam 

problemas complexos de conservação, parcialmente favoráveis à ocupação por 

pastagem, sendo mais apropriados para o reflorestamento; Classe III: moderadamente 

suscetível – Onde os terrenos apresentam problemas complexos de conservação, sendo 

mais indicados a pastagens e culturas perenes; Classe IV: pouco suscetível – Onde os 

terrenos apresentam problemas complexos de conservação, sendo mais indicado a 

pastagens e culturas perenes e, eventualmente, a culturas anuais, porém exigindo 

práticas intensivas mecanizadas e controle da erosão; Classe V: pouco a não suscetível – 

Correspondendo a terrenos sem problemas ou com problemas simples de conservação 

do solo, podendo ser utilizados com qualquer tipo de cultura (IPT, 1990). 
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Tabela 2: Critérios adotados na definição de classes de suscetibilidade à erosão laminar, por meio da 

relação erodibilidade X declividade. 

Fonte: IPT, 1990. 

 Declividade (%) 

I (> 20) II (12 a 20) III (6 a 12) IV (> 6) 

 1 I I II II 

2 I II II III 

3 II III III IV 

4 III IV IV V 

5 Não existe Não existe Não existe V 

 

A quarta etapa consistiu no mapeamento dos focos erosivos laminares e 

lineares encontrados dentro do limite da BHRJL. Esse mapeamento foi realizado por 

meio de uma varredura nas imagens do satélite Geoeye, coloridas (RGB) e com 

resolução espacial de 0,5m, disponíveis na plataforma gratuita Google Earth. A imagem 

disponibilizada corresponde a data de 31 de agosto de 2017.  Para assegurar um padrão 

de visualização durante o mapeamento dos focos erosivos em diversas partes da área de 

pesquisa, foi construída uma malha de retângulos com dimensão de 600m longitudinais 

e 640m latitudinais. A escala cartográfica de mapeamento foi a de 1:3000. 

Para determinar a existência de focos erosivos, foram adotados parâmetros para 

as feições lineares (Figura 9), onde observou-se a existência de sombras projetadas no 

fundo da feição erosiva, bordas íngremes evidenciando a quebra do talude, a forma 

linear evidenciando que a mesma ocorreu por escoamento concentrado e o fundo com 

coloração esbranquiçada, devido a presença de areia (DESPRATS, 2013; NUNES, 

2015). Para as feições laminares adotou-se presença de solo exposto com indícios de 

escoamento difuso da água (Figura 10). 

 

Erodibilidade 
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Figura 9: Mapeamento de focos erosivos lineares utilizando imagens Geoeye com resolução espacial de 
0,5m. Fonte: Google Earth, 2017. 

 

 
Figura 10: Mapeamento de focos erosivos laminares utilizando imagens Geoeye com resolução espacial 

de 0,5m. 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

 Após o mapeamento das feições erosivas, realizou-se uma análise estatística de 

densidade dos pontos (no software de processamento Arcgis), utilizando-se a ferramenta 

Kernell, onde obteve-se a quantidade de erosões por Km² dentro da bacia.  

3. Resultados e Discussão 

Observando as similaridades entre as variáveis físicas, Declividade, Geologia e 

Solos (Figura 11), pode-se realizar a demarcação de quatro compartimentos 

morfopedológicos (CMP).  
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Figura 11: Conjunto de mapas do Meio Físico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite utilizados 

para demarcação dos compartimentos morfopedológicos. 
Fonte: Autora, 2017 

Com relação à declividade, o compartimento 1 encontra-se em declive plano, o 

compartimento 2, tanto “a” quanto “b”, apresentam um declive que varia de Forte-

ondulado a Forte montanhoso, e o compartimento 3 e 4 são zonas de declividade 

variadas, apresentando todas as classes de declividade observadas.  

Quando se observa a geologia dentro dos compartimentos, nota-se que o 

compartimento 1 encontra-se praticamente dentro de uma única unidade geológica, que 

é o complexo granulítico Anápolis – Itauçu. O compartimento 2 apresenta as mesmas 

unidades geológicas, e o quarto compartimento é bastante heterogênio, apresentando 

quase todas as unidades geológicas. O compartimento 3 apresenta uma extensa faixa de 

depósitos aluvionares, sendo o único a apresentar esse litotipo; o compartimento 4 é 

bastante heterogêneo, apresentando quase todas as unidades geológicas, exceto os 

depósitos aluvionares.  

Quanto ao solo apresentado nos compartimentos, nota-se uma homogeneidade 

muito grande nos compartimentos, excetuando-se o compartimento 2, que apresenta 

uma faixa expressiva de Cambissolos e uma pequena mancha de Plintossolos, e o 

compartimento 3, que apresenta uma extensa faixa de Gleissolo.  
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Foram identificados 04 (quatro) compartimentos morfopedológicos na BHRJL 

(Figura 12A), enquanto o mapeamento de focos erosivos identificou 3.455 focos 

(Figura 12B), sendo que destes, a maior concentração é de focos laminares, totalizando 

1.779 focos. Os lineares equivalem a 1.676 focos, subdivididos em 1.624 sulcos e 52 

ravinas, sendo que não foram observados durante o mapeamento focos proporcionais à 

categoria de voçoroca.  

 
Figura 12: Compartimentação Morfopedológica e focos erosivos mapeados em 2017 na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: Autora, 2017. 

Com relação aos CMP delimitados, o CMP1 está localizado no centro norte da 

bacia e é caracterizado por um relevo basicamente plano, apresenta somente os 

Argissolos e Latossolos no compartimento, encontra-se dentro do Complexo 

Granulítico Anápolis-Itauçu metabásica e representa uma área de 143Km². Foram 

mapeados neste compartimento 300 focos erosivos laminares e 292 lineares, sendo o 

terceiro compartimento com o maior número de focos mapeados. Os focos erosivos se 

encontram principalmente sob os Argissolos que são caracterizados como tendo alta 

erodibilidade devido ao seu gradiente textural, que facilita o carregamento das partículas 

do horizonte superficial. Apesar de ser em menor número sob o Latossolo existe um alto 

número de focos erosivos, os Latossolos não são caracterizados por sua alta 

erodibilidade, trata-se de um solo estável e profundo que possui boa permeabilidade, 
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dificultando, portanto, o carregamento de partículas, mas quando usado sem a 

conservação devida pode sim ser facilmente erodido (IBGE, 2007). 

O CMP2 é subdividido em 2a e 2b e juntos formam o maior CMP da bacia, 

somando uma área de 271 km². O 2a localiza-se de sudeste a norte da bacia com área de 

209 km² e o 2b está a noroeste da bacia com área de 62 km². Ambos apresentam declive 

bastante acentuado, algumas manchas de solo só ocorrem neste compartimento, sendo 

eles os Plintossolos e os Cambissolos Háplicos eutróficos. Quanto aos focos erosivos, o 

compartimento 2a se destaca com o maior número de focos encontrados, sendo 665 

focos de erosão laminar e 725 focos referentes a erosão linear, enquanto que o 

compartimento 2b ocupa o quarto lugar com relação aos focos erosivos sendo 

representado por 122 focos laminares e 76 focos lineares. Os Cambissolos não possuem 

boa permeabilidade, favorecendo assim a enxurrada e, portanto, a remoção de 

partículas, já os Plintossolos são solos imperfeitamente drenados, onde normalmente 

possui nível de água alto, deixando o solo úmido boa parte do ano (IBGE, 20017).  

O CMP3 fica ao sul da bacia com área de 88 km², apresenta relevo plano e em 

alguns lugares com declive forte-montanhoso, porém este compartimento apresenta uma 

extensa mancha de Gleissolos e na geomorfologia é também único na presença de 

planícies fluviais meândricas. O CMP3 foi o compartimento com menor número de 

focos erosivos mapeados, sendo 121 focos laminares e 68 focos lineares.  Os gleissolos 

são solos mal drenados, que ficam úmidos praticamente o ano todo, são solos coesos e 

dificilmente ocorre a remoção de partículas (IBGE, 2007).  

Por fim, o CMP4 encontra-se na região central da bacia, é o segundo maior 

compartimento sendo representado por 270 km² e apresenta declives homogêneos, 

geologia com praticamente todas as classes e pedologia também com praticamente todas 

as classes, excetuando-se aquelas que só aparecem nos compartimentos 2. Quanto aos 

focos erosivos, foram mapeados no compartimento 571 focos laminares e 515 focos 

lineares, sendo o segundo compartimento da bacia com os maiores números de focos 

erosivos encontrados.  

Ao se explorar as fragilidades encontradas nessas áreas referentes aos atributos 

físicos analisados, é expressivo que o compartimento 2a apresenta as maiores 

fragilidades tanto em relação ao solo, quanto ao relevo do local, além dele o 

compartimento 2b apresenta manchas de Cambissolos que são caracterizado como 

frágeis devido a diferença de textura em sua profundidade e a quantidade de Silte, que é 
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uma partícula de fácil remoção do solo, apresentado (IBGE, 2007). No compartimento 3 

a maior fragilidade está relacionada as planícies fluviais que por si só requerem 

cuidados especiais por se tratar de um recurso hídrico de abastecimento urbano.  

Dentro destes três compartimentos, prioritariamente dentro do compartimento 

2a encontra-se dois parques Estaduais, o Altamiro de Moura Pacheco que foi criado em 

1992 com o objetivo de proteger o maior remanescente da fitofisionomia do Cerrado 

Brasileiro denominado de mata seca e o João Leite criado em 2014 com o principal 

objetivo de proteger o reservatório do João Leite, principal manancial de abastecimento 

da capital do Estado de Goiás, Goiânia.  

Ambos os parques, neste trabalho denominados como remanescente florestal, 

estão em áreas naturalmente frágeis, e que por si só necessitam de um manejo planejado 

e adequado visando de tal forma um uso sustentável dos remanescentes. 

Ao se analisar a suscetibilidade a erosão laminar da BHRJL (Figura 13), 

percebe-se mais um indicativo de fragilidade dos compartimentos citados acima, e 

consequentemente uma relação com a área do remanescente florestal.  

 

Figura 13: Suscetibilidade à erosão Laminar e mapeamento dos focos erosivos laminares da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. 

Fonte: Autora, 2017. 
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Cerca de 32,64% da área da bacia se encontra na classe II - Muito Suscetível e 

esta é observado principalmente no CMP 2ª, foram mapeados nesta classe 785 focos 

erosivos laminares, o maior número de focos laminares encontrado. A classe I 

(Extremamente Suscetível), representa cerca de 11% da Bacia e se localiza na porção 

Noroeste da bacia no CMP 2a e 196 focos foram mapeados no local. Apesar de ser a 

classe mais propícia a ocorrência de focos erosivos laminares, foi a classe com o menor 

número de focos mapeados, isso provavelmente se deu devido ao fato de, na porção 

noroeste da bacia ter-se uma cobertura vegetal expressiva, o que como já mencionado, 

dificulta a visualização dos focos através de imagens de satélite, isso implica que boa 

parte da área representante desta classe se encontra protegida pelas áreas de preservação 

permanente, pelas reservas legais e também pelas unidades de conservação que existem 

na bacia.  

 A classe com menor expressão dentro da BHRJL é a classe III (Modernamente 

Suscetível) que é representada por apenas 9% da bacia e é expressiva ao longo do canal 

de drenagem principal, 212 focos foram mapeados nesta classe de suscetibilidade.  

Tanto as classes IV (Pouco Suscetível) e V (Pouco a Não Suscetível) representam 23% 

da bacia e estão localizadas em sua maioria nos CMP 1 e 4 localizados mais ao centro 

norte da bacia, nestas classes foram mapeadas respectivamente 351 e 235 focos erosivos 

laminares.  

Observando apenas o Remanescente florestal percebe-se que mais de 80% do 

parque se encontra na classe I (Extremamente Suscetível) e Classe II (Muito Suscetível) 

e a ocorrência de processos Erosivos Laminares nas bordas dos limites dos mesmos 

corrobora com a hipótese de que o remanescente se encontra em áreas naturalmente 

frágeis. 

Na Figura 14 observa-se a representação da densidade de focos erosivos por 

Km² na BHRJL e nota-se que apesar de existir na bacia como um todo um alto número 

de processos erosivos, existem poucas áreas críticas onde é possível encontrar de 30 a 

80 focos erosivos sejam eles laminares ou lineares, e essas áreas críticas se concentram 

no compartimento 2a principalmente, tendo pequenas manchas nos compartimentos 4 e 

3.  
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Figura 14: Densidade de focos erosivos por Km² da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiás, 

Brasil. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Mais de 70% da área da bacia se encontra com densidade de focos baixa 

variando de 0 a 2 focos por Km². No estudo realizado por Castro e Nunes (2016), foi 

encontrada uma densidade de focos erosivos por Km² para a região de Mineiros, 

sudoeste do Estado de Goiás, uma ocorrência de até 2,46 focos por Km², nota-se que o 

valor encontrado para a região de Mineiros é bem inferior ao valor encontrado para a 

BHRJL, porém a região de Mineiros a ocorrência dos processos erosivos é 

predominantemente linear sendo encontrados grandes voçorocamento, o que não é o 

caso da bacia do João Leite, pois os processos erosivos constituem-se basicamente de 

processos laminares, e quando estes são lineares a predominância é de pequenos sulcos.  

Esta predominância de processos laminares na bacia e de pequenos sulcos tem 

como causa o uso e manejo do solo. Souza e Ferreira (2014), realizaram um 

levantamento do uso e ocupação do solo na bacia (Tabela 3) que indicou que, em 2011, 

o uso predominante na bacia era de pastagens que ocupava cerca de 46,3%, a agricultura 

ocupava apenas 6,2% da área, 25,7% era preservada por vegetação. 

Tabela 3: Quantificação do mapeamento de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
João Leite (BHRJL). 

Fonte: SOUZA e FERREIRA, (2014). 
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De 1984 para 2011 houve um intenso processo de desmatamento convergindo 

a vegetação principalmente para pastagem e para o crescimento dos centros urbanos 

presentes na Bacia, o município de Goiânia e de Anápolis (SOUZA e FERREIRA; 

2014).  

Boa parte da BHRJL se encontra dentro da Região Metropolitana de Goiânia 

(BMG), o que por si só gera certa preocupação por se tratar de uma área de incremento 

urbano e populacional.  

Peron e Evangelista (2004), explicam que uma pastagem degradada, que é 

considerada aquela que está em um processo evolutivo de perda de vigor e 

produtividade forrageira sem a possibilidade de recuperação natural e persistindo na 

degradação da mesma, podendo ocasionar uma degradação dos solos e dos recursos 

naturais, isto porque diminuindo a produtividade forrageira o solo fica exposto 

diretamente aos impactos da gota da chuva, facilitando assim a remoção de partículas. 

Para os agricultores de grande porte estes processos erosivos importam quando são 

visíveis e afeta diretamente a produtividade, porém, os agricultores de pequeno porte, 

não tem condições financeira para arcar com o custo da recuperação e as áreas acabam 

sendo abandonadas (SPAROVEK e MARIA, 2003).  

Na BHRJL as pastagens se encontram em sua maioria degradadas e não foram 

manejadas adequadamente, favorecendo, portanto, o transporte da partícula de solo 

(processos erosivos laminares e lineares), que por sua vez podem causar turbidez da 

água e assoreamento do canal de drenagem e do reservatório (SOUZA e FERREIRA, 

2014). Ainda segundo os mesmos autores, o processo de desmatamento se intensifica na 
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bacia nos anos de 1992, onde, até 2011 estipula-se que 35% da vegetação foi suprimida, 

removendo, portanto, a proteção natural dos solos com relação à ocorrência de 

processos erosivos.   

4. Considerações finais 

O número de erosões mapeadas na BHRJL é bem alto apesar de os mesmos 

não estarem concentrados em um único pronto da bacia, tendo poucas áreas de 

densidade elevadas de focos erosivos encontrados, com maior frequência, nos CMP 2a, 

4 e 3.  

As metodologias adotadas para identificação dos compartimentos, 

Suscetibilidade à erosão laminar, o mapeamento e a densidade dos focos erosivos, se 

mostraram eficazes quando se trata de uma análise integrada da paisagem, pois as 

técnicas metodológicas permitiram avaliar de forma abrangente e simultânea os 

atributos gerais do meio físico, a intervenção humana e a consequência dessa 

intervenção não planejada para a BHRJL. 

