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RESUMO 

A intensificação do processo de ocupação das áreas de Cerrado, sobretudo a partir das últimas 

quatro décadas, tem se desdobrado em diversos impactos ao bioma, a exemplo da 

fragmentação de suas paisagens, responsável por comprometer a disponibilidade e qualidade 

de seus recursos naturais, além da perda de biodiversidade. Foram impulsionados, sobretudo, 

pela implementação de políticas públicas desenvolvimentistas, que trataram de promover, 

sobremaneira, a ampliação das atividades agropecuárias, introduzindo as áreas de Cerrado ao 

sistema produtivo em escala nacional, notadamente a partir da década de 1970. Em contexto 

mais recente, que envolve o processo de conversão de suas áreas predominantemente 

compostas por formações savânicas e pastagens naturais, encontra-se o município de Flores 

de Goiás, assentado sobre a microrregião do Vão do Paranã, região Nordeste do estado de 

Goiás. Junto a região Norte, possuem as maiores áreas de remanescentes do estado. Contudo, 

identificou-se em Flores de Goiás, entre 1990 e 2010, importante avanço de áreas destinadas a 

agricultura, dinâmica apontada como a mais intensa dentre os demais municípios que compõe 

a microrregião do Vão do Paranã. Neste sentido, propõe-se a análise da dinâmica de sua 

paisagem e suas relações com o uso do solo, além da avaliação do processo de fragmentação 

da sua cobertura vegetal. Para tanto, adotou-se uma abordagem multitemporal, por meio de 

mapeamentos em sucessão histórica, apoiados em imagens de satélite LANDSAT TM5 e 

OLI8 dos anos de 1985, 1995, 2005 e 2017. Indicies descritores da paisagem foram adotados 

como suporte a avaliação da fragmentação da cobertura vegetal, operacionalizados no 

software livre FRAGSTATS. Os resultados revelam que a paisagem do município de Flores 

de Goiás, mesmo com o avanço das atividades agropecuárias e consequente aumento de áreas 

desmatadas, mostra-se ainda com predomino de vegetação remanescente, sobretudo as 

formações savânicas. No entanto, apresentou nível importante de fragmentação, diante do 

crescente número de fragmentos, redução do total de áreas centrais e aumento da distância 

média entre os fragmentos, processo diretamente associados ao avanço agropecuário, 

experimentado especialmente pelas formações florestais. Esta configuração indica perda da 

qualidade ambiental dos remanescentes. Desta forma, impactos negativos ao meio biótico, 

abiótico e social podem ser intensificados, o que  demanda constante monitoramento, políticas 

públicas direcionadas e ações preventivas para conservação dos recursos naturais que 

permitam equacionar interesses contrários, evitando também o comprometimento econômico 

do município. 

  

Palavras-chave: Análise da Paisagem, Uso do solo, Fragmentação da vegetação, Métricas da 

Paisagem, Cerrado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em seu contexto moderno, especialmente nos últimos cinquenta anos, o Bioma 

Cerrado vem experimentando constantes e intensas transformações em suas paisagens. Sob a 

influência de políticas públicas, programas governamentais com apoio da iniciativa privada 

internacional e nacional, sua ocupação e conseguintes usos, desdobraram-se em profundas 

alterações de suas estruturas socioeconômicas e ambientais (GARCIA; FERREIRA; LEITE, 

2011; INOCÊNCIO, 2010).  

Esta dinâmica mostrou-se profundamente ligada à expansão das atividades 

agropecuárias, norteadas pelo avanço da fronteira agrícola procedente do Sul e Sudeste do 

país, sobretudo a partir da década de 1970. (DUARTE, 1998). 

Nesta perspectiva, com o intuito de fomentar o desenvolvimento socioeconômico da 

região Centro-Oeste do Brasil, coberto em sua maioria pelo Bioma Cerrado, modernizando e 

incentivando a expansão da atividade agropecuária e de suas fronteiras, políticas públicas 

nacionais desenvolvimentistas foram criadas, vinculadas ao II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND).  

Esta orientação é expressivamente reforçada pela operacionalização e espacialização 

de ações propostas pelo Programa de Desenvolvimento das Áreas de Cerrado 

(POLOCENTRO), entre 1975 e 1979, e do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), que em 1987 alcança o estado de Goiás 

(CUNHA, 1992; INOCÊNCIO, 2010; MACHADO, et al., 2004).  

Incorporados a essas ações, elementos do meio físico figuraram como determinantes 

para o suporte dessa expansão sobre as terras do Cerrado. Como apontam Carvalho; Ferreira; 

Bayer (2008), a disponibilidade de recursos hídricos, presença de relevos planos e solos 

desenvolvidos com características físico-químicas favoráveis ao manejo, permitiram a 

conversão à pecuária extensiva e agricultura intensiva e mecanizada, conhecida como 

modernização da agricultura.  

Desta forma, nas décadas seguintes, a região Centro-Oeste e o estado de Goiás 

absorveram um crescente contingente populacional e experimentaram um importante 

incremento de áreas destinas à agropecuária, ao passo que os impactos negativos ao meio 

ambiente avançaram, pois, este processo intensificou o desmatamento da vegetação nativa de 

Cerrado, Bioma que originalmente cobria 97% do território goiano (BRASIL, 2004).  
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Essas mudanças promoveram prejuízos ambientais importantes, como a fragmentação 

de hábitat, perda de biodiversidade, degradação de ecossistemas, poluição de aquíferos e 

erosão dos solos, entre outros (KLINK e MACHADO 2005). 

Com uma área de 2,06 milhões de Km² originais, o Cerrado, como assinalam Klink e 

Machado (2005), entre as savanas do planeta, é a que apresenta a mais rica flora, com elevado 

nível endêmico de espécies e que, frente as pressões exercidas pela introdução de pastagens 

plantadas e culturas anuais, o qualificaram como um hotspots, dentre os 34 distribuídos pelo 

mundo. 

As estimativas de desmatamento do Cerrado realizadas por várias fontes, ainda que 

divergentes em termos percentuais, convergem para o consenso de que este processo ocorreu 

de maneira demasiadamente acelerada.  Sano et al., (2010) apontam para uma taxa de 

conversão da vegetação original até 2002 na ordem de 50%; Machado et al. (2004) indicam 

55% e conforme resultados do Projeto Terra Class (2015), afirma-se que o Cerrado ainda 

apresenta aproximados 54% de vegetação natural, enquanto que as áreas sob uso antrópico 

somam 41%, entre 29,5% ocupadas por pastagens plantadas e 11,6% destinadas a agricultura. 

Isto indica uma projeção preocupante para a sobrevivência do Cerrado, visto que em pouco 

tempo, aproximadas cinco décadas, o Cerrado perdeu mais de 50% de sua área original.  

Nas regiões Norte e Nordeste do estado de Goiás verificam-se as maiores 

concentrações de áreas remanescentes de Cerrado, especialmente na microrregião do Vão do 

Paranã (SANO et al, 2008). Segundo Klink e Machado (2005), estas regiões possuem 

importante endemismo e relevância biológica, o que agrava a problemática.  

Ponciano (2017) indica que em 1984, a vegetação nessa microrregião cobria 67% da 

microrregião do Vão do Paranã e que em 2015 este percentual reduziu para 59%, redução de 

8%, que, em princípio, aparenta pouco expressiva. No entanto, afirma que a região apresenta 

elevados níveis de fragmentação em sua paisagem, com predomínio de número de fragmentos 

pequenos em todas as classes de remanescentes. Isto indica a necessidade de monitorá-lo 

constantemente, além de ações preventivas, diante da alta intensidade com que o 

desmatamento ocorreu em todo o estado.  

Nessa dinâmica, em um contexto mais recente que envolve o processo de conversão de 

parte da vegetação e pastagens naturais em áreas destinadas à agricultura, favorecida pelo 

avanço da fronteira agrícola, encontra-se o município de Flores de Goiás, inserido na 

microrregião do Vão do Paranã, região Nordeste do estado de Goiás.  

Conforme demonstra Ponciano (2017), na década de 1980 a paisagem de Flores de 

Goiás era predominantemente composta por áreas de cobertura vegetal e pastagens 
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naturais.Entretanto, entre 1990 e 2010, esta realidade experimenta uma importante mudança, 

ao passo que a agricultura avança sobre suas áreas. Esta dinâmica é apontada como a mais 

intensa comparada aos demais municípios que compõem a microrregião do Vão do Paranã.  

Dados fornecidos pelos Censos Agropecuários do IBGE (1996 e 2006), corroboram a 

tendência de expansão das áreas de lavouras em Flores de Goiás que, em 1996 ocupavam 

5.467 (ha) e em 2006 passaram a cobrir 16.258 (ha), representando um incremento de 10.791 

(ha) em dez anos, crescimento de 97,37%. 

Paralelamente, o avanço destas atividades sobre as áreas remanescentes de Cerrado, 

promoveram sua fragmentação e, por conseguinte, a de habitat, interferindo na reprodução e 

manutenção de espécies, e, portanto, na perda de biodiversidade e da capacidade para a 

conservação, o que representa uma grave situação (KLINK; MACHADO, 2005). 

 Frente a esse processo, a análise ambiental para o adequado ordenamento territorial 

visando a ocupação e planejamento ambiental para o uso racional dos recursos naturais, 

sobretudo das áreas remanescentes de Cerrado, ganham relevância, na medida em que no 

município de Flores de Goiás o quadro mostra-se preocupante e requer uma melhor 

compreensão da sua dinâmica evolutiva, e se constitui em um importante instrumento para 

tanto.   

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Identificar e classificar os tipos de uso e cobertura do solo e suas relações com as 

mudanças da paisagem no município de Flores de Goiás (GO) entre 1985 e 2017, visando 

caracterizar os principais fatores de influência.  

2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar as relações entre os diferentes usos antrópicos e o meio físico no qual 

encontram-se inseridos.  

2. Analisar o processo de fragmentação da cobertura vegetal e seu atual estado em 

termos de conservação.  

3. Identificar as relações entre fragmentos remanescentes e o meio físico no qual 

encontram-se inseridos.  

4. Contribuir com dados para ações presentes e futuras ligadas ao ordenamento 

territorial, planejamento ambiental e desenvolvimento do município em sua região. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

Diante da problemática posta pelo processo de ocupação e uso do Bioma Cerrado, 

torna-se não só importante, mas urgente, compreender as mudanças desencadeadas em suas 

paisagens, e, sobretudo, monitorá-las, a fim de contribuir para o adequado ordenamento de 

sua ocupação, planejamento do uso de seus recursos naturais e do aprimoramento de políticas 

públicas para sua conservação e desenvolvimento. Pensamento este, que se estende a área de 

estudo.  