A partir da definição dos quatro compartimentos morfopedológicos foi possível 

distinguir áreas mais críticas onde se deve destacar a maior necessidade de 

planejamento ambiental, como é o caso dos compartimentos 2a e 2b.  

Por meio das análises da suscetibilidade à erosão laminar nota-se que 

aproximadamente 52% da bacia encontra-se entre as classes I, II e IV que varia de 

Extremamente Suscetível a Moderadamente Suscetível, o que para uma bacia onde se 

encontra o principal reservatório de abastecimento de água da capital do Estado de 

Goiás é preocupante, pois o provável local de deposição destes sedimentos são as calhas 

dos rios e até mesmo o próprio reservatório.  

Levando-se em conta todos os atributos físicos analisados e a localização do 

remanescente florestal, é possível perceber a fragilidade do local onde os parques 

Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite estão localizados, que correspondem 

aos limites dos compartimentos 2a e 2b caracterizados como sendo os mais frágeis dos 

CMP.   

Quanto à análise da suscetibilidade à erosão laminar nota-se que a bacia como 

um todo tem uma suscetibilidade muito elevada e isso novamente se concentra dentro 

dos limites dos remanescentes. Com relação à inspeção visual dos focos erosivos, nota-

se uma expressiva quantidade de focos dentro da bacia, porém como o mapeamento é 
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realizado através de imagens de satélites a cobertura vegetal do remanescente 

impossibilita a visualização do solo.  

Levando-se em conta a importância que o remanescente florestal tem para 

preservação da fitofisionomia de mata seca do bioma Cerrado, um dos 34 hotspots 

mundiais para conservação segundo Myers et al. (2000); Klink e Machado (2005), e que 

além disso, trata-se da preservação de um manancial de extrema importância para mais 

de 50% da população da capital do estado de Goiás, Brasil, faz-se necessário um estudo 

mais aprofundado sobre os impactos sobre o remanescente florestal.  
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CAPÍTULO II: INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PARQUE ESTADUAL 

ALTAMIRO DE MOURA PACHECO E NO PARQUE ESTADUAL DO JOÃO 

LEITE 

1. Introdução 

O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e o Parque Estadual 

do João Leite (PEJol), caracterizados neste trabalho como remanescente florestal, 

sofrem constantemente com os intensos incêndios florestais que destroem boa parte dos 

mesmos, causando diversos danos à fauna e flora, solo, reservatório e pelas redondezas 

onde é possível encontrar propriedades rurais e uma rodovia de fluxo intenso e 

constante que interliga duas cidades com grande potencial econômico, Goiânia e 

Anápolis, a BR153. 

Segundo Soares e Batista (2007), o fogo é o termo aplicado ao fenômeno físico 

resultante da rápida combinação entre o oxigênio e outra substância qualquer resultando 

na produção de calor, luz e chamas, sendo caracterizado por Soares et al. (2009) como o 

agente que provoca mais danos às florestas de todo o mundo.  

Herawati e Santoso (2011) afirmam que os incêndios florestais geram 

problemas em diversas escalas: localmente, promovem a degradação da vegetação, 

impactos sobre a biodiversidade, prejuízos financeiros e até mesmo perda de vidas; 

regionalmente, entre outros, sua fumaça gera problemas para a saúde humana e afeta os 

meios de transporte; em escala global, promovem aumento nas emissões de carbono 

para a atmosfera, podendo ter consequências para o clima planetário. No Brasil, apesar 

da falta de informações precisas, sabe-se que o fogo é um problema sério para florestas 

nativas e plantadas (FIEDLER et al; 2006; SOARES et al; 2009; TEBALDI et al; 2013). 

O Cerrado é o segundo maior bioma do país em extensão e contém uma fauna 

e flora bastante expressiva e ainda pouco conhecida (SIMON et al., 2009); hoje se 

encontra entre os 34 hotspots mundiais pela quantidade de área perdida para o 

desmatamento em apenas 50 anos de exploração e pela quantidade de espécies 

endêmicas existentes no bioma (MYERS et al., 2000; SILVA et al., 2002). 

A ação do fogo sobre a vegetação é frequentemente associada aos fatores que 

influenciaram na origem das formações savânicas e campestres do Cerrado (MIRANDA 

et al., 2010). Este bioma possui um histórico de incêndios florestais devido á 

características fitofisionômicas de sua vegetação, conforme destaca Pereira e Cabral 

(2011): 
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Em termos de causas, o fogo no cerrado pode iniciar-se por fatores 

naturais, devido ao acúmulo de biomassa seca, de palha, baixa 
umidade e alta temperatura, que acabam criando condições favoráveis 

para tal. O fato pode decorrer por intermédio de descargas elétricas, 

combustão espontânea, pelo atrito entre rochas e até mesmo atrito do 
pêlo de alguns animais com a mata seca. (PEREIRA e CABRAL, 

2011, pág. 5).  

Por mais de 25.000 anos os incêndios naturais e os antrópicos ocorrem na 

região (MIRANDA et al., 2010), mas a queimada natural não causa tantos danos, pois 

ocorrem em épocas de chuva e são rapidamente controladas naturalmente, porém 

quando ocorre a reincidência na mesma área por causas humanas, as espécies que 

haviam brotado anteriormente não sobrevivem (PEREIRA e CABRAL, 2011).  

Os incêndios florestais podem causar diversos tipos de danos às florestas como 

nas árvores, no solo com destruição da camada com maior taxa de matéria de orgânica, 

danos a fauna, danos a propriedade e a vida humana (SOARES e BATISTA, 2007). 

As principais causas dos incêndios florestais são raios, queima para limpeza, 

incendiárias, fumantes, fogos de recreação, operações florestais, desmatamento e 

estradas de ferro (SOAREZ e SANTOS, 2002). 

Para mitigação deste problema é preciso avaliar a causa, a frequência e as 

consequências do fogo para alcançar uma solução plausível, ou seja, para se obter maior 

eficiência no combate ao incêndio florestal é necessário a construção de um 

planejamento estratégico (FERRAZ; VETTORAZZI, 1998; SOARES e BATISTA, 

2007). A falta dessas informações pode levar a dois extremos: gastos muito elevados, 

acima do potencial de danos ou gastos muito baixos, colocando em risco a 

sobrevivência das florestas (SOAREZ e SANTOS, 2002). 

Os incêndios florestais tem sido uma das maiores preocupações dos setores de 

manejo e proteção florestal, devido à grande probabilidade de ocorrência em certas 

épocas do ano e aos prejuízos irrecuperáveis que estes ocasionam (FERRAZ e 

VETTORAZZI, 1998). 

As medidas comumente propostas para prevenção dos incêndios florestais nas 

Unidades de Conservação (UCs) são a construção de aceiros internos e externos para 

barrar a propagação do incêndio, sistema de detecção e comunicação da ocorrência do 

incêndio e educação ambiental com foco no tema incêndio florestal (MEDEIROS e 

FIEDLER, 2004). 
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O risco de incêndios pode ser abordado por meio de seu mapeamento, que tem 

como objetivo a identificação de áreas com riscos diferenciados em uma determinada 

região de trabalho, usando fatores inerentes à região, como uso da terra, relevo, 

características das florestas, dados meteorológicos locais, entre outros (FERRAZ e 

VETTORAZZI, 1998). 

De acordo com Oliveira (2002), pode-se criar um zoneamento de risco 

trabalhando-se um agrupamento de mapas de risco. Através de métodos que permitam 

associar os fatores ambientais com os incêndios, produz-se um mapa de risco potencial 

de incêndios. Esta pesquisa é uma das mais apropriadas aplicações do ambiente SIG, 

visto que a diversidade de fatores que afeta o começo e alastramento de um incêndio 

florestal determina a utilização de uma abordagem de análise integrada (CHUVIECO e 

CONGALTON, 1989). 

O mapa de potencial de incêndios pode ser validado por evidências de 

incêndios registradas nos tecidos lenhosos das árvores. A dendropirocronologia é um 

ramo importante da dendrocronologia que utiliza as marcas deixadas pelos incêndios 

florestais nos anéis de crescimento para obter uma sequência cronológica e a 

abrangência espacial dos mesmos (ANDRADE, 2013).  Assim, também é possível 

inferir o ano de ocorrência dos incêndios (HIGUERA, 2005).  

Em geral estas informações obtidas através da análise dos anéis de crescimento 

das árvores podem, da mesma forma, proporcionar a elaboração de modelos de predição 

de eventos climáticos, além de fornecer dados imprescindíveis para o monitoramento 

ambiental e tomada de decisões no manejo florestal sustentável (LISE et al., 2001). 

Visando isso, o presente capítulo tem por objetivo, analisar o histórico de 

queimadas nos parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite comparando entre as 

imagens de satélites e a dendropirocronologia, realizar o mapeamento de risco na zona 

de amortecimento dos parques e propor medidas de mitigação viáveis para atual 

condição dos remanescentes.  

2. Materiais e Métodos 

2.1. Caracterização da Área de Estudo 

 O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e o Parque Estadual 

do João Leite (PEJol) possui uma área de zona de amortecimento (ZA) de 10Km ao 

redor dos mesmos (Figura 15). No decorrer deste trabalho, ambos os parques foram 
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referidos como Remanescente Florestal, que está inserido dentro dos municípios de 

Goiânia, Goianápolis, Teresópolis e Nerópolis.  

 

Figura 15: Localização da Zona de Amortecimento (ZA) do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil.  

Fonte: Autora, 2018. 

 

Quando se observa a declividade dentro da ZA (Figura 16A) a classe de 

declividade que mais se destaca é a de 4-8% (Suave Ondulado) com uma representação 

de 36% do total da área, em seguida se destaca a declividade de 0-4% (Plana) com 

representação de 24,6%, com uma representação próximo a anterior com 22,9% 

encontra-se a classe de 8-13% (Ondulada), a representação da classe de 13-19% (Forte 

Ondulado) representa apenas 10% da área total do mapa e as classes de 19-29% 

(Montanhoso) e de 29-68% (Escarpado) apresentam juntas 5,3% da área apenas. 

Ao analisar a Hipsometria (Figura 16B) da ZA, observa-se que a variação 

altimétrica na região é de 686m a 1043m, sendo que as cotas mais baixas se localizam 

na porção sudoeste da ZA e as cotas mais altas na porção sudeste e nordeste. 
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Figura 16: Declividade (A) e Hipsometria (B) da Zona de Amortecimento dos Remanescentes Florestais, 

Goiás, Brasil. 

Fonte: MDT – Topodada, 2018. 

Avaliando-se as classes de declividade e hipsometria do terreno, verifica-se 

que a zona de amortecimento dos parques é relativamente ondulada.  

No mapa de orientação das vertentes (Figura 17), nota-se que o Ribeirão João 

Leite é o divisor principal de águas. A Leste, todas as vertentes estão voltadas para o 

leste, sudeste e nordeste, e à oeste, todas as vertentes seguem a noroeste, sudoeste. Isto 

possibilita notar também onde a incidência solar é mais intensificada devido a 

orientação das vertentes. 
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Figura 17: Orientação das vertentes dentro da Zona de Amortecimento do Remanescente Florestal, 

Goiás, Brasil. 

Fonte: Autora, 2018. 

Com relação ao clima, a região do Estado de Goiás, segundo Köppen é 

classificada como AW, sendo quente e úmido com temperaturas variando com médias 

de 30°C nos meses quentes e 19°C nos meses frios, apresentando um total anual de 

precipitação que varia de 1.200 mm a 1.825 mm, com variações de 1530 mm a 1580 

mm para o município de Goiânia. 

 De acordo com a estação da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás, os picos de precipitação máxima (Figura 18), se deu nos anos de 1982 com 118 

mm de chuva, o segundo pico ocorreu em 1994, com 126 mm de chuva, e este foi o 

mais alto registrado. Após esses períodos, há precipitação máxima acima de 100mm nos 

anos de 1997, 2001, 2005, 2008, 2012 e 2013. Entre os anos analisadas, a precipitação 

anual mais baixa se deu no de 1984, com 51,8 mm de chuva.  
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Figura 18: Máxima anual para precipitação e temperatura. 
 Fonte: Estação Evaporimétrica – Escola de Agronomia da UFG (2018). 

 

Também na Figura 18 é possível observar as máximas de temperatura, os 

picos ocorreram entre os anos de 1987, 1988, 1994, 2002, 2004, 2007, 2011, 2012, 

2015, 2016 e 2017. Em 1994 a temperatura máxima foi de 34,4ºC, este pico é o único 

que coincide com o pico de precipitação, mas a temperatura mais alta foi em 2017 

alcançando 37, 8ºC. 

A precipitação anual como já exposto por Köppen fica na média de 1500mm, 

como indicado na linha de tendência na Figura 19. É possível verificar ainda que   

somente em 1982 ocorreram no ano chuvas mais intensas e que 2.067mm, o restante 

dos anos varia pouco com relação à média.  

 

Figura 19: Precipitação Total Anual em mm para Goiânia. 

Fonte: Estação Evaporimétrica – Escola de Agronomia da UFG (2018). 
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A temperatura média anual (Figura 20), varia de 20ºC a 25ºC, aumentando 

gradativamente desde 1975. Dentro destes 43 anos de análise o único pico de alteração 

se deu no ano de 2007 quando a média na temperatura alcançou 26,7ºC. 

 

Figura 20: Temperatura média anual para Goiânia. 

Fonte: Estação Evaporimétrica – Escola de Agronomia da UFG (2018). 

 

Observando os últimos 43 anos de dados climatológicos obtidos verifica-se 

que, para a região como um todo, há um aumento gradativo da temperatura e uma 

diminuição com relação a precipitação anual.  

2.2 Procedimentos Metodológicos 

A metodologia deste capítulo consistiu primeiramente no levantamento das 

espécies arbóreas presentes no Remanescente Florestal que possuíam potencial 

dendrocronológico.  

Este estudo foi realizado a partir do cruzamento dos dados pertencentes ao 

levantamento florístico do PEAMP (FUNATURA e SEMARH, 2005), as informações 

bibliográficas (BOTOSSO e MATTOS, 2002) de espécies cujo se tenha comprovado a 

existência de anéis de crescimento, desta forma foi possível estabelecer algumas 

espécies que em campo foram priorizadas na identificação. 

O levantamento florístico realizado pela FUNATURA (2005) apresenta as 

coordenadas de alguns indivíduos arbóreos de cada espécie com potencial 

dendrocronológico que foram previamente selecionados, e com base nisto as 

localizações das espécies arbóreas foram inseridas no mapa de declividade do 

Remanescente para que, utilizando-se destas informações em conjunto, fosse possível 
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selecionar áreas para visita que contemplasse altitudes altas, médias e baixas, situação 

ideal para aplicação dos estudos de dendrocronologia (Figura 21). 

 

Figura 21: Localização das espécies arbóreas encontradas no Remanescente Florestal, Goiás, Brasil com 

potencial dendrocronológico em relação à declividade. 

Fonte: FUNATURA, 2005. 
 

Foram realizadas, no ano de 2017, 13 trabalhos de campo durante os meses de 

Maio, Junho e Julho para identificar, com apoio de um especialista em identificação de 

espécies arbóreas do IBGE (Sebastião de Souza Silva), os indivíduos indicados no 

levantamento da FUNATURA e proceder com a seleção das espécies onde seriam 

realizadas as coletas. Em novembro foram realizadas mais três visitas ao parque para 

coleta de solo e recoleta de material arbustivo.  

As espécies arbóreas foram identificadas nas proximidades das trilhas já 

existentes no Parque, pela facilidade de acesso e por se tratar de áreas com maior uso 

antrópico. Na figura 22, observam-se em roxo as trilhas existentes dentro do parque e 

em amarela as trilhas percorridas na atividade de campo. 

 



56 
 

 
Figura 22: Trilhas existentes nos Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite 

Fonte: SECIMA, 2017. 