Desde o século XIX, o conceito de paisagem dentro da literatura científica geográfica 

vem sendo discutida, passando por constantes revisões que levaram a novas concepções 

(SCHIER, 2003).  

Dessa forma, em sua sintética definição, Bastian (2009) assinala que de acordo com o 

atual entendimento, a paisagem se configura como um sistema integrado de componentes do 

meio ambiente e social.  

Similar a essa visão, mas não tão simplificado, Bertrand (2004) em sua abordagem, 

evidencia nítida influência da teoria geral dos sistemas, na qual define a paisagem como uma 

porção do espaço que se caracteriza por um tipo de combinação dinâmica entre diferentes 

elementos físicos, biológicos e antrópicos, que fazem da paisagem um conjunto geográfico 

que evolui em bloco, ao reagirem dialeticamente e, portanto, indissociáveis.  

Neste sentido, é explicita a compreensão da integração e interdependência entre o 

meio físico, os ecossistemas e a ação humana, que estão sujeitos a interações e constantes 

mudanças no tempo e espaço, pressupondo um caráter fluído, dinâmico.  

Com o desenvolvimento do conhecimento científico e das análises, surge uma nova 

disciplina, a Ecologia de Paisagem, termo empregado pela primeira vez por Carl Troll em 

1939. 

Essa disciplina possui uma ampla diversidade de conceitos que derivam de suas duas 

principais abordagens, uma geográfica e outra ecológica. Em sua abordagem geográfica, 

destina-se maior enfoque no estudo das influências humanas sobre a paisagem e a gestão do 

território. Já na abordagem ecológica, privilegia-se as relações entre os habitat e os processos 

ecológicos, atendo-se aos desdobramentos desta relação em termos de conservação biológica 

(METZGER, 2001; SIQUEIRA; CASTRO; FARIA, 2013).  

Naveh e Lieberman (1994) afirmam que a Ecologia de Paisagem é uma ciência 

interdisciplinar, que trata das interações entre a sociedade e seu espaço natural e construído, 
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das quais resulta a paisagem, e de práticas que buscam a solução de problemas ambientais, 

explicitando uma linha de raciocínio sugerida pela abordagem geográfica.  

Desse modo, pode-se defini-la também como uma disciplina holística, que agrega 

distintos campos da ciência, como as ciências sociais, as geociências e a biologia, com vistas 

a compreensão global da paisagem (METZGER, 2001).  

Nas suas diversas conceituações, que, neste caso representam a abordagem ecológica 

da Ecologia de Paisagem, destacam-se as propostas de Forman; Godron (1986) e Turner 

(1989) apud Metzeger (2001), que entendem a Ecologia de Paisagem como o estudo da 

estrutura, função e dinâmica de uma área espacialmente heterogênea, constituída por 

conjuntos de ecossistemas interativos, na qual a problemática orbita em torno da influência da 

estrutura da paisagem sobre os processos ecológicos.  

Assinalam que matrizes, corredores e manchas configuram as unidades da paisagem. 

As manchas variam em tamanho, forma, número, heterogeneidade e características de borda; 

os corredores variam em largura, conectividade, complexidade e estreitamento; já as matrizes 

pela maior conectividade e controle preponderante sobre o fluxo de energia e na dinâmica da 

paisagem. 

Para Lang e Blaschke (2009), a estrutura da paisagem refere-se ao mosaico que revela 

um padrão espacial, fruto de combinações de seus diferentes componentes (rocha, solo, água, 

relevo, clima, fauna e flora) e do ordenamento específico das unidades de paisagem em 

determinada área. Tanto as estruturas quanto os padrões são considerados manifestações 

resultantes de processos em distintas escalas e são expressivamente formadas e modificadas 

pela ação humana, que expressa espacialmente sua influência sobre a paisagem em suas 

formas de uso do solo.   

Nesta perspectiva, ao passo que o ser humano apropria-se das paisagens e as 

transforma, por meio dos distintos modos de uso dos recursos naturais, é imprescindível 

compreendê-lo como parte dela integrante, visto que age na sua formação e mudança, o que 

permite melhor entender a dinâmica evolutiva das paisagens antropizadas. Uma das 

consequências provenientes desta relação é o processo de fragmentação da paisagem, em 

virtude da conversão de áreas cobertas por vegetação natural para diferentes usos antrópicos 

(CERQUEIRA et al. 2003). 

A fragmentação da paisagem, como definem Cerqueira et al., (2003) corresponde ao 

processo no qual ocorre a divisão em manchas, ou fragmentos, isolados em diferentes níveis 

de um habitat originalmente contínuo. Segundo os autores, o processo de fragmentação de 
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habitat é, provavelmente, a alteração mais severa provocada pela ação humana ao meio 

ambiente.  

Destacam ainda que suas causas se relacionam, dentre outras, com a introdução de 

plantações, monoculturas, indústria e pela expansão urbana e viária. Como possíveis 

consequências, são apontadas alterações sobre os fenômenos e processos biológicos, o que 

implica na perda de biodiversidade, dos grupos funcionais e dos serviços ambientais prestados 

pelos ecossistemas, não só a fauna e flora, mas à sociedade humana, com consequências 

deletérias a médio e longo prazo.  

Desta feita, a paisagem apreendida como um todo, observando as interações entre 

unidades culturais e naturais especializadas, nas quais o ser humano deve ser inscrito na 

análise, faz com que a Ecologia de Paisagens adote uma perspectiva correta, a fim de sugerir 

soluções para as problemáticas ambientais (METZGER, 2001). 

Por fim, deve-se ressaltar que a evolução dos estudos relacionadas a Paisagem e/ou a 

Ecologia de Paisagem, em suas duas abordagens, foram favorecidas pelo surgimento de 

imagens satelitárias, de seu tratamento digital e das análises estatísticas, com o 

desenvolvimento de diversos procedimentos e métricas para a quantificação da estrutura da 

paisagem.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Área da pesquisa  

O município de Flores de Goiás (GO) encontra-se inserido na região de planejamento 

do Nordeste Goiano, mesorregião Leste e mais especificamente dentro dos limites da 

microrregião do Vão do Paranã, sob o domínio do Bioma Cerrado.  

Em 2010 a população era composta por 12.066 habitantes, distribuídos em uma 

unidade territorial com 3.709,427 Km², (IBGE, 2010).  

Seu território é drenado principalmente pelos rios Paranã, Macacos, Santa Maria e 

Cana-Brava, que juntos, compõem a bacia Hidrográfica rio Macacos.  

Quanto as principais rodovias, o município é cortado verticalmente pela GO 114, ao 

Norte pela GO 236 e no Sul pela Br 020, ambas dispostas horizontalmente (Figura 1). 

     

 

    Figura 1. Mapa de Localização do município de Flores de Goiás  

 

A região Nordeste do Estado se manteve relativamente sem intensas transformações 

promovidas pela expansão da fronteira agrícola na década de 1970, em virtude dos aspectos 

ambientais desfavoráveis, como relevos bastante movimentadas, solos com características 
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físico-químicas menos férteis, além da ausência de estradas para a circulação de produtos e 

pessoas.  

Em especial, a microrregião do Vão do Paranã, tal qual observa Barreira (2002), 

consolidou-se e até a atualidade permanece com importante presença da atividade pastoril, 

dada a boa aptidão de suas terras para a criação bovina, com extensas áreas cobertas por 

pastagens naturais.  

 Esta lógica, com presença da pecuária tradicional, consolidada entre 1850 e 1960 e 

posterior incremento da prática intensiva é marcante na história do município de Flores de 

Goiás (CAPEL, 2007). 

O avanço da agricultura a partir da década de 1960 observada no estado de Goiás que, 

décadas depois repercute mais intensamente nos municípios da Região Nordeste, foi 

favorecida pela implementação de Brasília em 1960, com a construção de ferrovias e rodovias 

pavimentadas; pela expansão econômica de Goiás por meio de programas nacionais 

desenvolvimentistas, ligados PND.  

Dentre os programas, destaca-se o POLOCENTRO, criado entre 1975 e 1979, cujo 

objetivo, segundo Cunha (1992), era o de promover o desenvolvimento e modernizar a 

atividade agropecuária nos solos do Cerrado, com a seleção de doze áreas prioritárias que se 

beneficiariam com a concessão de créditos e recursos para implementação de infraestrutura, 

na qual Flores de Goiás foi inscrito.  

Figura também nessa dinâmica o PRODECER, que em 1987 alcança o estado de 

Goiás e absorve a participação da iniciativa privada, que juntas, se propõem a expandir a 

produção de commodities para exportação, com preferência pela soja (INOCÊNCIO, 2010; 

MACHADO, et al., 2004). Convém ainda mencionar que, a incorporação da região Norte, 

margeada pela BR-153 e a criação da BR-020, favoreceram a inserção socioeconômica do 

Estado, facilitando a ligação com o Nordeste Goiano.  

Outros fatores, em contexto mais recente, como o avanço da fronteira agrícola vinda 

especialmente das regiões Sul e Sudoeste de Goiás reforçam o aumento da atividade 

agropecuária na região Nordeste e de seus municípios. Este avanço vem sendo impulsionado 

pelo processo de reconversão de áreas anteriormente ocupadas por grãos e pastagem, em 

virtude da inserção da cana de açúcar (PONCIANO, 2017), corroborando a dinâmica 

verificada por Castro et al. (2010) nas microrregiões do Meia Ponte e Quirinópolis. 

Ressalta-se também o papel do governo estadual em 1989, ano em que se observa uma 

importante estratégia, com a criação do Programa de desenvolvimento do Nordeste Goiano 
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(PRONORDESTE). O programa se propôs a mudar a feição dos municípios da região 

Nordeste que apresentavam índices econômicos baixos, com a criação de fundo e incentivos 

para que a iniciativa privada se instalasse na região (CAPEL, 2007).  

Quanto ao processo de ocupação e uso das terras do município de Flores de Goiás, 

iniciou-se uma importante mudança em sua paisagem, especificamente a partir da década de 

1980, associada à forte penetração da frente gaúcha, oriunda em grande maioria do município 

de São Gabriel (RS). Impulsionados pelo esgotamento da fronteira agrícola na região Sul do 

país, esta frente se beneficiou do baixo preço da terra e das condições físicas favoráveis a 

pecuária e especialmente ao cultivo de arroz irrigado, com áreas planas e cursos d’água 

acessíveis, a exemplo do rio Paranã (CAPEL, 2007).  