 

As trilhas identificadas em amarela foram escolhidas, pois estavam totalmente 

dentro da área do Remanescente, dispensando passar dentro de propriedades 

particulares que localizam-se ao redor dos parques e também por serem uma indicação 

dos técnicos ambientais que trabalham no Remanescente. 

Foram selecionados para coleta duas espécies arbóreas, sendo elas o Cedro 

(Cedrela fissilis Vell.; Meliaceae) e a Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.; Fabaceae) 

para averiguação dos anéis de crescimento. Foram coletadas amostras na Trilha da 

Onça, na área da Ravina e na Trilha do Zezinho, um total amostral de 44 indivíduos 

(Figura 23).  Destas, 10 foram descartadas por não oferecerem a visibilidade necessária 

para dar continuidade no estudo, 10 por terem sofrido avarias durante o transporte ou 

durante o procedimento de tratamento das mesmas e 9 por não alcançarem correlação 

cronológica necessária. Portanto o n amostral foi de 17 indivíduos arbóreos. 
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Figura 23: Localização das árvores onde as amostras foram extraídas no Parque Estadual Altamiro de 
Moura Pacheco e no Parque Estadual João Leite. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Em frente à trilha da onça, do outro lado da rodovia BR 153, é possível notar 

um processo de ravinamento que se inicia a pouco mais de três metros de distância da 

rodovia e se encerra nas margens do reservatório, possui uma extensão de 

aproximadamente 230 metros e 6 metros de profundidade em seu ponto mais profundo. 

Em virtude de se tratar de um evento geomórfico, coletas foram realizadas em suas 

proximidades para verificar a possibilidade de se analisar a interferência desse processo 

nos indivíduos arbóreos e o tempo de instalação de tal processo.  

Foram analisados 5 indivíduos arbóreos de Copaíba e 12 do Cedro. No quadro 

abaixo (Quadro 1), é possível verificar a identificação das 28 amostras recolhidas, a 

idade e a localização das mesmas. As amostras com A2 no final são as amostras 

coletadas na campanha de novembro de 2017. E as com T são os testes de coleta 

realizados na primeira campanha de coleta nos meses de Março a Julho de 2017.   
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Quadro 1: Identificação das amostras analisadas no Remanescente Florestal 

Fonte: Autora, 2018. 

Identificação 

das Amostras 

Indivíduos 

Arbóreos 

Localização 

CEDROS 

E1 TC1ZE Trilha do Zezinho 

E2 TC2ZA2 Trilha do Zezinho 

E3 TC3ZA2 Trilha do Zezinho 

E4 TC1OA2 Trilha da Onça 

E5a TC2O Trilha da Onça 

E5b TC2A2 Trilha da Onça 

E6a TC5O Trilha da Onça 

E6b TC5A2 Trilha da Onça 

E7 TC6O Trilha da Onça 

E8a TC7O Trilha da Onça 

E8b TC7A2 Trilha da Onça 

E9 TC11T2 Trilha da Onça 

E10 TC16A2 Trilha da Onça 

E11 TC18O Trilha da Onça 

E12a TCV1T1 Ravina 

E12b TCV1T2 Ravina 

E13a TCV1A1 Ravina 

E13b TCV1A2 Ravina 

COPAÍBAS 

O1a P1 Trilha da Onça 

O1b P1A2 Trilha da Onça 

O2a P3O Trilha da Onça 

O2b P3A2 Trilha da Onça 

O3a P5O Trilha da Onça 

O3b P5A2 Trilha da Onça 

O4a P6O Trilha da Onça 

O4b P6A2 Trilha da Onça 

O5a P7O Trilha da Onça 

O5b P7A2 Trilha da Onça 

 

As amostras foram coletadas de forma não-destrutiva, onde o caule da árvore é 

preservado e apenas uma pequena porção do lenho do caule é retirada utilizando o trado 

de incremento, também conhecido como Sonda Pressler. As amostras de madeira do 

tronco das árvores, também denominadas de baguetas, possuem diâmetro de 5,5 mm, 

com até 40 cm de comprimento (BOTOSSO e MATTOS, 2002).  



59 
 

Também se utilizou fita zebrada para marcação das árvores que foram 

amostradas; canudo para armazenamento das amostras em campo; cavilhas para tapar as 

incisões nas árvores e tinta antifúngica para evitar um ataque biológico ao indivíduo 

arbóreo (Figura 24).  Optou-se neste trabalho por não utilizar amostras das raízes das 

árvores, portanto as amostras foram coletadas a 1 metro de distância do solo nas 

campanhas de Março a Julho e a 0,5m do solo nas campanhas de Novembro. Foram 

selecionados indivíduos arbóreos que próximo ao seu caule apresentavam sinais de 

processos erosivos e de sedimentação, como também foram selecionadas amostras 

testemunhas onde não se observava atuação de nenhum desses eventos geomórficos.  

 

 
Figura 24: Extração dos anéis de crescimento de forma não destrutiva no Cedro (Cedrela fissilis).  

Foto: Renata Momoli, 2017. 

Após as coletas, as amostras foram coladas em um suporte de madeira (Figura 

25) e após a secagem, polidas com lixas de granulometria crescente, de 50 a 600 

grãos/cm² (Figura 26). A descrição anatômica macroscópica com a identificação e 

demarcação dos anéis de crescimento foi realizada através de um microscópico 

estereoscópico Leica EZ4 HD com aumentos de 20 e 40 vezes. Após este processo, a 

seção transversal das amostras foi escaneada em alta resolução (1200 dpi). 
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Figura 25: Colagem das amostras coletadas no Remanescente nos suportes de MDF. 
Foto: Autora, 2017. 

Figura 26: Conjunto de lixas a qual as amostras foram submetidas. 

Foto: Autora, 2017. 

A datação foi realizada primeiramente a mão com um lápis na madeira do 

suporte e com o auxílio de uma lupa (Figura 27), após demarcação manual, as amostras 

foram levadas ao software Image Pro plus onde foi realizada a demarcação da largura 

dos anéis de crescimento (Figura 28).  
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Figura 27: Marcação Manual dos anéis de crescimento. 

Foto: Autora, 2017. 
 

 
Figura 28: Marcação dos anéis de crescimento no Image Pro Plus. 

Foto: Autora, 2017. 

De posse das amostras coletadas dos lenhos das árvores, verificou-se a 

existência de marcas de fogo nos anéis de crescimento e dessa forma realizou-se a 

datação da ocorrência desses eventos (GRISSINO-MAYER e SWETNAM, 2000; 

HIGUEIRA et.al. 2005; YALCIN et.al, 2006), e então foi realizada a correlação com as 

imagens de satélites. 

Simultaneamente às coletas de amostras, foi realizada uma segunda etapa do 

capítulo referente a aquisição de imagens de satélites e dados disponíveis no portal 

(https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/aq30m/) do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), com resolução espacial de 30m. Os dados adquiridos nos 

https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/aq30m/
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forneceram os focos de incêndio e a área queimada no mês de setembro para os anos de 

2011 a 2017, excetuando o ano de 2012 por ausência de dados. 

Utilizou-se de imagens do satélite Landsat 5 e 8 para comparar as áreas 

queimadas antes da instalação do PEAMP em 1985 e mais recentes depois da instalação 

do PEJol em 2017, este mapeamento foi realizado tanto dentro da área do remanescente 

quanto na sua zona de amortecimento, que segundo seu plano de manejo corresponde a 

10 km ao redor do remanescente e que influencia diretamente na dinâmica da UC 

(SEMARH/ITCO, 2007). Utilizando-se do Software SIG Arcgis, foi possível verificar o 

tempo de ocorrência destes eventos (MATOS, 2014; MACHADO, 2015).  

Após aquisição das imagens, elas foram tratadas no software ENVI onde as 

imagens foram submetidas a composição colorida RGB, na imagem do satélite 

LANDSAT 5 utilizou da composição colorida 5(R), 4(G), 3(B), e na LANDSAT 8 

usou-se da composição 6(R), 5(G), 4(B) (GOMES-LOEBMANN et. al., 2005; IBGE, 

2013). 

 Após realizar a composição colorida as imagens foram levadas ao software 

Arcgis, onde foram segmentadas através da ferramenta meanshift, e classificadas 

polígono a polígono, pois a classificação supervisionada se fez ineficaz dada a confusão 

espectral apresentada por essa área. Para a classificação utilizou-se de uma adaptação da 

chave de classificação de Ribeiro e Walter (2008) (Quadro 2). 

Quadro 2: Chave de Classificação adotada para classificar as imagens Landsat 5Tm e Landsat 8. 

Fonte: Adaptado Ribeiro e Walter (2008). 

  Características 

 
Classes de 

Uso 
Textura Tonalidade Porte 

Aspectos 

Associados 
Imagem 

Á
r
e
a
s 

N
a
tu

r
a
is

 

Formação 

Florestal 
Homogênea Verde escuro 

Alto 

 

Fundos de Vales, 

cursos d'água ou 

UC's 

 

 

Formação 

Savânica 
Homogênea Verde claro 

Médio/Alto 

 

Formas Irregulares/ 

Árvores isoladas 
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Formação 

Campestre 
Grossa 

Roxo, preto 

ou verde 

escuro 

 

Baixo 

 

 

Relevo 

movimentado 

 

 

Á
r
e
a
s 

A
n

tr
ó
p

ic
a
s 

Agricultura 

Fina, 

aveludada e 

granular 

Rosa ou Verde 

Claro 

 

Rasteiro 

 

Formas 

Geométricas, Pivôs 

ou carreadores 

 
 

Pastagem 

Fina, 
homogênea e 

aveludada 

Clara com 
algumas 

variações 

 

 

Baixo 

Formas 

Geométricas, 
trilhas, áreas 

isoladas, áreas 

rebaixadas e fundos 

de vale  

Áreas Urbana Grossa 

Lilás, roxo 
escuro ou 

cinza claro e 

médio 

 

 

Formas 

Geométricas e 

arruamentos 

 
 

O
u

tr
a

s 
Á

re
a

s 

Queimada Grossa 
Roxo escuro 

 
 

Áreas próximas a 

matas, zonas de 

agricultura 

 
 

Solo Exposto Grossa 

Rosa Claro ou 

Branco 

 

 

Formas irregulares, 

Proximidade de 

Reservatórios 

 

 

Água Lisa 

Cinza escuro 

ou negro 

 

 

Áreas rebaixadas 

e/ou fundos de vale 

 

 

 

A quarta etapa consistiu no levantamento de risco a incêndios florestais através 

da metodologia do Chuvieco (1989) e da adaptação de Santos et. al. (2010), sendo 

selecionados 5 fatores para este trabalho: Uso das terras com o tipo de vegetação 
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predominante, hipsometria, declividade, orientação das vertentes, e proximidade com 

áreas urbanizadas (rodovias, loteamentos, entre outros). Após a obtenção destes dados 

realizou-se a interpolação dos mesmos, utilizando-se a ferramenta Reclassify no 

software Arcgis, atribuindo coeficientes a essas variáveis (Tabela 4). 

Tabela 4: Coeficientes para análise do Risco a incêndios florestais. 

Fonte: Adaptado Chuvieco (1989); Santos et. al. (2010). 

Fatores Variáveis Classificação Coeficiente 

Uso das terras Cobertura Vegetal 

(Florestal) 

Médio 2 

Cobertura Vegetal 

(Savânica) 

Médio 2 

Cobertura vegetal 

(Campestre) 

Médio 2 

Pastagem Alto 3 

Agricultura Baixo 1 

Rodovias Baixo 1 

Área Urbana Baixo 1 

Queimada Alto 3 

Água Baixo  1 

Solos Exposto  Baixo 1 

Declividade 

(%) 

0 - 12 Baixo 1 

13 - 40 Médio 2 

41 - > 44 Alta 3 

Orientação da 

Vertente 

Sul Baixo 1 

Sudeste Baixo 1 

Sudoeste Baixo 1 

Leste Médio 2 

Oeste Médio 2 

Norte Alto 3 

Nordeste Alto 3 

Noroeste Alto 3 

Relevo Plano Baixo  1 

Hipsometria 689 – 798m Baixo 1 

799 – 881m Médio 2 

882 – 1043m Alto 3 
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Distância de 

Rodovias e 

Zonas Urbanas 

Fora da Área 

envolvente 

Alto 3 

Dentro da Área 

envolvente 

Baixo 1 

O mapeamento de risco a incêndio delimita áreas prioritárias para atuação dos 

gestores, indicando nos parques as áreas críticas com relação ao fogo. Ao finalizar os 

resultados, foi feito uma análise integrada a fim de se estabelecer a correlação entre os 

eventos e as áreas mais críticas que devem ter ação mais incisiva por parte dos gestores 

com relação a fiscalização. 

3.Resultados e Discussão 

Para se avaliar melhor a ocorrência dos incêndios florestais na zona de 

amortecimento do remanescente, avaliou-se o histórico de uso e ocupação nos anos de 

1985 e 2017 dentro da Zona de amortecimento do Remanescente Florestal (Figura 29). 

Foram consideradas 10 classes de uso variando entre áreas antropizadas e áreas naturais.  

O Ano de 1985 foi escolhido por anteceder a criação do PEAMP, que se deu em 1992, e 

o de 2017 por ser a mais recente e após a criação do PEJol, que se deu em 2014.  

 

Figura 29: Mapas de Uso das terras da zona de amortecimento do Remanescente Florestal (PEAMP e 

PEJol) para os anos de 1985 e 2017. 
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Fonte: Autora , 2018. 

No ano de 1985, observa-se a predominância da área por pastagem com 31% 

da área total (Figura 30), seguida por 29% de área destina a vegetação Savânica, que é 

predominante na região. A vegetação florestal na área representa 15% e a campestre 

com a menor representação dentre as vegetações nativas representa 2%, ou seja, 

somente de vegetação nativa, a ZA possui uma representação de 46,5% da área. 

 O segundo uso antrópico com maior representatividade foi a agricultura, que 

possuía uma área de 13, 2% da área total. Entre 1985 e 2017 as alterações mais drásticas 

foram a perda de vegetação Savânica, que em 2017 sua representação é de apenas 

11,6%, também perdeu-se área de vegetação campestre (0,1% da área total) e da 

agricultura (11,4%), a atividade pecuária cresceu para 34,7%, vegetação florestal para 

20,2% e a área urbana, que em 85 era de 4,4%, passou a ser em 2017 de 9,4%.   

 
Figura 30: Gráfico do Uso das terras da zona de amortecimento do Remanescente Florestal (PEAMP e 

PEJol) para os anos de 1985 e 2017. 
Fonte: Autora , 2018. 

Comparando os 32 anos de uso analisados, verifica-se o aumento nos índices 

de queimada (aumento de 6%); conversão da vegetação Savânica por áreas de 

atividades pastoris (taxa de conversão de 18% da área); crescimento das áreas urbanas 

(aumento de 5%) e a diminuição da agricultura para pastagem (2% em sua área). 

O Reservatório aumentou a área da classe água em 2%, a criação do PEJol 

aumentou a área florestal em 5%, totalizando em 2017 20% da área coberta por 

vegetação florestal, isto porque tanto o PEAMP quanto o PEJol têm um programa de 

recuperação de vegetação nativa, e já foi realizado o reflorestamento em grande parte 
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dos mesmos. Em 1985, a vegetação natural na zona de amortecimento era de 47% da 

área total e em 2017 esta classe é representada por 32,1%. Ou seja, apesar de se ter um 

aumento na vegetação florestal, houve também uma diminuição nas outras fisionomias, 

como as formações savânicas e campestres. A área antrópica (agricultura e pastagem) 

somavam em 85 uma área de 44% e em 2017 essa área é de 46%. 

Observa-se, portanto, que a zona de amortecimento do remanescente é uma 

área que está sobre forte influência antrópica, e que houve uma perda expressiva da 

vegetação natural.  

Através do mapeamento de uso foi possível constatar a ocorrência de 

queimadas na Zona de Amortecimento, que em 1985 teve uma representação de 2,9% e 

em 2017 de 8, 5%, portanto este trabalho optou por avaliar o risco a incêndios florestais 

natural dentro da zona de amortecimento. 