Nesse sentido, ainda sob afirmação da autora, Flores de Goiás teve sua estrutura 

socioeconômica transmutada de tradicional para uma dita moderna, movimento esse que 

colocou o município em 1987, em 1° lugar na produção de arroz, com 57,3%, dentre os 

demais municípios do Vão do Paranã, 

De maneira similar, esta tendência alcança a criação bovina, na qual, em 1984, Flores 

com 19,5% do rebanho total da microrregião supera os municípios de São Domingos e Posse, 

figurando em 1° lugar e mantendo-se nesta posição em 1987.  

Dados extraído dos Censos Agropecuários do IBGE, corroboram a tendência de 

avanço tanto do efetivo bovino, quanto das áreas de lavouras em Flores de Goiás (Tabela 1).  

Tabela 1 – Evolução da produção agrícola e do efetivo bovino em Flores de Goiás.  

Fonte: Censos Agropecuários 1985,1995, 2005,2016, IBGE. Organização: Higor 

Mascarenhas, 2017.  

 

 

Conforme análise dos cultivos mais representativos da agricultura, observando-se a 

tabela 1, a produção de arroz confirma-se em 1° lugar da produção agrícola desde 1985, 

alcançando 54.900(t) produzidas em 2016, aumento de 41.130 (t) em relação a 1995.  
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Ainda de acordo com o ano de 2016, firma-se em 2° lugar a cana-de-açúcar com 

25.920(t), seguida pelo milho, 22.290(t) e Soja, 12.600 (t). Destaca-se que somente em 2016 a 

cana-de-açúcar supera as produções de milho e soja que, de 1985 a 2005, figuravam em 2° e 

3° lugar, respectivamente. 

Quanto ao efetivo pecuário, prevalece por ampla diferença a criação bovina, que passa 

de 123.000 cabeças em 1995 para 158.022 em 2016, acréscimo de 35.022 cabeças de gado.  

A criação de equinos e suínos aparecem, respectivamente, em 2° e 3° lugar em 2016, 

revelando uma importante redução de seus efetivos, comparado a 2005, ano que apresentavam 

4.137 e 4.409 cabeças. Pela primeira vez, em 2016 a criação equina supera a de suínos, 

mesmo que por uma inexpressiva diferença.  

Convém também mencionar a grande presença de assentamentos rurais na 

microrregião do Vão do Paranã, com 57 Projetos de Assentamentos (PA) que abarcam 4.978 

famílias, assentadas em terras cuja aptidão está ligada a pastagens, tanto naturais quanto 

plantadas.  

A implementação dos PA's ocorreu especialmente na década de 1990 e estão 

concentrados principalmente em Flores de Goiás (SANTOS; CASTRO, 2016).  

Como destacam Lang e Blaschke (2009), o alto nível de antropização e fragmentação 

da vegetação natural, é típico quando da presença de assentamentos rurais. Posto isso, reforça-

se a atenção que deve ser destinada para os desdobramentos da expansão destas atividades 

sobre as áreas de vegetação remanescente de Cerrado no município, visto que consequências 

deletérias ao meio ambiente e sociedade podem ser intensificadas. 

4.2 Caracterização do meio físico  

4.2.1 Clima 

A microrregião do Vão do Paranã e, por conseguinte o município de Flores de Goiás, 

está sob o domínio do Clima Tropical sub-úmido (Aw), conforme classificação de Köppen. 

Caracteriza-se por duas estações marcantes, a primeira, com período chuvoso entre os 

meses de outubro a abril e a segunda, período seco, que se estende de maio a setembro (NIMER, 

1979).  

As temperaturas máximas oscilam entre 25 °C e 35 °C, seja no verão ou inverno, 

indicando altas temperaturas, conforme análise de dados de 30anos (1961 a 1990) fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2008), analisados por Hermuche (2010). 

De acordo com Rosa (2016), o estado de Goiás possui apenas onze estações 

meteorológicas e dentre os municípios da microrregião do Vão do Paranã, Posse (GO) é o 
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único que possui uma estação, o que dificulta uma análise climática mais precisa para os 

demais municípios.   

Contudo, afirma que em 2016, Posse apresentou média e máxima pluviosidade pouco 

acima de 1.400 mm ao ano, com chuvas majoritariamente concentradas no mês de dezembro, 

representando aproximados 25% da precipitação anual.  

As precipitações torrenciais concentradas entre este período, enquanto inviabilizam a 

agricultura, são adequadas à pecuária, frente a resistência do capim à falta de água (CELENE, 

2002). 

No inverno, entre os meses de junho a agosto, contatou-se a média de 4 a 5 dias de 

chuva ao mês, confirmando um período demasiadamente seco (ROSA, 2016). Sob a 

afirmação de Nimer (1972), dentre a regiões do Centro-Oeste brasileiro, o Vão do Paranã 

figura como a mais seca.  

Com esta configuração climática, pode-se inferir a provável ocorrência de problemas 

relacionados a disponibilidade hídrica e, por conseguinte, certa limitação ao desenvolvimento 

de atividades agrícolas que demandem grande volume de água, principalmente atrelados ao 

mau uso desse recurso natural.  

 4.2.2 Geologia 

O município de Flores de Goiás apresenta substrato geológico pouco variado, com 

litologias ligadas a Província do Tocantins e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas (Figura 

2). 
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   Figura 2. Mapa Geológico do município de Flores de Goiás 

A unidade geológica dominante no município refere-se as Coberturas detrito-

lateríticas ferruginosas, cuja litologia é composta por laterita, argila, área e silte, de classe 

sedimentar, recobrindo grande área no Centro-Sul, estendendo-se no sentido Norte-Nordeste e 

Norte-Noroeste, compondo 48,73% da área total.  

 Coberturas detrito-lateríticas variam entre sedimentos aluviais ou coluviais, e se 

caracterizam pela presença de conglomerados com seixos de quartzito e lateritos com 

carapaças ferruginosas. Sob condições tropicais, ocorrem em blocos, lajedos e matacões as 

concreções ferruginosas (SOUZA JUNIOR et al.,1983). 

Em segundo, com 25,1% da área, encontram-se rochas do grupo Bambuí, subgrupo 

Paraopeba, cuja litologia varia entre calcarenito, arcóseo, aolomito, siltito, folhelho, argilito, 

rocha pelítica ritimica e marga, de origem sedimentar.  

Está unidade está presente na porção Leste, Noroeste e extremo Norte do município. 

Ocorrem ainda, em menores proporções, de acordo com a subdivisão do Grupo Bambuí, 

proposta por Dardenne et al.  (1978), duas formações: a primeira, Três Marias, com 13,16%, 

que está disposta em uma faixa que compreende todo o extremo Sul do município; já a 

segunda, Formação Lagoa do Jacaré, abarca uma pequena área a Sudeste, representando 

apenas 0,8% da área. 
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As demais unidades, com menor expressão, somam 11,81% e compreendem: 

Depósitos aluvionares, 9,03%, distribuídos de Norte a Sul nas planícies de inundação e 

drenagens maiores; Grupo Paranoá Unidade 4 Ritmica Pelito-cabonatada, com 1,42%, 

posicionada em uma faixa a Sudeste; Coberturas detrito-lateríticas com concreções 

ferruginosas, 1,36%, presente em uma pequena porção no extremo Sul do município.  

4.2.3 Geomorfologia 

Conforme a categorização do relevo proposta por Latrubesse (2006), que o divide em 

unidades que variam conforme o grau de dissecação e da consequente forma adquirida, Flores 

de Goiás encontra-se subdividida em onze.  

Notadamente, a unidade com maior representatividade espacial é a Superfície 

Regional de Aplainamento SRIVA-LA(mfr), com dissecação muito fraca, que compõe 

83,76% da área total, não presente apenas no extremo Sul do município (Figura 3). 

  

 
  Figura 3. Mapa Geomorfológico do município de Flores de Goiás. 

A SRAIVA apresenta cotas entre 400m e 500m de altitude e declividades que variam 

de plano a suavemente ondulado, entre o intervalo de 0 a 8%, conforme especificação da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - (EMBRAPA, 2006) (Figura 4, A e B). 
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Encontra-se relacionada a morros e colinas que somam apenas 0,72% e estruturas 

dobradas formando hogbacks, 1,85%. Apresenta dissecação fraca e muito fraca, além de 

faixas aluviais.  

Estrutura-se sobre rochas de menor resistência a processos erosivos, como 

calcarenitos, argilitos e siltítos do grupo Bambuí, subgrupo Paraopeba e também de ampla 

cobertura dedrito-laterítica (LATUBESSE, 2006). 

A extremidade Sul da SRAIVA é delimitada pela transição entre a Zona de erosão 

recuante-ZER-SRAIVA/IIA(fo) e a Superfície Regional de Aplainamento-SRAIIA(fo), onde 

os processos erosivos são mais intensos e há presença de solos pouco desenvolvidos, além de 

afloramentos rochosos (LATUBESSE, 2006).  

Nestas unidades estão as mais altas cotas, entre 900 e 1.100 m de altitude, além de 

declividade montanhosa e forte-montanhosa, acima de 45% (Figura 4, A e B) 

 
  Figura 4. Mapas Hipsometrico (A) e de Declividade (B), município de Flores de Goiás. 

As características do meio físico, especialmente a topografia e fertilidade dos solos, 

foram e são determinantes para a expansão do uso das terras pela atividade agrícola no estado 

de Goiás. Neste sentido, tais atividades desenvolveram-se em regiões com relevos aplainados 

e solos mais férteis ou possíveis de tornarem-se (FERREIRA 2009).    
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Contudo, Santos e Castro (2016), afirmam que de acordo com o Zoneamento 

Geoambiental e Agroecológico de Goiás – Região Nordeste (1995), por apresentar os mais 

altos declives dentre as regiões do estado, a introdução de maquinário agrícola na região foi 

comprometida.  

No entanto, o município de Flores de Goiás, em relação a configuração do seu relevo, 

revela-se na contramão dos demais municípios da região, visto que há predomínio de relevos 

planos e suavemente ondulados, como já explicitado. Desta feita, não atua, de modo geral, 

como grande limitador para atividades agropecuárias.  

4.2.4 Solos 

Foram identificadas cinco classes de solo, que se encontram distribuídas, de modo 

geral, sob orientação das variáveis litologia e geomorfologia. Dentre as classes de solos estão: 

Plintossolos; Neossolos, Latossolos Vermelho, Cambissolos e Argissolos Vermelhos (Figura 

05).  

 

Figura 5. Mapa de Solos do município de Flores de Goiás. 

 

Verifica-se o domínio dos Plintossolos, que abarcam 50,51% da área, presentes em 

praticamente todo o município. Os Latossolos Vermelhos somam 12,25% da área e 

distribuem-se em duas manchas, uma pequena, ao Sul e outra maior na região Norte, sentido 
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Noroeste-Nordeste. Os Argissolos Vermelhos, com menor representatividade, revestem 

7,44% e estão localizados em duas manchas, uma na porção Norte e outra a Nordeste da área.  