A modelagem de risco à incêndio dentro da Zona de Amortecimento (ZA) 

(Figura 31) utilizando o mapeamento de uso e cobertura da terra, dando coeficientes de 

risco que variaram de 1 (Baixo) a 3 (Alto) para cada uso mapeado, indicou que dentro 

da ZA o risco a ocorrência de incêndio natural varia de alto a médio.  

 



68 
 

Figura 31: Mapeamento de Risco a Incêndios Florestais da zona de amortecimento do Remanescente 

Florestal (PEAMP e PEJol), 2017. 

Fonte: Autora , 2018. 

As áreas de baixo risco representam 27,8% da área; as áreas de médio e alto 

risco possuem quase que a mesma representação, as áreas de médio risco se encontram 

em 36,1% da área e as de alto risco 36,0% da área. Nota-se ainda que o remanescente 

florestal encontra-se com 52% do total de sua área na classe de alto risco, seguido de 

35% em áreas de médio risco e apenas 13% em áreas de baixo risco. As áreas mais 

críticas, onde o percentual de risco é elevado, encontra-se principalmente nas porções 

sul e sudoeste dentro da classe de alto risco.  

Em um mapeamento semelhante realizado no Parque Nacional de São Joaquim 

em Santa Catarina (OMENA et. al., 2016) os valores encontrados foram de nulo e baixo 

16%, Moderado de 23%, e Alto, muito alto e extremo de 61%. Comparando ao risco do 

remanescente verifica-se mais áreas de baixo risco, e mais áreas de risco médio ou 

moderado, porém as áreas de alto risco possuem uma representação menor, cerca de 

25% menor. Porém trata-se de um parque muito maior que o remanescente trabalhado, a 

área do parque é de 49.300ha (OMENA et. al., 2016) enquanto o remanescente tem uma 

área de 4.964 ha (SECIMA, 2017). O estudo de Chuvieco (1989) na costa mediterrânea 

da Espanha, numa floresta ecologicamente muito importante para região, obteve-se que 

nesta pequena área 22,7% era de alto risco a incêndio, 15,2% médio e 3,7% baixo risco. 

Um estudo realizado por Soares Neto et al., (2016)  sobre o mapeamento de 

risco a incêndio florestal (Figura 32), foi realizado no Parque Nacional de Brasília, 

portanto em ambiente do  bioma Cerrado,  apontou que o parque apresenta o 

predomínio de áreas classificadas como alto risco de incêndio florestal (59,92%  de sua 

área com risco alto;  23,31% com risco muito alto e 3,16% com risco extremo).  O 

interessante é que a área onde o mesmo se encontra é bastante semelhante a área onde o 

remanescente florestal está situado, tendo em comum o mesmo bioma, a proximidade 

com centros urbanos e áreas de reflorestamento. 
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Figura 32: Mapeamento de Risco a Incêndio Florestal no Parque Nacional de Brasília. 

Fonte: Neto et al., 2016. 

Ou seja, a modelagem de risco a incêndios é bastante especifica para cada 

região, pois cada um tem suas peculiaridades, porém, nota-se que as taxas do 

remanescente são consideradas elevadas dadas aos estudos comparativos, haja vista que 

mais da metade do parque se encontra em áreas de médio e alto risco, como também é o 

caso do estudo realizado no Parque Nacional de Brasília,  nota-se também através do 

estudo comparativo que este cenário não é atual para as unidades de conservação, mas é 

um problema ao qual ainda não se obteve solução.  

Vale ressaltar que a zona de amortecimento é essencial para o controle e 

manejo da UC. E que neste mapeamento não foram consideradas as altas temperaturas 

do estado e o regime pluviométrico com caráter tempestivo em determinadas áreas do 

ano, e estes são dois fatores que tendem, a aumentar o risco a incêndio (OMENA et.al, 

2016). 

Analisando os dados do INPE referentes a área queimada entre os anos de 2011 

a 2017 (Figura 33), excetuando o ano 2012 por ausência de dados, nota-se que o ano de 

2017 foi um ano atípico onde a área queimada soma um total de 29,7 Km², e as maiores 

manchas de área queimada se encontram na porção sul do remanescente florestal 

incluindo dentro dos Parques Estaduais João Leite e Altamiro de Moura Pacheco. 

Porém tal excepcionalidade se dá somente pela extensão que a queimada neste ano 

alcançou e que foi muito superior à área queimada nos outros anos, mas observa-se que 

dentro da zona de amortecimento e até mesmo dentro dos parques é comum a 

ocorrência de incêndios.   



70 
 

 

Figura 33: Mapas contendo as áreas queimadas dentro da zona de amortecimento do Remanescente 

Florestal (PEAMP e PEJol) para os anos de 2011, 2013, 2014, 2015 e 2017.  

Fonte: INPE (2017). 

Neste período o segundo ano com maior área queimada foi o ano de 2013 com 

uma área de 7,9 Km², nem se compara ao ano de 2017, porém trata-se de uma extensão 

bastante expressiva e novamente as maiores manchas de queimada se encontram na 

porção Sul e Sudoeste da Zona de amortecimento. Em seguida, o ano de 2014 apresenta 

7,7 Km² de área queimada, apenas 2 Km² a menos que o ano de 2013, porém com 

manchas mais espalhadas dentro da zona de amortecimento, ainda concentradas na 

região sudoeste. Em 2011, a área queimada foi de 6 Km² bastante espacializada dentro 

da zona de amortecimento, mas com ocorrência considerável nos limites internos do 

PEJol e do PEAMP onde em 2014 viria a ser o reservatório de abastecimento do 

Ribeirão João Leite.  

Os anos de 2015 e 2016 foram os anos onde as áreas de queimadas foram as 

menores sendo 2,7 km² e 0,3 Km², respectivamente e em ambos os anos não houve 

nenhuma mancha de queimada dentro do remanescente florestal, somente na zona de 

amortecimento, diferente do quadro apresentado nos outros anos analisados.  

As áreas onde foram mapeados os focos de incêndios pelo INPE correspondem 

as mesmas áreas onde o mapeamento de risco indicou como sendo uma área de alto 
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risco, esta área trata-se da região sul e sudoeste da zona de amortecimento, e isso se 

corrobora nos anos anteriores onde a maior parte dos focos se localizam nessas duas 

áreas mais críticas, e isso se intensifica quando observa-se apenas o remanescente, pois 

a porção sul e sudoeste se encontram em sua maior parte dentro das classes de alto 

risco.  

Quando se observa os locais de amostragem das árvores (Figura 34), é 

possível notar que no quadrante 1, 7 amostras se encontram em áreas mapeadas como 

de grande risco, e apenas 2 em médio risco, no quadrante 2 todas as amostras se 

encontram em áreas classificadas como de grande risco, e no quadrante 3 as amostras 

estão classificadas como de baixo risco.  

Nota-se também que a maior parte das amostras foram coletadas dentro do 

PEAMP, tendo poucas amostras no PEJOL e as que tem são próximas ao PEAMP, isso 

se deu por dois motivos, o primeiro é que a maior parte das trilhas passam dentro do 

PEAMP, facilitando o acesso ao local, o segundo é que para adentar o PEJOL, na 

maioria dos casos, é necessário passar por propriedades rurais particulares e terceiro 

porque o mapeamento de risco foi realizado após as coletas, ou seja, a indicação das 

áreas de maior ocorrência não foi gerada a tempo para determinar os locais de coleta. 
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Figura 34: Modelagem de Risco a Incêndio Florestal com Zoom para as áreas onde os indivíduos 

arbóreos foram coletados. 

Fonte: Autora, 2018. 

Nenhuma amostra coletada nas áreas de médio ou de baixo risco a incêndio 

apresentou grandes cicatrizes que poderiam ser associadas ao fogo apesar de seus caules 

estarem com evidente sinal de incêndio (Figura 35), para confirmação de tal resultado, 

além de obter a máxima correlação na datação cruzada, será necessário investigar a 

quantidade de carbono presente nas pequenas cicatrizes que aparentemente são de 

carbonização.  

 

Figura 35: Imagens de um Cedro e de uma Copaíba em áreas de Média Intensidade à Risco de Incêndio 

com o caule queimado. 

Fonte: Autora, 2017. 

Foram selecionadas 5 amostras que apresentaram sinais que coincidem com os 

de incêndio, as amostras E14, E9a, E9b, O6b, E13b. Através dessas amostras (Figura 

36), notou-se que ocorreu um intenso evento de queimada na década de 1990, anterior 

ao ano de 1996, após este período as marcas de incêndio nos lenhos são fracas ou até 

mesmo inexistente indicando que os incêndios ou não alcançaram a trilha ou foram de 

baixa intensidade afetando, portanto apenas o caule dos indivíduos. Poucos indivíduos 

coletados apresentaram injúrias que podem ter sido causado pelo incêndio.  
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Figura 36: Demarcação dos anéis de crescimento do indivíduo arbóreo e identificação das possíveis 

marcas de incêndio. 

Fonte: Autora, 2018. 

Observa-se que com exceção as amostras O6b e E13b, onde os incêndios que 

deixaram mais marcas nos caules de ambas as árvores ocorreram próximo a área da 

medula do indivíduo no início da década de 1980.  

Devido as dificuldades enfrentadas no decorrer das atividades de coleta em 

campo e na dificuldade de tratamento das amostras não houve tempo hábil para 

fechamento estatístico da idade das amostras no software COFECHA, por isso a 

estimativa se deu em um intervalo de tempo. Mas estudos realizados recentemente 

comprovam a eficácia desta técnica (CARRION, 2002; HIGUEIRA, 2005, RUNNING, 

2006).  

Num estudo realizado na Argentina em um prédio cujo o dono já havia o 

histórico de incêndio do mesmo realizado por Medina (2008) constatou a eficácia na 

datação precisa dos incêndios, além disso, ele confirmou o alto índice de carbono nas 
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cicatrizes de queima deixadas no lenho da madeira e constatou que os eventos deixam 

as cicatrizes quando o fogo atinge temperatura superior a 60ºC.  

4. Considerações Finais 

Como ressaltado no capítulo anterior, a área do remanescente florestal é uma 

importante área de conservação do bioma Cerrado, contendo em sua maior parte a 

fitofisionomia de mata seca, porém esta se encontra constantemente ameaçada pelas 

intensas e frequentes ocorrências de incêndios florestais na região.  

Este capitulo corrobora com estas informações apresentando que os eventos são 

anuais e costumam abranger áreas significantes do remanescente e de sua zona de 

amortecimento, levantando ainda a sua fragilidade natural a ocorrência de tal evento. É 

importante ressaltar que as áreas mapeadas como de alto risco, que coincidem com as 

áreas que são anualmente queimadas, devem ser priorizadas quanto ao combate ao 

incêndio, aumentando a fiscalização e isolando-as do contato antrópico.  

O mapa de risco informa que 36% da área do remanescente se encontra em área 

de alto risco, e trata-se exatamente das áreas que tem sofrido anualmente com os 

eventos de queimada que é a porção sul e sudoeste do remanescente.  

Através da dendropirocronologia foi possível detectar que os incêndios que 

causaram maior dano nos lenhos arbóreos ocorreram durante a década de 90, mesmo 

não sendo possível ter a precisão exata do ano de ocorrência. E através das imagens de 

satélite tem-se verificado a ocorrência de incêndios desde a década de 1985, o que 

confirma o intervalo encontrado pela dendropirocronologia e ressalto que a mais de 30 

anos esta área vem sofrendo constantemente com os incêndios.  

Acredita-se que, de posse de tais informações fornecidas no decorrer deste 

capitulo a atuação no combate a esses incêndios se torne mais eficientes e incisiva 

nestes locais classificados como de alto risco, construindo e mantendo intacto os 

aceiros, quem sabe até utilizando-se da alternativa de queima antes dos período que 

essas queimadas vem ocorrendo que se concentram basicamente entre os meses de 

agosto e principalmente no mês de setembro.  
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CAPÍTULO III: A DENDROCLIMATOLOGIA E A ANÁLISE FÍSICA DO 

SOLO NA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE EROSÃO E 

SEDIMENTAÇÃO NOS PARQUES ESTADUAIS ALTAMIRO DE MOURA 

PACHECO E DO JOÃO LEITE 

1. Introdução 

O solo é resultado de vários processos pedogenéticos, e sua formação depende 

da combinação e intensidade de cinco fatores: material de origem, clima, relevo, 

organismos e tempo (OLIVEIRA, 2011). É constituído por uma coleção de corpos 

naturais dinâmicos que contém matéria viva e ocupa a superfície da Terra, sendo 

resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, durante certo tempo em 

determinadas condições de relevo (LEPSCH, 2002), e desempenha diversas funções no 

ecossistema, sendo um elemento fundamental para o sustento da vida vegetal e animal, 

tanto quanto a água.  

Assim como a paisagem, o solo se comporta como um sistema aberto, na 

medida em que ganha e perde matéria para além das suas fronteiras, desta forma, os 

materiais podem ser transportados de um local para o outro ou ainda ter suas 

propriedades físicas transformadas por reações químicas (GUERRA e MENDONÇA, 

2004).  

Na espiral de degradação de Lal (2001), ele aponta que uma das principais 

causas da erosão no mundo está relacionado ao fator econômico e trata-se do 

desmatamento que está diretamente relacionado à segunda causa, que é a expansão da 

agricultura para novas áreas.  

Como um recurso natural de alto valor para a vida humana, assim como outros, 

o solo também sofre com problemas ambientais diversos, porém, segundo Goudie 

(1990) Apud Guerra e Mendonça (2004) a erosão do solo é o principal e o mais sério 

causado pela ação humana sobre o meio ambiente. E neste contexto, estudos vêm sendo 

realizados para monitorar, analisar e quantificar a perda de solo em todo o Mundo 

(PLOEY e YAIR, 1985; GUERRA, 1999; MAGALHÃES, 2001; CASTRO, 2005; 

DOBECK, 2011; DIAS, 2015, entre outros). E dentre as várias metodologias que vem 

sendo utilizada no mundo, como os estudos realizados de acordo com a equação de 

perda de solo - USLE (AMORIM et. al., 2010; GOMEZ, 2012), estudos realizados 

através dos atributos físicos do solo (LAL, 2001), entre outros, a dendrogeomorfologia 

vem sendo utilizada para analisar fenômenos geomórficos que ocorrem na superfície 
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terrestre tais como os processos de erosão e de sedimentação dos solos (MOMOLI et. 

al., 2012).  

Esta técnica utiliza como testemunhas os caules e raízes das árvores para se 

obter informações sobre a natureza e velocidade do processo erosivo, além de 

diferenciar a origem e natureza da erosão, se é natural ou antrópica. Além disso, através 

desta técnica é possível mensurar a espessura de solo perdido ou depositado durante o 

processo (MOMOLI et. al. 2012; BOVI, 2013). 

A partir de 1976, estudos apontaram que a árvore como um todo reage com os 

fatores ambientais, ou seja, algumas partes da árvore recebem estes fatores ambientais 

enquanto outras partes interagem com os mesmos (TOMAZELLO et. al, 2001). 

Durante muitos anos, foi consenso entre pesquisadores que as árvores de clima 

tropical e subtropical não possuíam a formação de anéis de crescimento anuais devido 

ao clima destas regiões serem bastante estáveis, mas estudos iniciados em 1926 

demonstraram que espécies de regiões tropicais apresentavam a formação de anéis de 

crescimento, possibilitando estudos dendrocronológicos (TOMAZELLO et. al, 2001). 

  A dendrogeomorfologia contribui para a compreensão da dinâmica espacial e 

temporal da deposição de sedimentos do solo em zonas ripárias, importantes para a 

avaliação da eficiência das matas ciliares na retenção de sedimentos carregados pelo 

processo erosivo (MOMOLI et al., 2012; BOVI, 2013). Através do acompanhamento 

dos caules das árvores e/ou das raízes, é possível mensurar a quantidade de solo perdida 

naquela região e em quanto tempo este processo ocorre (THOMAZ; ANTONELI, 

2008). 

Na literatura, vários estudos já relatam a relação entre a dendrogeomorfologia e 

os processos de erosão e sedimentação dos solos como é o caso de Rizzini (1971), 

Worbes (1995), Sponga e Coelho (2001); Botosso e Mattos (2002); Gama e Fish (2003), 

Ouden et al. (2007), Lisi et.al., (2008), Melo Júnior et. al. (2011).  Estes estudos vêm 

sendo realizados inclusive no bioma cerrado como Marcatti et. al. (2006), Momoli 

(2012), Nicolau (2017), Gaspar et. al. (2016). Esta técnica vem sendo frequentemente 

utilizada em trabalhos realizados com espécies tropicais no Brasil, devido a 

confiabilidade e precisão dos resultados quando comparada a outros métodos de datação 

da erosão (MOMOLI et al.,2012; BOVI et al., 2013; OLIVEIRA, 2016; NICOLAU, 

2017). 

Os estudos realizados através do geoprocessamento em escalas mais 

generalizadas, são importantes e relevantes para se entender o funcionamento geral das 
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áreas de estudo. In loco, essas analises sofrem alterações devido as limitações 

apresentadas pelos dados com relação a escala de mapeamento.  

O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e o Parque Estadual 

do João Leite (PEJol) foram criados com objetivo de proteger um dos remanescentes do 

bioma cerrado que se localizam próximo a capital do Estado de Goiás, o município de 

Goiânia. Ambos os parques abrigam uma diversidade de flora e fauna bastante 

expressiva e atua na integração com a população oferecendo trilhas para a prática de 

esporte, e desenvolve projetos voltados para a educação ambiental para todas as idades. 

No remanescente florestal, sinais de degradação do solo foram observados e 

evidenciados pela erosão difusa, o relevo no local é bastante movimentado favorecendo 

assim o transporte de material.  

O remanescente florestal do PEAMP sofre com constantes e intensos eventos 

de incêndios florestais, o que causa um aumento na fragilidade do solo com relação aos 

processos erosivos, visto que o fogo é uma das causas da degradação do solo 

(COELHO, 2001). Tanto as queimadas naturais como as queimadas controladas 

exercem diversos efeitos físicos, químicos e biológicos sobre o solo, alguns vantajosos e 

outros prejudiciais (Macedo e Sardinha, 1993). Isso se dá porque o fogo afeta as 

camadas superficiais do solo, queimando principalmente a matéria orgânica que carrega 

nutrientes ao mesmo (BENTO-GONÇALVES, 2013). Quando chegam as chuvas, após 

o incêndio, o solo se encontra desprotegido e vulnerável diante do impacto da gota da 

chuva (REDIM et. al, 2011). 

Este estudo tem como objetivo avaliar e monitorar os processos erosivos dentro 

dos Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João e Leite utilizando a 

dendrogeomorfologia.  

2. Materiais e Métodos 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

Os Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e João Leite 

(PEJol), chamados neste trabalho por Remanescente Florestal, localizam-se dentro da 

APA do João Leite (Figura 37) dentro da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite.  
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Figura 37: Localização do Remanescente Florestal (Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e 

Parque Estadual do João Leite), Goiás, Brasil. 

Fonte: SECIMA, 2017. 

O Remanescente ocupa uma área de aproximadamente 4.964 hectares, 

equivalente a aproximadamente 53 Km², é formado basicamente por Florestas 

Estacionais Semideciduais e Mata de Galeria, ecossistemas florestais que estão entre os 

mais devastados do mundo (SECIMA, 2017).  

Com relação ao relevo apresentado no local, nota-se que pela hipsometria 

(Figura 38A), que a altitude dentro do remanescente varia de 749m a 987m, sendo que 

as partes com maior altimetria se encontram na região sul do remanescente e as mais 

baixas na central e norte. 
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Figura 38: Mapas de Hipsometria (A) e Declividade (B) do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil. 

Fonte: TOPODATA, 2017.f 

O mapa de declividade (Figura 38 B), indica que 31,1% do remanescente se 

encontra sobre o relevo Suave ondulado, 26,3% em relevo plano, 20,4% em relevos 

ondulados, as outras três classes somam 22% da área. O relevo apresenta morros e 

colinas, apesar de não ser predominante na região.  

Com relação à geomorfologia, no local (Figura 39), há um predomínio da 

Região do Planalto Central Goiano dentro de uma Superfície de Aplainamento. Nesta 

escala de visualização, é possível identificar apenas essas duas classes, o que sugere se 

tratar de uma área relativamente plana. 
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Figura 39: Geomorfologia do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil. 

Fonte: Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás, 2014. 

 

Observando-se a curvatura do local (Figura 40), tem-se a predominância de 

áreas planas com 71,6% do total da área, seguidas por áreas convexas, com 17% de 

representatividade e com poucas manchas de áreas côncavas, representadas por 11,3%. 

As formas convexas tendem a ocorrer com o aumento da declividade, aumentando, 

portanto, o escoamento superficial.  
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Figura 40: Curvatura do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil. 

Fonte: TOPODATA, 2017. 

Analisando a litologia apresentada no local (Figura 41), nota-se que a 

predominância no remanescente se dá pela mescla de litotipos compostos pelas classes 

de gnaisse aluminoso, Gondito, mármore e rochas calcisilicáticas; sua representação no 

remanescente é de 56,7%. A segunda rocha predominante é o quartzito, com 20% 

seguido pelo metagranito e metatonalito com 19%; a menor representação na área se dá 

pelo quartzo-mica xisto, com apenas 2,9% de representatividade da área total do 

remanescente, sendo observado apenas em pequenas manchas na porção sudeste do 

remanescente.  
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Figura 41: Litologia do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil.  

Fonte: TOPODATA, 2017. 

Quanto aos solos apresentados no remanescente (Figura 42), a predominância 

se dá pelos Argissolos Vermelho Amarelos, com 69,2%, seguido pelos Latossolos 

Vermelhos Ácricos com 22,8%, e com manchas de Cambissolos Háplicos com 7,9%. 

Os Argissolos apresentam boa drenagem no horizonte de superfície e drenagem lenta no 

horizonte de subsuperfície, são solos coesos e bem desenvolvidos, e como característica 

principal apresentam uma diferenciação na textura do horizonte A para o B com um 

ganho de argila em profundidade, o que reduz a permeabilidade no horizonte B. Os 

Latossolos são solos bem desenvolvidos, com boa coesão entre as partículas 

essencialmente argilosas, encontrados principalmente em zonas mais planas, são 

fortemente drenados, sendo sua principal característica a homogeneidade entre os 

horizontes. Já os Cambissolos Háplicos são solos com desenvolvimento mediano, 

textura fina com relação silte/argila maior que 0,7, drenagem e profundidade variáveis 

normalmente reduzidas, encontrados em relevo mais movimentado (IBGE, 2015). 
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Figura 42: Solos do Remanescente Florestal, Goiás, Brasil.  
Fonte: OLIVEIRA, V. A. (1996). 

Os mapeamentos realizados neste trabalho com relação ao levantamento das 

características físicas foram realizados em escala cartográfica de 1:250.000. 

Excetuando-se o levantamento pedológico que foi realizado por Oliveira (1996) que 

realizou o levantamento pedológico na escala 1:25.000.  

2.2 Procedimentos metodológicos 

Para realizar as análises dendrogeomorfológicas, foi preciso entender melhor 

os solos da região, para tanto foram realizados em novembro de 2017 dois trabalhos de 

campo para coletas de amostras deformadas de solos através do Trado. A coleta foi 

realizada de acordo com a metodologia descrita pelo manual de descrição e coleta de 

solo em campo (SANTOS et. al., 2005). As amostras foram coletadas em 11 (onze) 

pontos próximos aos pontos de coleta de árvores e em pontos que foi visualmente 

possível notar alterações no tipo de solo (Figura 43). 
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Figura 43: Localização das coletas de solos realizadas no Remanescente Florestal, Goiás, Brasil.  

Fonte: Autora, 2018.  

 

As amostras foram coletadas em duas profundidades: 0-20 cm para contemplar 

o horizonte diagnóstico de superfície desenvolvido sob o dossel da floresta incluindo a 

matéria orgânica em todas as amostras e, 60-80 cm para representar os horizontes de 

subsuperfície. Nos solos muito rasos como os Neossolos Litólicos e Regolíticos foi 

possível a coleta apenas na profundidade de 0-20cm. 

No laboratório, as amostras foram secas ao ar e peneiradas na peneira de 2mm 

após isso foram separados 30g de amostras para cada análise (Figura 44). As amostras 

foram submetidas a analises com dispersão por NaOH, seguindo a metodologia da 

EMBRAPA (2012). O mesmo procedimento foi realizado em água, para simular o 

transporte de sedimentos via água da enxurrada, seguindo a mesma metodologia.  
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Figura 44: Separação e pesagem das amostras de solos para análise em laboratório (Laboratório de Física 

do Solo - EA/UFG). 

Fonte: Autora, 2018.  

Após a pesagem as amostras, foram levadas ao agitador orbital Tecnal (Figura 

45), onde foram submetidas a uma hora de agitação, 24 horas de descanso e mais uma 

hora de agitação.  

 

Figura 45: Mesa Agitadora Orbital Tecnal agitando as amostras de solo em 221 rotações por minuto. 

Foto: Autora, 2018.  
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Após esse procedimento, as amostras foram levadas a provetas de 500 ml 

(Figura 46), onde a leitura foi realizada através do densímetro de Bouyoucos (Figura 

47). 

 

Figura 46: Amostras de solo dentro das provetas de 500 ml para realizar as leituras. 

Foto: Autora, 2018.  

 

 
Figura 47: Densímetro de Bouyouco utilizado para leitura de granulometria das amostras. 

Foto: autora, 2018. 

 

Após determinar as proporções de argila, silte e areia, o material foi lavado 

para que só restasse na peneira a areia, e seco em estufa por 24 horas. Após tal 

procedimento a fração areia foi submetida à nova análise no granulômetro a laser 

(Figura 48) para determinar as subdivisões fração da areia (fina, média ou grossa), além 

da fração silte. 
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Figura 48: Granulômetro à laser Mastersizer 2000. 

Foto: Autora, 2018.  

 

Foi mencionado no capítulo anterior como as amostras foram coletadas e 

preparadas para análise, porém para este capítulo, após a demarcação do anéis de 

crescimento no software Imagem Pro Plus, os dados foram interpretados pelo programa 

estatístico COFECHA (Version 6.00p) para verificação da qualidade da datação das 

amostras e correlação de todos os indivíduos tanto da Copaíba quanto do Cedro através 

da criação de uma série Master, com a representação de todas as séries individuais  

A série máster, obtida no software COFECHA possibilita identificar falsos 

anéis de crescimento e um possível erro na demarcação inicial do ano de crescimento na 

planta, algo que não é possível identificar durante a marcação dos anéis no Image Pro 

Plus, e identificar esses falsos anéis e esse erro na datação auxilia a aumentar a 

correlação entre as mesmas, melhorando a confiabilidade estatística da análise.  

O software Cofecha correlaciona às séries cronológicas a partir da 

sobreposição de segmentos "janelas" (pré-definidas), com uma média construída de 

todas as amostras.  Para gerar os dados estatísticos de correlação no Cofecha foi 

utilizado segmentos (janelas) 20 anos e lagged de 10 anos, o que possibilitou melhoras 

nas correlações das amostras.  

Segundo Grissino-Mayer (2001) os anéis de crescimento considerados de 

sensibilidade baixa variam de (0,1 - 0,19), média (0,20 - 0,29) e sensíveis (>0,30). As 

amostras apresentaram uma sensibilidade ambiental de 0,41, ou seja, muito sensíveis ao 

meio.  Para se comparar o padrão de crescimento das árvores utilizou-se o índice de 
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incremento médio anual (IMA) das amostras, que através da idade da planta revela a 

tendência do câmbio vascular em produzir madeira, fornecendo a taxa de crescimento 

de todas árvores nas mesmas faixas etárias. 

3.Resultados e Discussão 

 3.1 Solos 

No remanescente florestal, sinais de degradação do solo foram observados 

utilizando imagens de satélite e evidenciados pela erosão difusa que deixa o solo 

exposto. As análises espaciais indicaram que o relevo no local é bastante movimentado, 

favorecendo assim o transporte de material.  A verificação local das classes de solo 

presentes foi realizada através de coletas de solo utilizando tradagem para análises 

granulométricas do solo (Figura 49). 

 

Figura 49: Tradagem sendo realizada próximo ao ponto de coleta do indivíduo arbóreo. 

Fonte: Autora, 2017. 

Foram coletadas 11 amostras de solos dentro do remanescente florestal em 

diferentes pontos com diferentes características físicas (Quadro 3), para entender 

melhor como o solo da região se comporta. 
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Quadro 3: Descrição dos atributos físicos do local das coletas de solo do Remanescente Florestal. 

Fonte: Autora, 2018. 

ID das 

Tradagens  

Hipsom. 

(m) 

Decliv. 

 (%) 

Litologia Solos Suscet. 

Laminar 

CMP Local 

T1 790 6 Gnaisse 

Alumínico, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissilica 

Argissolo Classe II 4 Entrada 

PEAMP 

T2 783 8 Gnaisse 

Alumínico, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissilica 

Latossolo  Classe 

IV 

4 Trilha do 

Peba 

T3 797 8 Gnaisse 

Alumínico, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissilica 

Argissolo Classe II 3 Trilha 

Zezinho 

T4 778 18 Metagranito, 

Metatonalito 

Cambissolo 

 

Classe I 2a Trilha da 

Onça  

T5 787 18 Metagranito, 

Metatonalito 

Cambissolo 

 

Classe I 2a Trilha da 

Onça 

T6 803 7 Metagranito, 

Metatonalito 

Cambissolo 

 

Classe II 2a Trilha da 

Onça 

T7 803 7 Metagranito, 

Metatonalito 

Cambissolo 

 

Classe II 2a Trilha da 

Onça 

T8 897 8 Quartzito Argissolo Classe II 2a Trilha da 

Onça 

T9 897 8 Quartzito Argissolo Classe II 2a Trilha da 

Onça 

T10 761 5 Metagranito, 

Metatonalito 

Latossolo Classe V 4 Ravina 

T11 761 5 Metagranito, 

Metatonalito 

Latossolo Classe V 4 Ravina 
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Ao observar as cotas altimétricas, onde as coletas foram realizadas, nota-se a 

presença de cotas menos elevadas que variam de 761m a 803. Com exceção das 

amostras T8 e T9 que foram coletadas em cotas mais altas de 897m.  

De acordo com os mapas de declividade produzidos a partir do SRTM, a maior 

parte, 64% dos solos amostrados ocupam encostas pouco acentuadas com 6-11% de 

declividade como exemplificado na Figura 50, enquanto o restante é distribuído 

igualitariamente, 18% em terrenos planos com 0-6% de declividade e 18% em encostas 

com declividade bastante acentuada entre 17-24%.  

 

Figura 50: Tradagem em área de declividade Suave-Ondulado no PEJol. 

Fonte: Autora, 2017. 

As amostras de solos foram submetidas às análises granulométricas para 

determinar as frações de argila, silte e areia presentes nos solos do Remanescente. O 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) define como argilosas 

partículas menores que 0,002mm, silte partículas com 0,002 e 0,05mm e areia 0,05 a 

2mm. 

As amostras dispersas em NaOH indicam ser bastante arenosas, sendo que 

apenas uma amostra, a T1 localizada na entrada do PEAMP apresentou um índice 
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superior a 40% de argila na profundidade de 60-80cm com 43% de argila. O restante 

das amostras apresentou índices inferiores a 35%, limite inferior da textura argilosa.  

Com relação ao índice de argila, a amostra T11 apresentou apenas 7% na profundidade 

de 0-20 cm e na profundidade de 60 -80 cm foi de 1% (Figura 51).  

 

Figura 51: Gráficos referentes as amostras de solos coletadas no Remanescente florestal dispersadas em 
NaOH. 

Fonte: Autora, 2018.  

 

Com relação à quantidade de areia, todas as amostras apresentaram uma 

quantidade superior à 40% de areia, excetuando a amostra T1. A Amostra T11 que 

possui a menor porcentagem de argila, apresentou 89% de areia na profundidade 0-20 e 

de 60-80 apresentou 84% de areia.   