As classes supracitadas encontram-se predominantemente assentadas sobre a 

SRAIVA-LA, com variação entre relevo plano e suavemente ondulado, com exceção dos 

Argissolos que ocorrem comumente em áreas mais acidentadas (EMBRAPA, 2006).  

Consequentemente, relacionam-se a coberturas detrito-lateríticas ferruginosas, além de 

rochas sedimentares do subgrupo Paraopeba. 

Constituídos por material mineral, os Plintossolos são fortemente ácidos e geralmente 

mal drenados, visto que se formam em condições restritas a percolação de água e sob efeito 

temporário de umidade excessiva. 

 Quando relacionados principalmente a relevos planos e suavemente ondulados, 

apresentam potencial agrícola, bastante utilizados no cultivo de arroz irrigado (EMBRAPA, 

2006). A grande presença de Plintossolos ajuda a explicar a alta produtividade de arroz no 

município.    

Os Latossolos, solos minerais, não-hidromórficos, possuem a grosso modo boas 

condições físicas para o uso agrícola, boa permeabilidade por serem solos desenvolvidos, bem 

estruturados e porosos. Normalmente apresentam baixa fertilidade, acidez e alumínio em 

teores elevados, entretanto, com manejo apropriado, são amplamente utilizados nas produções 

de grãos, tais como: arroz, soja e milho (EMBRAPA, 2006). 

Em relação aos Argissolos, caracterizam-se pelo acúmulo de argila em profundidade, 

e, normalmente apresentam baixa fertilidade natural e acidez elevada, com exceção dos 

Argissolos eutróficos, com melhor aptidão para o uso agrícola. Contudo, são mais suscetíveis 

aos processos erosivos, especialmente quando assentados sobre relevos movimentos e cuja a 

textura seja menos porosa (EMBRAPA, 2006).     

Com a segunda maior área, está a classe de Neossolos, em geral, pouco desenvolvidos 

e com maiores restrições ao uso agropecuário, subdividem-se em Lítólicos e fluvícos.  

Na região Sul, verifica-se a ocorrência dos Neossolos Litólicos, sobrepostos nas ZER-

SRAIVA/IIA(fo) e Estruturas Dobradas, com forte dissecação e declividades superiores a 

20%. Já os Neossolos flúvicos encontram-se em faixas extensas, no Centro e nas bordas Leste 

e Oeste, relacionados a planícies de inundação e canais de drenagem, com relevo suavizado.  

Já os Cambilossos, com 9,29% em área, desenvolveram-se a Sudoeste, sobre a 

SRAIIA(fo) onde as maiores cotas estão registradas, 900 a 1.100m. A declividade  varia entre 

plana a forte-ondulada, além de uma mancha pouco maior na região Centro-Leste, em relevo 

mais aplainado. Tratam-se de solos raros, suscetíveis à erosão e baixa aptidão agrícola. 
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Neste sentido, contata-se que os solos, como variável do meio físico, da mesma 

maneira que o relevo, sobretudo associados, em importante dimensão espacial do município, 

não apresentam fortes restrições particularmente para pastagens e plantio de arroz, 

predominante na região. Todavia, para outros cultivos e introdução de maquinário mostra-se 

restrito.  

Contudo, por possuir funções múltiplas, como auxiliar no escoamento, infiltração, 

armazenamento, distribuição e filtragem das águas da chuva, além da disponibilidade de 

nutrientes e suporte para atividades humanas, o cuidado com seu manejo correto deve sempre 

ser observado (LEPSCH, 2002). 

 

4.3 Procedimentos metodológicos  

Para análise da paisagem do município de Flores de Goiás (GO) e de como evoluiu até 

a sua atual configuração, em 2017, como primeiro passo, procedeu-se com o levantamento na 

literatura cientifica acerca do processo histórico de ocupação e uso de suas terras, além de 

conceitos pertinentes ao tema desta pesquisa. 

A organização e análise de dados secundários ligados aos tipos de cultivo e quantidade 

produzida foram extraídos dos censos agrícolas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, no intuito de elucidar as mudanças ocorridas, sobretudo as 

socioeconômicas.  

Para elaboração dos mapas de localização e do meio físico, Geologia, Geomorfologia 

e Solos, dados vetoriais disponilizados pelo Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás – 

SIEG foram utilizados e manipulados no programa ArcGis.  

Já os mapas de Hipsometria e Declividade foram gerados com base no Modelo Digital 

de Elevação e Relevo Sombreado do Radar ALOS/ PALSAR, 2011, com resolução de 12,5m.  

Como proposta central para análise da dinâmica evolutiva da paisagem foi adotada 

uma abordagem multitemporal, por meio de mapeamentos que contemplaram as formas de 

uso e cobertura do solo e de sua sucessão histórica, apoiada em imagens satelitárias dos anos 

de 1985, 1995, 2005 e 2017.  

A referida série histórica foi adotada com base na divulgação dos censos 

agropecuários do IBGE a partir de 1985, atualizado a cada dez anos, por fornecer uma base 

comparativa alinhada com a real dinâmica de Flores de Goiás.  