As amostras apresentaram baixo teor de silte, sendo que o mais representativo 

foi o encontrado na amostra T2 na profundidade de 0-20cm com 10%.  
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Num estudo recente realizado por Momoli et. al. (2016) indicou que na 

dispersão de solo e de água cerca de 90% da argila se comporta como silte e areia. 

Quando o material foi disperso em NaOH boa parte da argila agregada foi dissolvida.  

O solo da entrada do PEAMP, onde o mapeamento indica haver a presença de 

Argissolo, a tradagem T1 revelou teores 35% de argila na superfície 0-20 e 42% em 

subsuperfície 60-80, sendo estes resultados compatíveis com as características de 

gradiente textural requeridas para a classe de Latossolo. As amostras T3 que também 

foram consideradas pelo mapeamento base como sendo de Argissolos não se enquadram 

nesta classe, pois esta não apresenta gradiente textural da superfície para subsuperfície, 

as análises granulométricas indicam solos homogêneos com menos de 35% de argila, ou 

seja, essencialmente arenoso o que caracteriza o Cambissolo (IBGE, 2006). 

Na amostra T2 segundo o Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2006) não 

pode ser classificado como Latossolo, pois Latossolo tem que ter pelo menos 15% de 

argila, isso não acontece nem na superfície, 0-20, nem em subsuperfície 60-80, pela 

característica granulométrica se encaixa nos padrões dos Cambissolos. Estes possuem 

como característica ter nos horizontes superficiais a presença da fração argila, mais em 

profundidade apresentam um aumento na fração areia (IBGE 2006). 

As amostras T4 a T7, pelo mapa base, são consideradas Cambissolos, mas pela 

impossibilidade de tradagem em profundidades abaixo de 20 cm, conclui-se que são 

Neossolos Litólicos, pois apresentam pavimento rígido abaixo de 20cm abaixo e 

fragmentos de rocha. As amostras T8 e T9, consideradas sobre Argissolos pelo 

mapeamento base também apresentaram pavimento rochoso nas profundidades abaixo 

de 20 cm, compondo também a classe dos Neossolos Litólicos nestes locais. 

A amostra T10 apresenta índices de argila superiores à 15% (23% de 0-20cm e 

30% de 60-80cm) sendo classificado como uma Latossolo de textura média, já a 

amostra T11 não possuem argila suficiente para ser caracterizadas como Latossolo pela 

baixa quantidade de argila presente na amostra. Esta amostra apresenta uma quantidade 

significativa de silte, o que pode ser caracterizado como sendo um Cambissolo.   

Considerando os resultados das análises granulométricas dos solos avaliados 

em campo e os solos indicados pelo mapeamento de OLIVEIRA (1996) na escala 

1:25.000 (Quadro 4) verifica-se a incongruência das informações e a baixa 

confiabilidade que mapas em escala geral apresentam para trabalhos em escala local e 
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mais detalhada pois as classes de solos do mapa base não correspondem aos solos 

encontrados neste levantamento.  

Quadro 4: Provável Classificação dos Solos encontrados no Remanescente Florestal. 

Fonte: Autora, 2018. 
. 

ID das 

Tradagens  

Solos Mapa Base 

(1:25.000) 

Solos  

Levant. Campo 

Local 

T1 Argissolo Latossolo Entrada PEAMP 

T2 Latossolo  Cambissolo Trilha do Peba 

T3 Argissolo Cambissolo Trilha Zezinho 

T4 Cambissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça  

T5 Cambissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça 

T6 Cambissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça 

T7 Cambissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça 

T8 Argissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça 

T9 Argissolo Neossolo Litólico Trilha da Onça 

T10 Latossolo Latossolo Ravina 

T11 Latossolo Cambissolo Ravina 

 

Quando essas mesmas amostras foram dispersas apenas em H2O (Figura 52), a 

quantidade de argila que cada amostra apresentava diminuiu ainda mais, a quantidade 

de silte aumentou um pouco e a areia se sobressaiu com mais de 65% em todas as 

amostras.  
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Figura 52: Gráficos referentes as amostras de solos coletadas no Remanescente florestal dispersadas em 

H2O. 

Fonte: Autora, 2018.  

 

Nota-se na amostra T1 que as argilas que representava 43% nas profundidades 

de 60-80cm agora apresenta apenas 7% e a fração areia aumentou para 91% enquanto 

na dispersão em NaOH era de 50%, na profundidade de 0-20cm a amostra apresenta 

13% de argila enquanto na anterior apresentava 33% e a areia passou de 63% para 77% 

quando dispersa apenas em água.  

A maioria das amostras teve também um ganho de silte bastante acentuado, 

com destaque a amostra T3 que passou de 7% e 8% respectivamente nas profundidades 

de 0-20cm e 60-80cm para 16% e 13%. Porém em duas outras amostras o silte 

desapareceu completamente que foram as amostras T11 na profundidade de 0-20 e a 

amostra T10 de 60-80cm. A primeira amostra foi coletada dentro da ravina e a segunda 

ao lado da ravina, esse comportamento das partículas pode ter se dado porque boa parte 
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do material coletado era de sedimento carregado por causa dos processos de 

ravinamento.  

Os solos que apresentam textura mais argilosa têm uma capacidade de retenção 

de água maior do que os solos arenosos, porém a infiltração da água ocorre de maneira 

mais lenta, portanto, dependendo da intensidade da chuva, o carreamento dessas 

partículas se torna mais fácil. Com relação aos solos arenosos a percolação pelo solo se 

dá de maneira acelerada, porém não há retenção de água e assim que o solo encharca o 

carreamento das partículas se torna possível (EMBRAPA, 2006).  

Isso evidencia que a fração argila estava agregada e que ela se comporta como 

fração tamanho silte, mas principalmente, na maioria das amostras, como areia, e isso já 

foi relatado por Momoli (2011) e por Bovi (2013). Esses agregados de areia oferecem 

maior resistência ao transporte pois o tamanho desfavorece o transporte (MOMOLI, 

2011).  

A classificação da areia (Figura 53), foi dividida em silte (63µn a 4µn), grossa 

(2000µn a 500µn), média (500µn a 250µn) e fina (250µn a 63µn) (FRANÇA e 

COUTO, 2007; MENDES e PINTO, 2012).  

A presença de areia fina nas amostras de solo da superfície 0-20 cm indica 

elevada suscetibilidade à erosão, pois estas partículas têm forte tendência ao 

desprendimento da matriz do solo e facilidade de transporte devido às suas pequenas 

dimensões. 

As amostras T1, T3 e T6 que apresentam um teor de areia fina bastante alto se 

encontram na classe de suscetibilidade II (Muito Suscetível), a T7 que também 

apresenta teor alto de areia fina encontra-se na classe I (Extremamente suscetível), 

somente a T11 que apesar de possuir um teor de areia fina elevada se encontra em classe 

IV (Pouco Suscetível). 
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Figura 53: Gráficos referentes as amostras de solos coletadas no Remanescente florestal – Fração Areia. 

Fonte: Autora, 2018.  

 

 Os solos avaliados são compatíveis com as litologias gnáissica, metagranito e 

quartzitos cujo elevado teor do mineral quartzo nas rochas, gera solos com altos teores 

de areia, enquanto as prováveis proporções reduzidas de minerais como feldspato e 

argilominerais formadores de matriz fina contribuem muito pouco para a presença da 

fração argila do solo. 

3.2 Dendrogeomorfologia 

3.2.1 Análise Espacial 

A distribuição das amostras indicam que ela estão situadas em cotas 

altimétricas entre  749m e 909m (Figura 54), sendo que a maior parte delas, 19 

amostras, se encontram em altitudes que variam de 749m a 828m, dessas amostras 18 
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são de Cedro e apenas uma de Copaíba, as amostras de Copaíba predominam na cota 

altimétrica de 888m a 909m. 

 

Figura 54: Indivíduos arbóreos analisados com relação à Hipsometria no Remanescente Florestal, Goiás, 

Brasil. 

Fonte: Autora, 2018. 

Quando se observa a declividade em relação as amostras (Figura 55) treze 

amostras se encontram entre as áreas planas e suave onduladas, e nesta declividade se 

encontram todas as amostras de Copaíba.  
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Figura 55: Indivíduos Arbóreos analisados com relação à declividade no Remanescente Florestal, Goiás, 

Brasil. 

Fonte: Autora, 2018 

 

Cinco amostras se encontram em relevo ondulado (E2, E3, E4, E5a eE5b)  as 

duas primeiras na trilha do Zezinho e restante na trilha da onça, as outras cinco em 

relevo forte ondulado (E6a, E6b, E7, E9 e E10) todas localizadas na trilha da onça, e 

apenas três em relevo montanhoso (E8a, E8b e E11) as duas primeiras na trilha da onça 

e a segunda na ravina.  

Quanto a análise da curvatura do terreno, consta-se que 22 (vinte e duas), que 

correspondem as amostras de Copaíba se encontram na curvatura plana; o restante das 

amostras se encontra em curvatura côncava (Figura 56).  
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Figura 56: Indivíduos Arbóreos analisados com relação à curvatura no Remanescente Florestal, Goiás, 

Brasil.  

Fonte: Autora, 2018 

 

Quanto à litologia (Figura 57) as amostras foram coletadas nas três principais 

classes litológicas existentes no remanescente. Quinze amostras, todas de Cedro, foram 

coletadas na Metagranito e Metatonalito, Todas as 10 amostras de Copaíbas foram 

coletadas sob o Quartzito, e o restante das amostras de Cedro se encontra sob o Gnaisse 

alumínico, Gondito Mármore e rochas calcissilicáticas. 
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Figura 57: Indivíduos Arbóreos analisados com relação à litologia no Remanescente Florestal, Goiás, 

Brasil.  

Fonte: Autora, 2018 

 

  

Quanto aos solos (Figura 58), os cedros da Trilha do Zezinho foram coletados 

sob Argissolos assim como as amostras de Copaíbas O3, O4, O5. O restante das 

amostras excetuando-se as amostras de cedro E12 que foi coletado sob Latossolo, foram 

coletadas sob Cambissolo.  
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Figura 58: Indivíduos Arbóreos analisados com relação ao solo do Remanescente Florestal, Goiás, 

Brasil. 

Fonte: Autora, 2018 

Quanto à suscetibilidade à erosão laminar (Figura 59), 13 amostras foram 

coletadas na classe II (Muito suscetível) incluindo todas as amostras de Copaíbas, 11 

amostras foram coletadas em classe I (Extremamente Suscetível) e 4 amostras na classe 

IV (Pouco Suscetível).  
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Figura 59: Indivíduos Arbóreos analisados com relação à suscetibilidade à erosão laminar no 

Remanescente Florestal, Goiás, Brasil.  

Fonte: Autora, 2018 

Na área do remanescente florestal nota-se que existe um predomínio da classe 

II (Muito Suscetível) da suscetibilidade a erosão laminar com 48% do total da área, em 

seguida observa-se a existência da classe I (Extremamente suscetível) com 19% da área, 

a Classe IV (Pouco Suscetível) com 16% de representatividade, com 10% aparece a 

classe III (Moderadamente Suscetível) e com a menos representativa, 7%, a classe V 

(Pouco a Não Suscetível).  

Próximo ao ponto de coleta E12, na área 2 da Figura 55, existe uma ravina com 

6 metros de profundidade no seu ponto mais erodido e com aproximadamente 200 

metros de extensão. Através do levantamento físico da área observa-se que a área ao 

qual ela está localizada é plana não apresentando, portanto, declive acentuado, trata-se 

de uma área caracterizada pelo mapa de suscetibilidade à erosão laminar nas classes IV 

e V, pouco suscetível e pouco a não suscetível respectivamente, ou seja, contrariando as 

tendências apontadas pelos mapeamentos de escalas generalizadas. A causa mais 

provável para a instalação de tal processo neste local foi a saturação do solo causada 

pelo enchimento do reservatório que umedeceu o saprólito e o deixou vulnerável a 

ocorrência de tal processo em tamanhas magnitudes.  
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As amostras foram coletadas nos compartimentos morfopedológicos (Figura 

60) 2a, 3 e 4. Das 28 amostras, 20 foram coletadas no compartimento 2a que predomina 

dentro do PEAMP no local de coleta, cinco amostras no compartimento 4 e três 

amostras no compartimento 3.  

 

Figura 60: Indivíduos Arbóreos analisados com relação aos compartimentos morfopedológicos no 

Remanescente Florestal, Goiás, Brasil. 

Fonte: Autora, 2018 

 

A compartimentação morfopedológica (CMP) do  remanescente florestal da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) elaborada e relatada no capítulo I 

revela a presença de 4 dos 5 compartimentos mapeados no remanescente, sendo eles, os 

compartimentos 2b (CMP 2b) com uma representação na área de 14%, compartimentos 

2a (CMP 2a) com 24% da área, compartimento 3 (CMP 3) com 30% e o compartimento 

4 (CMP 4) com 31% da área total do remanescente.   

Como discutido anteriormente o compartimento 2 foi subdividido em 

compartimento 2a e 2b e devido aos atributos físicos apresentando estes foram 

considerados os compartimentos mais frágeis da bacia e ambos se encontram do 

remanescente principalmente dentro do PEAMP (Parque Estadual Altamiro de Moura 

Pacheco). 
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Dentro da área do remanescente foi possível mapear 60 focos de erosão 

próximos ao limite do parque e às margens do reservatório, isto porque o dossel das 

árvores impede o mapeamento através de imagens de satélite. Das 60 erosões mapeadas 

30 são laminar e 30 sulcos de pequeno porte.  

Nos locais apresentados pelos mapas como locais mais prováveis de haver 

erosão seja pela condição de declividade ou de classe de solo (mapeamento 1:25.000) 

não foram identificados sinais de erosão. A ausência de feições erosivas indica maior 

resistência provavelmente porque estavam recobertos pelo dossel das florestas. Esta 

oferece dupla proteção contra o processo erosivo, o dossel protege o solo contra o 

impacto inicial da gota de chuva e a presença de serrapilheira fornece rugosidade à 

superfície do solo que favorece a infiltração de água no solo e desfavorece a formação 

da enxurrada.  

A infiltração de água através do solo é bastante favorecida pela textura 

essencialmente arenosa verificada pelas análises granulométricas. Entretanto, esse 

equilíbrio é tênue e extremamente dependente da presença da cobertura florestal bem 

preservada. 

Ao observar as características físicas dos locais de coleta observa-se que as 

Copaíbas se encontram em locais mais elevados, de 808m a 888m, todas as amostras de 

Copaíbas estão sob o Quartzito e sob curvatura plana. Os solos variam entre Argissolo e 

Cambissolo pelo mapa base, mas pela classificação feita de acordo com a 

granulometria, algumas se encontram também em área de Neossolo litólico. Todas se 

encontram na Classe II (Muito Suscetível) de suscetibilidade à Erosão Laminar.  

Os Cedros estão em locais mais baixos e planos com variação altimétrica de 

745m a 787m. Existem 15 amostras de Cedro sob a litologia Metagranito e Metatonalito 

e 4 amostras de cedro sob o Gnaisse. Com relação a curvatura as amostras se intercalam 

entre o plano e o côncavo. Todos os cedros aprecem na classe I e II (Extremamente e 

Muito suscetível respectivamente).  

3.2.2 Análises temporal e estatística 

Foram analisadas 28 amostras no total, sendo 18 de Cedro e 10 de Copaíba. A 

correlação crítica para ambas as espécies foi de 0.515. As amostras de Copaíbas tiveram 

correlação final de 0.702 (Figura 61) e as de Cedro 0.642 (Figura 62).   
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Figura 61: Dados das amostras de Copaíbas geradas pelo COFECHA. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

Figura 62: Dados das amostras de Cedro Geradas pelo COFECHA. 

Fonte: Autora, 2018. 

As amostras de Copaíba apresentaram uma sensibilidade ao meio de 0.370. 

Essa sensibilidade ao meio é importante pois é o que garante que o anel tenha largura 

diferentes de formação, indicando assim que o meio climático ou não influência no 

crescimento dos anéis possibilitando uma datação cruzada mais precisa (FERGUSON, 

1970). A amostra mais antiga coletada possui 42 anos, tendo sido germinada em 1975 

na área. A mais jovem tem 14 anos, tendo sido germinada em 2004. 
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Com relação ao cedro a sensibilidade ao meio das amostras foi de 0.389. A 

amostra mais antiga datada possui 95 anos tendo sido germinada em 1922, enquanto a 

mais nova tem 16 anos tendo sido germinada em 2001.  

Após realizar a datação cruzada entre as amostras de ambas as espécies foi 

realizado o gráfico de Incremento Médio Acumulado (IMA).  O incremento acumulado 

indica a evolução do crescimento radial anual das árvores em milímetros, mostrando o 

padrão de crescimento de cada árvore analisada, sendo o eixo Y o incremento em mm e 

o eixo X o tempo em anos de cada árvore. Este procedimento nos permite entender qual 

foi o ano em que determinado indivíduo teve crescimento atípico, em função de 

atividade cambial diferenciada, cujo ritmo de formação de células do xilema é ditado 

por características climáticas específicas ou pela ocorrência de eventos ambientais 

como: sedimentação, erosão, queimadas, competição e entre outros. 

O IMA da Copaíba (Figura 63) foi bastante similar até os 25 anos das 

amostras. As amostras coletadas foram em geral retiradas de árvores em fase jovem, o 

que resultou num incremento maior em milímetros de um ano em relação ao outro. 

Excetuando as amostras O1a, O4b e O3a as amostras tiverem um crescimento bastante 

homogêneo entre o ano 0 e o ano 25. A partir daí amostras como a O1a tiveram um 

crescimento menor e outras como a O4a tiveram um índice de crescimento exponencial. 

 

Figura 63: Incremento Médio Acumulado (IMA) das amostras de Copaíba.  

Fonte: Autora, 2018. 
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Quanto a amostra O1a seu crescimento é superior aos das outras desde o ano 4 

e desde então permanece a frente com relação a velocidade de crescimento, a amostras 

O4b teve seu crescimento menor desde o princípio, do 2º ano para frente, e este padrão 

só se interrompeu a partir do ano 27 onde ela começou a ter um pico de crescimento e 

aumentou com o mesmo padrão da amostra O4a. A amostra O3a teve um déficit de 

crescimento em relação as outras amostras a partir do 10º ano quando as suas tendências 

só tenderam a diminuir ultrapassando a O4b no vigésimo sétimo ano.  

As amostras O1a e O1b possuem um crescimento maior com relação ao IMA, 

isso pode ser explicado devido a esta amostra estar numa cota altimétrica mais baixa do 

que as outras amostras (787m – 808m). As demais amostras que se localizam em contas 

altimétricas superiores (888m 909m) tem um crescimento semelhantes nas idades em 

torno de 25 e 35 anos. 

As amostras O4a e O4b apresentam uma diferença no crescimento entre si, ou 

seja, a amostra O4b cresceu menos que a amostra O4a apresentando um IMA menor 

referente, isso evidência um crescimento desuniforme onde um lado da árvore cresceu 

mais que o outro, e isso pode ser uma adaptação da árvore ao terreno íngreme, apesar de 

a declividade no local ser de 6% - 11%. Apesar de no geral ser uma área concebida 

como suave ondulado, existia no local áreas declive mais acentuado.  

O ritmo de crescimento das Copaíbas tem se mostrado inalterado ao longo do 

tempo, o que indica que as condições de crescimento no local para os indivíduos são 

estáveis nos últimos 40 anos.   

O IMA dos Cedros (Figura 64), foi bastante similar até o ano 10 das amostras. 

As amostras de Cedro no geral também são compostas de amostras jovens, mas a 

discrepância no crescimento fica muito aparente em 3 amostras a E6a, E4 e a E10.  
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Figura 64: Incremento Médio Acumulado (IMA) das amostras de Cedro. 

Fonte: Autora, 2018. 

A amostra E6a tem um crescimento mais acentuado a partir do ano 10, assim 

como um grupo de amostras que seguem esse mesmo padrão como é o caso da E8b, 

E6b, E2, E3, entre outras. A E4 a partir do ano 10 tem um crescimento inferior ao das 

outras amostras, apresentando um pequeno pico de crescimento por volta do ano 17, 

assim como a amostra E10 que até o ano 15 acompanha o ritmo de crescimento da 

amostra E4, e do ano 15 para frente o ritmo de crescimento dela é menor, tendo déficit 

mais acentuados no ano 49 e no de 69.   

Todas as amostras de Cedro possuem idades aproximadas, excetuando-se as 

amostras E8b e E10. Essas duas amostras se encontram em áreas bastante íngremes com 

24 – 35% de declividade.  

As amostras E9, E10 e E11 estão em terreno com curvatura côncava o que 

confere ao solo maior umidade e isso reflete no indivíduo arbóreo pois não permite, na 

maior parte das vezes, que o mesmo se encontre sob stress hídrico.  

Os indivíduos E1 a E7 e E12 encontram-se em terreno de curvatura plana, 

indicando ter boa captação hídrica, ou seja, também não sujeitos à stress hídrico. 

O indivíduo E10 apresenta a menor IMA e isso indica uma melhoria nas 

condições de crescimento nas últimas décadas, e isso coincide com a criação do parque 

e o manejo do mesmo voltado para a conservação das espécies.  
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Ao se comparar a datação cruzada de ambas as espécies (Figura 65) nota-se 

que os picos de crescimento da Copaíba são mais acentuados nos primeiros anos de 

1975 a 1987. Após estes períodos a Copaíba não possui mais picos de crescimento tão 

elevados. Em comparação ao cedro não apresenta muitos picos nem de crescimento nem 

de paralisação. Ele é mais constante do que nas Copaíbas.  

 

Figura 65: Série Master do Cedro e da Copaíba. Fonte: Autora, 2018.  

Fonte: Autora, 2018. 

A cronologia das amostras foi analisada ainda no programa ARSTAN que 

correlaciona os picos de crescimento com a pluviometria e a temperatura encontrados 

para a região. Para as amostras de Copaíba (Figura 66) nota-se uma correlação positiva 

no mês de Março dentro do período anual da planta de formação de anel, com a 

precipitação, este é o último mês em que na região central do Brasil temos uma boa 

quantidade de chuva, e isso é primordial para a Copaíba no seu crescimento.  
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Figura 66: Dados Arstan Stad mensal para as amostras de Copaíba.  

Fonte: Autora, 2018. 

Quanto a temperatura, não houve nenhuma correlação significativa, algo que 

era esperado pois é uma característica das espécies tropicais, isto se dá pelo fato de a 

temperatura não variar significativamente ao longo do ano, por isso, na maioria dos 

casos, a precipitação tem uma maior influência no padrão de crescimento dos indivíduos 

arbóreos.   

Com relação aos dados trimestrais (Figura 67), quando se analisa as estações 

do ano também não houve nenhuma correlação significante e isso ocorreu tanto para os 

dados Stad quanto para os dados Res.   

 

Figura 67: Dados Arstan Stad trimestrais para as amostras de Copaíba. 

Fonte: autora, 2018.  
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Com relação as amostras de Cedro Mensal Stad (Figura 68) teve uma 

correlação entre a cronologia e a pluviosidade negativa para o mês de Julho, ou seja, a 

baixa pluviosidade do Mês de Julho influenciou negativamente no crescimento das 

árvores, pois a correlação encontrada foi de -0,337. 

 

Figura 68: Dados Arstan mensal Stad para as amostras de Cedro. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Com relação a temperatura, ainda nos dados Stad, foi obtido duas correlações 

positivas para os meses de Setembro e Outubro do ano corrente para formação do anel o 

que já era esperado pois trata-se do início da primavera onde as temperaturas voltam a 

subir após o inverno, e esse efeito é positivo no crescimento dos indivíduos arbóreos.  

Para os dados trimestrais (Figura 69) não foi observada nenhuma correlação 

significante para os dados Stad. 
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Figura 69: Dados Arstan Trimestrais Sad para as amostras de Cedro. 

Fonte: Autora, 2018. 

No geral a correlação entre a cronologia e a pluviosidade foi dentro do 

esperado, os meses que tiveram a correlação mais baixa que a crítica eram os esperados 

para os meses de pouco chuva como Julho e para os meses de muita chuva como 

Novembro e Dezembro.  

Com relação a temperatura não se obteve correlação significativa justamente 

pela variação da mesma ser mínima em países tropicais. Mas ainda sim tiveram 

correlação favoráveis na espécie do Cedro.   

Apesar da datação cruzada dos indivíduos ter sido boa, ultrapassando até a 

correlação crítica, não foi possível correlacionar marcas nos anéis de crescimento com 

processos geomórficos de sedimentação ou erosão.  

Os locais onde foi possível verificar pequeno sulcos de até 50 cm no máximo 

foram nas trilhas existentes no parque, porém estes processos não afetaram nenhum 

indivíduo arbóreo.   

A análise dendrocronológica possibilitou a inferência de condições edáficas 

pretéritas, porém, a ausência de processos erosivos na área de estudo, exceto as ravinas, 

inviabilizou as análises dendrogeomorfológicas utilizando as alterações nas estruturas 

anatômicas para a datação de erosão.  

4. Considerações Finais  

O mapeamento realizado através do SIG apresentou para a área de estudo uma 

alta suscetibilidade à erosão laminar, o que não foi confirmado in loco onde se verificou 
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poucas feições erosivas, todas de pequeno porte e associadas às trilhas. A tendência à 

alta suscetibilidade baseada nas condições de relevo e tipo de solo não se comprovou 

devido à proteção do solo oferecida pelo dossel das árvores e da serapilheira acumulada 

no ambiente de floresta.  

Os solos identificados em campo diferiram substancialmente dos solos 

indicados pelo mapeamento em escala de menor detalhe.  Na área estudada predominam 

os Neossolos Litólicos e Cambissolos, seguidos dos Latossolos todos com elevado teor 

de areia. A predominância de solos arenosos no remanescente confere elevada 

fragilidade natural e suscetibilidade à erosão.  

A ausência de feições erosivas expressivas nas áreas íngremes com solos 

arenosos confirma a importância da cobertura florestal para a proteção do solo contra a 

erosão. Visto que, em local plano e com solo mais argiloso foi verificada a única feição 

erosiva expressiva deste estudo, justamente em local que o remanescente encontra-se 

degradado devido à presença da rodovia BR 153 e do reservatório do João Leite.  

A ocorrência deste tipo de erosão intensa, localmente está associada às 

condições de uso e cobertura do solo. Pois apesar de estar dentro dos limites do parque e 

teoricamente protegida, a vegetação nativa encontra-se degradada, além do que a 

elevação do nível hídrico de base provocado pelo enchimento do reservatório do João 

Leite causou uma instabilidade do substrato rochoso e do solo devido à elevação da 

umidade e redução da coesão entre as partículas de solo. Tal condição é agravada pela 

condição de drenagem das águas pluviais proveniente da rodovia BR 153, onde não foi 

observada a presença fragmentos de estrutura antigas (manilhas) que provavelmente 

foram rompidas pela força descontrolada das águas pluviais.  

A proteção do solo oferecida pelo dossel das árvores é comprovada pela 

dendrocronologia, pois esta demonstrou que as espécies ali instaladas estão estáveis 

com relação ao seu crescimento. A cronologia das árvores de Cedro e Copaíba indicou 

haver certa estabilidade no ecossistema há pelo menos 30 anos, com crescimento médio 

anual controlado essencialmente pela precipitação. Ambas espécies apresentaram 

potencial dendrocronológico bastante satisfatório, considerando os índices estatísticos, 

além de serem espécies encontradas com facilidade na região.  

De forma geral o remanescente florestal encontra-se bem protegido devido à 

proteção que a floresta proporciona. Com relação aos incêndios, apesar de serem 
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frequentes, a floresta e a serapilheira conferem ao solo umidade que pode ser 

considerada um atenuante ao processo de incêndio, apesar de a mesma em locais secos e 

ensolarados ser combustível para o fogo.  

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

Dentro da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) foram 

mapeados mais de 3.000 focos erosivos tanto laminares quanto lineares, a bacia possui 2 

pontos de fragilidade quanto aos seus atributos físicos, segundo os Compartimentos 

Morfopedológicos, sendo eles os compartimentos 2a e 2b. Dentro deste compartimento 

se encontra também as áreas com maior suscetibilidade à erosão laminar, com relação a 

bacia como um todo, mais de 32% da bacia se encontra em áreas de muito suscetível.  

Dentro dessa área de alta suscetibilidade e de alta fragilidade da BHRJL se 

encontram os Parques Estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite que, são 

Unidades de Conservação voltadas a proteção do bioma Cerrado, na fitofisionomia de 

mata seca. Estes parques vêm sofrendo desde a década de 1980 com eventos de 

incêndios florestais. Dentro da zona de amortecimento desses parques, os incêndios vêm 

ocorrendo de forma frequente e com bastante intensidade. Através da 

dendropirocronologia foi possível observar que os incêndios com maior intensidade 

ocorreram na década de 90 onde ouve uma destruição parcial ou até mesmo total do 

lenho arbóreo.  

Recentemente, em 2017, ocorreu um incêndio florestal de grandes proporções 

na área dos parques, que foi provavelmente intensificado devido ao acumulo de 

biomassa dos anos de 2015 e 2016 onde os incêndios foram de baixa intensidade e em 

poucas áreas, sendo que em 2016 a área queimada foi de 0,5 km². Infere-se que este 

incêndio tenha alcançado as proporções dos incêndios ocorridos na década de 90, mas 

como os anéis de crescimento nos trópicos terminam sua formação por volta do mês de 

setembro de 2018 não se obteve dados a respeito.  

A metodologia de mapeamento ao incêndio florestal permitiu identificar as 

áreas com maior risco a incêndio florestal no remanescente, demostrando a necessidade 

de atuação preventiva durante os períodos de estiagem, principalmente com a 

manutenção dos aceiros existentes, demostra também a necessidade de criação de novos 

aceiros, facilita a gestão do remanescente quanto ao posicionamento das equipes e dos 

equipamentos em pontos estratégicos para o combate ao incêndio.   

Dentro da área dos parques foi observado, principalmente conectados a trilhas, 

seja ela aberta ao público ou não, pequenos processos erosivos laminares e lineares 

como pequenos sulcos. Processos erosivos de grande porte foram identificados apenas 
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2, sendo um em processo natural de recuperação e o outro ativo e crescendo de forma 

rápida, oferecendo risco não só ao reservatório, como também, a rodovia que se 

encontra a menos de 3 metros de distância da cabeceira da mesma.  

As espécies arbóreas, tanto os Cedros quanto as Copaíbas, se mostraram 

bastante sensíveis com relação a dendroclimatologia, tendo sido possível realizar a 

datação cruzada. Com relação a dendropirocronologia as amostras apresentaram 

também uma boa sensibilidade, sendo que em algumas os danos são mais visíveis e 

catastrófico do que em outras amostras. Quanto a dendrogeomorfologia, apesar de a 

sensibilidade ao meio estar dentro do esperado, não se observou interferência 

significantes nos anéis de crescimento dos indivíduos.  

Com relação a dendropirocronologia, muitas amostras coletadas possuem ainda 

grande potencial de estudo, deixando ainda em aberto um estudo mais aprofundado com 

relação aos incêndios na região.  
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Anexo 

Anexo 1: Autorização de Pesquisa na Unidade de Conservação: Parque Estadual 

Altamira de Moura Pacheco e Parque Estadual do João Leite.  
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Apêndice 

Apêndice 1: Comprovante de Cadastro no SISBIO 
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Apêndice 2: Dados do COFEACHA do Cedro. 
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Apêndice 3: Dados do COFEACHA da Copaíba. 
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Apêndice 4: Quadro de atributos físicos de cada amostra analisada no Remanescente 

Florestal  

ID das 

amost. 

Decliv. (%) Hipsm. 

(m) 

Curvatura Litologia Solos Suscet. 

Laminar 

CMP 

Cedros 

E1 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

793m Plano Gnaisse 

aluminoso, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissílica 

Argissolo Classe 

II 

CMP 

3 

E2 11 – 17 

(Ondulado) 

788m 

 

Plano Gnaisse 

aluminoso, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissílica 

Argissolo Classe 

II 

CMP 

3  

E3 11 – 17 

(Ondulado) 

781m Plano Gnaisse 

aluminoso, 

Gondito, 

Mármore, 

Rocha 

Calcissílica 

Argissolo Classe 

II 

CMP 

3 

E4 11 – 17 

(Ondulado) 

770m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E5a 11 – 17 

(Ondulado) 

770m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E5b 11 – 17 

(Ondulado) 

770m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E6a 17 – 24 

(Forte 

Ondulado) 

777m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E6b 17 – 24 

(Forte 

Ondulado) 

777m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E7 17 – 24 

(Forte 

Ondulado) 

777m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E8a 24 – 33 

(Montanhos

789m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 



158 
 

o)  

E8b 24 – 33 

(Montanhos

o) 

789m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E9 17 – 24 

(Forte 

Ondulado) 

784m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

4 

E10 17 – 24 

(Forte 

Ondulado) 

783m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Argissolo Classe I CMP 

2a 

E11 24 – 33 

(Montanhos

o) 

793m Côncavo Metagranito e 

Metatonalito 

Cambissolo Classe I CMP 

2a 

E12a 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

773m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Latossolos Classe 

IV 

CMP 

4 

E12b 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

773m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Latossolos Classe 

IV 

CMP 

4 

E12c 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

773 Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Latossolos Classe 

IV 

CMP 

4 

E12d 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

773m Plano Metagranito e 

Metatonalito 

Latossolos Classe 

IV 

CMP 

4 

Copaíbas 

 

O1a 0 – 6  

(Plano) 

 

803m 

Plano Quartzito Cambissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O1b 0 – 6  

(Plano) 

803m Plano Quartzito Cambissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O2a 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

890m Plano Quartzito Cambissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O2b 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

890m Plano Quartzito Cambissolo Classe 

II 

CMP 

2a 
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O3a 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

892m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O3b 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

892m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O4a 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

894m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O4b 6 – 11 

(Suave 

Ondulado) 

894m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O5a 0 – 6  

(Plano) 

895m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

O5b 0 – 6  

(Plano) 

895m Plano Quartzito Argissolo Classe 

II 

CMP 

2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 5: Tabelas de Descrição de Solos do Remanescente Florestal: 

 

Nome: T1                                                                                                             Data: 22/11/17 

Provável Classificação (ou Regional): Latossolo                                                  Relevo local / Declividade: Plano                                       

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosida

de 

Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20  10R-3/2    MACIA 
MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA -

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N BAIXA 

 20-40  
2,5YR-

2.5/4 
   

LIG. 

DURA 
FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA-

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 40-60  10R-3/4    
LIG. 

DURA 

 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA-MT. 

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 60-80  
2,5YR-

3/6 
   

LIG. 

DURA 
FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA-MT. 

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 80-100  
2,5YR-

3/6 
   

LIG. 

DURA 
FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA-MT. 

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 
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Nome: T2                                                                                                             Data: 22/11/17 

Provável Classificação (ou Regional): ORGANOSSOLO                                     Relevo local / Declividade: PLANO                                        

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica: 

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 10YR - 2/1     MACIA FRIÁVEL 
MT. PLÁSTICA - 

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 20-40 
10YR 

2/1 
    MACIA 

MT.  

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA 

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 40-60 
10YR 

2/1 
    MACIA 

MT.  

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA 

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 60-80 
10YR 

2/1 
    MACIA 

MT.  

FRIÁVEL 

PLÁSTICA  

PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 80-100 
10YR 

3/2 
    MACIA FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICA 

LIG. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

Observações: Ponto na trilha do Peba a aproximadamente 150m do reservatório. 
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Nome: T3                                                                                                       Data: 28/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                              Relevo local / Declividade: SUAVE ONDULADO                                      

Material de Origem (se conhecido):                                                                Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20  
10R - 

2.5/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO - MT. 

PEGAJOSO 
ARGILOSA  N N 

 20-40  
10R 

2.5/2 
    FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 

ARGILO - 

ARENOSA 
 N N 

 40-60  
10R - 

2.5/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

      PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 

ARGILO 

ARENOSA 
 N N 

 60-80  
10R 

3/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 

ARGILO 

ARENOSA 
 N N 

Observações: Presença de pedregulhos e raízes. 
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Nome: T4                                                                                                               Data: 22/11/17  

Provável Classificação (ou Regional): Cambissolo                                                 Relevo local / Declividade: Plano                                     

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transiçã

o 

Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 
10YR 

2/1 

10YR 

2/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁTICA  

MT. PEGAJOSA 

ARGILO 

ARENOSA 
 N N 

 

Nome: T5                                                                                                             Data: 22/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                                    Relevo local / Declividade:                                        

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20  
5YR 

2.5/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁTICA  

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  POUCA N 

 20-40  
5YR 

3/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁTICA  

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 
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Nome: T6                                                                                                             Data: 22/11/17 

Provável Classificação (ou Regional):                                                                    Relevo local / Declividade: ONDULADO                                      

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transiçã

o 

Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20  
2,5YR 

2.5/2 
    MT. FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 
ARGILOSA  N N 

 20-40  
2,5YR 

3/2 
    MT. FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 
ARGILOSA  N N 

Observações: Tradagem realizada próximo à árvore TCO1. Solo umedecido por causa da chuva no dia da coleta.  

Nome: T7                                                                                                        Data: 22/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                               Relevo local / Declividade: SUAVE-ONDULADO                                       

Material de Origem (se conhecido):                                                                 Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 
10R 

3/4 

10R 

3/3 
   

LIG. 

DURA 
FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSO 
ARGILOSA  N N 

Observações: Tradagem realizada na estrada de chão (trilha da onça). 
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Nome: T8                                                                                                             Data: 22/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                                    Relevo local / Declividade:                                        

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 
2,5YR 

3/2 

5YR 

3/4 
     

LIG. PLÁSTICO - 

LIG. PEGAJOSO 
ARENO - 

ARGILOSA 
 N N 

Observações: Presença de muitas rochas. 

Nome: T9                                                                                                        Data: 22/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                                Relevo local / Declividade: SUAVE ONDULADO                                     

Material de Origem (se conhecido):                                                                  Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 
10R 

2.5/1 

7,5YR 

2.5/2 
   

MT. 

DURA 
FIRME 

N PLÁSTICA 

N PEGAJOSA 

ARENO 

ARGILOSA 
 N N 

 20-40 
10R 

2.5/1 

7,5YR 

2.5/2 
     

N PLÁSTICA 

N PEGAJOSA 

ARENO 

ARGILOSA 
 N N 

Observações: Presença de material rochoso. 
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Nome: T10                                                                                                     Data: 28/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                                    Relevo local / Declividade: PLANO                                       

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 
 

0-20 

7,5YR  

2.5/3 
    

MACIA 

 

MT. FRIÁVEL 

 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 20-40 
2,5YR  

2.5/2 
    

LIG. 

DURA 
FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 40-60  
10R 

3/4 
   MACIA MT. FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

 60-80  
10R 

4/4 
    FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

MT. PEGAJOSA 
ARGILOSA  N N 

Observações: Tradagem realizada no grama próximo a estrada que fica ao lado da ravina.  

 

 

 



167 
 

Nome: T11                                                                                                              Data: 28/11/17  

Provável Classificação (ou Regional):                                                                    Relevo local / Declividade:                                        

Material de Origem (se conhecido):                                                                      Formação Geológica:  

Hz Prof. Cor (Munsell) Agregados (Estrutura) Consistência Textura Transição Cerosidade Atração 

magnética 
 (cm) 

Seca Úmida Tipo 
Tamanho Grau Seca Úmida Molhada 

 0-20 
5YR 

3/3 

5YR 

3/4 
   

LIG. 

DURA 

MT. 

FRIÁVEL 

PLÁSTICO 

PEGAJOSO 

ARENO 

ARGILOSA 
 N N 

 20-40  
5YR 

3/3 
    

MT. 

FRIÁVEL 

PLÁSTICO 

PEGAJOSO 

ARENO 

ARGILOSA 
 N N 

 40-60  
5YR 

3/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

LIG. PLÁSTICO 

LIG. PEGAJOSO 

ARENO 

ARGILOSA 
 N N 

 60-80  
7,5YR 

2.5/1 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

PEGAJOSO 

ARGILO 

ARENOSA 
 N N 

 80-100  
7,5YR 

3/3 
    

MT. 

FRIÁVEL 

MT. PLÁSTICO 

PEGAJOSO 

ARGILO 

ARENOSA 
 N N 

 

Observações: Tradagem realizada dentro da ravina ao lado da árvore TCOV.  



Apêndice 6: Gráficos gerados pelo Granulômetro à Laiser da fração areia: 

 

 

Result Analysis Report 

Sample Name: 
Amostra nº 01 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:15:02 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:15:03 

 

Particle Name: 

Default 
Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 

Hydro 2000MU (A) 
Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 

General purpose 
Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
5.273 % um 

Sensitivity: 

Normal 
Obscuration: 
4.12 % 
Result Emulation: 

Off 

 

Concentration: 
0.1937 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0212 m²/g 

Span : 
1.358 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
282.717 um 

Uniformity: 
0.413 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
581.373 um 

Result 

units: 
Volume 

 

Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 2.02 

63.000 
250.000 24.18 

250.000 
500.000 8.43 

500.000 
2000.000 65.37 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 4 
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Result Analysis Report 
Sample Name: 
Amostra nº 02 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:24:31 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:24:32 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.923 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
5.32 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.1376 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.036 m²/g 

Span : 
2.684 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
166.703 um 

Uniformity: 
0.789 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
281.916 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 2.98 

63.000 
250.000 56.63 

250.000 
500.000 25.24 

500.000 
2000.000 15.14 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 8 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 03 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:31:39 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:31:40 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
1.883 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
7.67 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.2071 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0337 m²/g 

Span : 
2.750 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
177.847 um 

Uniformity: 
0.832 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
329.534 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 3.62 

63.000 
250.000 48.24 

250.000 
500.000 24.94 

500.000 
2000.000 23.19 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 12 

 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 04 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:42:57 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:42:58 

 

Particle Name: 

Default 
Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 

Hydro 2000MU (A) 
Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 

General purpose 
Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
1.830 % um 

Sensitivity: 

Normal 
Obscuration: 
5.31 % 
Result Emulation: 

Off 

 

Concentration: 
0.1268 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.042 m²/g 

Span : 
2.855 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
142.707 um 

Uniformity: 
0.849 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
307.981 um 

Result 

units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 5.98 

63.000 
250.000 48.78 

250.000 
500.000 25.37 

500.000 
2000.000 19.86 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 20 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 05 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:55:02 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 10:55:03 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
5.948 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
4.70 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.2878 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0173 m²/g 

Span : 
1.377 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
346.291 um 

Uniformity: 
0.423 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
568.036 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 0.54 

63.000 
250.000 19.61 

250.000 
500.000 20.33 

500.000 
2000.000 59.52 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 25 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 06 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:01:47 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:01:48 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
3.718 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
5.41 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.2313 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0224 m²/g 

Span : 
1.726 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
268.329 um 

Uniformity: 
0.564 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
492.107 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 1.13 

63.000 
250.000 30.53 

250.000 
500.000 20.48 

500.000 
2000.000 47.86 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 29 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 07 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:08:47 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:08:48 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
5.137 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
6.96 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.3803 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0183 m²/g 

Span : 
1.363 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
328.566 um 

Uniformity: 
0.412 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
578.146 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 0.89 

63.000 
250.000 20.62 

250.000 
500.000 15.99 

500.000 
2000.000 62.49 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 33 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 08 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:15:20 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:15:21 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.584 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
3.75 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.1272 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0303 m²/g 

Span : 
2.157 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
198.065 um 

Uniformity: 
0.636 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
330.490 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 2.60 

63.000 
250.000 42.84 

250.000 
500.000 36.16 

500.000 
2000.000 18.41 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 37 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 09 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:21:57 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:21:58 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
2.777 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
4.91 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.1384 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0338 m²/g 

Span : 
2.384 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
177.564 um 

Uniformity: 
0.731 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
295.075 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 2.49 

63.000 
250.000 52.95 

250.000 
500.000 28.51 

500.000 
2000.000 16.05 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 41 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 10 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:31:16 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:31:17 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.416 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
6.75 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.3217 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0201 m²/g 

Span : 
1.510 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
298.163 um 

Uniformity: 
0.476 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
532.705 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 1.09 

63.000 
250.000 24.44 

250.000 
500.000 19.99 

500.000 
2000.000 54.49 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 45 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 10 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:31:16 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:31:17 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.416 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
6.75 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.3217 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0201 m²/g 

Span : 
1.510 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
298.163 um 

Uniformity: 
0.476 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
532.705 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 1.09 

63.000 
250.000 24.44 

250.000 
500.000 19.99 

500.000 
2000.000 54.49 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 45 
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Sample Name: 
Amostra nº 11 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:38:25 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:38:26 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.088 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
5.58 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.1328 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0368 m²/g 

Span : 
1.630 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
163.233 um 

Uniformity: 
0.516 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
240.981 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 4.05 

63.000 
250.000 52.95 

250.000 
500.000 38.64 

500.000 
2000.000 4.36 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 49 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 12 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:44:51 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:44:52 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
3.745 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
7.79 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.3468 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0221 m²/g 

Span : 
1.592 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
271.088 um 

Uniformity: 
0.516 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
512.808 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 1.35 

63.000 
250.000 28.25 

250.000 
500.000 18.30 

500.000 
2000.000 52.10 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 53 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 13 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:50:29 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:50:30 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
6.122 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
5.87 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.4060 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.014 m²/g 

Span : 
1.189 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
429.407 um 

Uniformity: 
0.346 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
619.611 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 0.18 

63.000 
250.000 12.13 

250.000 
500.000 20.14 

500.000 
2000.000 67.54 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 57 

 

Result Analysis Report 



182 
 
Sample Name: 
Amostra nº 14 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:57:28 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 11:57:29 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
1.482 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
5.14 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.1237 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0378 m²/g 

Span : 
2.338 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
158.583 um 

Uniformity: 
0.705 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
267.624 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 3.29 

63.000 
250.000 59.07 

250.000 
500.000 25.53 

500.000 
2000.000 12.12 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 61 

 

Result Analysis Report 
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Sample Name: 
Amostra nº 15 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 12:05:36 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 12:05:37 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
5.544 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
7.23 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.4222 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0167 m²/g 

Span : 
1.310 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
358.451 um 

Uniformity: 
0.384 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
595.978 um 

Result units: 
Volume 

 
Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 0.54 

63.000 
250.000 18.22 

250.000 
500.000 16.14 

500.000 
2000.000 65.10 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK Serial Number : MAL101833 Record Number: 65 

 

 

 

Result Analysis Report 



184 
 
Sample Name: 
Amostra nº 16 - Average 

Sample Source & type: 

Sample bulk lot ref: 

SOP Name: 

Measured by: 

LABOGEF 
Result Source: 

Averaged 

Measured: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 12:11:31 

Analysed: 
sexta-feira, 9 de março de 2018 12:11:32 

 

Particle Name: 

Default 

Particle RI: 
1.520 
Dispersant Name: 

White spirit 

Accessory Name: 
Hydro 2000MU (A) 

Absorption: 
0.1 
Dispersant RI: 
1.430 

Analysis model: 
General purpose 

Size range: 
0.020 to 2000.000 
Weighted Residual: 
4.024 % um 

Sensitivity: 

Normal 

Obscuration: 
8.06 % 
Result 

Emulation: Off 

 

Concentration: 
0.4299 %Vol 

Specific Surface Area: 
0.0214 m²/g 

Span : 
1.677 

Surface Weighted Mean D[3,2]: 
280.676 um 

Uniformity: 
0.536 

Vol. Weighted Mean D[4,3]: 
496.884 um 

Result units: 
Volume 

 

Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size 

(µm) 
Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

%  Size (µm) Volume In 

% 
0.010 
4.000 0.00 

4.000 
63.000 1.04 

63.000 
250.000 27.80 

250.000 
500.000 23.02 

500.000 
2000.000 48.13 

2000.000  

Operator notes: 

Malvern Instruments Ltd. Mastersizer 2000 E Ver. 5.22 File name: Remanescente Florestal 
Malvern, UK 