Para tanto, foram utilizadas imagens da série Landsat TM5 e OLI8, com resolução 

espacial de 30 metros, das órbitas 221 e 220/ ponto 70, entre os meses de junho/julho, período 
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menos chuvoso, disponíveis no sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 

adotando-se uma escala de 1:50.000.  

Na fase de pré-processamento, realizou-se nas cenas a correção atmosférica, por meio 

do método DOS (Dark Object Subtraction), proposto por Chavez (1988), com o intuito de 

minimizar os efeitos atmosféricos.  

Como assinala Song et al. (2001), esse pré-processamento é importante para estudos 

ligados ao monitoramento da superfície terrestre no transcorrer do tempo, alinhando os dados 

em uma escala radiométrica igual.  

Os procedimentos de composição colorida (543/RGB Landsat TM5 e 654/RGB 

OLI8), mosaicagem, recorte da área e classificação supervisionada foram realizados por meio 

do programa Envi. Em seguida, o programa ArcGis foi usado para a edição de polígonos e 

criação dos Layouts.  

A classificação da cobertura vegetal que nesse caso refere-se às fitofisionomias do 

Bioma Cerrado, foi realizada com base na proposta de Ribeiro e Walter (2008), que o 

caracteriza em três amplas formações: Formações Florestais; Formações Savânicas e 

Formações Campestres, não sendo objetivo classificar suas respectivas subdivisões.  

Ressalta-se ainda que, o município conta com a presença de áreas úmidas, mais 

especificamente de lagoas, que, segundo Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), correspondem 

a acumulação natural em uma depressão topográfica de toda massa de água, rodeada por terra. 

Se assemelham as do Pantanal Matogrossense e abrigam importantes espécies da fauna e 

flora, intitulada “Pantanal de Goiás” (FELFILI et al., 2007).  

De acordo com Lespsch (2002), áreas úmidas formam-se em lugares sujeitos a 

inundações temporárias e/ou em função da permanente condição de saturação de água pelos 

solos. Em virtude das importantes funções exercidas por elas, como a de cooperador na 

recarga de aquíferos e regular o nível freático, seu mapeamento torna-se importante e desta 

feita, também será realizado (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

 Em relação as classes de uso do solo, Agricultura, Pastagem e Área Urbana, adotou-se 

o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013). 

Para tanto, foi elaborada uma chave interpretativa com critérios para se identificar as 

classes de cobertura e uso, conforme a resposta espectral dos alvos e de atributos 

identificáveis nas imagens, tais como: cor; textura e tonalidade (Quadro 1).   

Quadro 1. Chave de interpretação para a classificação das imagens Landsat TM5 e OLI 8. 
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 Fonte: Adaptado de Ponciano (2017) e Faria (2001). 

Para o cálculo de área (ha) das classes e avaliação do estado da vegetação 

remanescente, em termos de conservação e degradação, se utilizou o programa livre Fragstats, 

que por meio de indicies descritivos da paisagem, torna possível avaliar o processo de 

fragmentação da cobertura vegetal e seu processo evolutivo.  

Desta forma, optou-se pelas métricas:  Área da classe (CA), que corresponde a soma 

de todos os fragmentos da classe em ha; Percentual da área da classe (PLAND), referente ao 

percentual de fragmentos da mesma classe na paisagem; Número de manchas (NP) da classe 

correspondente; Área núcleo total (TCA), que se refere à soma das áreas núcleo de toda a 

classe em ha; Distância euclidiana média do vizinho mais próximo (EMN), distância média 

entre todos os fragmentos da classe até o fragmento vizinho mais próximo. 

Á partir dos mapas de uso e cobertura resultantes e respectivos indicies descritores da 

paisagem, tabelas foram organizadas com apoio do programa Excel, a fim de sintetizar a 

evolução de cada classe na paisagem e de suas relações com o estado de conservação da 

vegetação remanescente. 

O processo para elaboração dos mapas de uso e cobertura do solo, bem como dos 

dados estatísticos resultantes da aplicação de métricas da paisagem, seguirá as etapas 

sugeridas na figura 6.  
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Figura 6. Síntese da operacionalização da pesquisa. 

 

Organização: Higor Mascarenhas, 2017. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os mapas de uso e cobertura do solo possibilitaram a identificação das seguintes 

fitofisionomias remanescentes, em sentido amplo: Formação Florestal; Formação Savânica e 

Formação Campestre. Foram identificadas também as classes naturais água e área úmida 

“lagos”. Quanto aos usos antrópicos, figuram: agricultura; pastagem; área urbana e área 

queimada (Figura 7).  
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Figura 7. Mapas de uso e cobertura do solo 1985,1995,2005 e 2017, município de Flores de 

Goiás (GO). 

A tabela 2, apresenta a área total (ha) por classe de uso e cobertura do solo e os 

respectivos percentuais (%).  

Neste sentido, observa-se que em todos os anos analisados, 1985,1995,2005 e 2017, há 

o predomínio das classes de vegetação remanescentes, distribuídas por todo o município, que 

juntas somam 232.371,17 (ha), 62,98% da área total em 2017. Consequentemente, a soma dos 

usos antrópicos alcança 35,94%, com uma área de 132.589,73 (ha), no mesmo ano.  
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No entanto, confirma-se um declínio dos remanescentes quando comparados a 1985, 

ano em que recobriam 78,71% da área total, havendo redução de total de 15,73%, dentre da 

série histórica. A formação Savânica é a que mais perdeu área ao longo de todo o período, 

29.972,97 (ha); seguida pela Campestre 20.409,41 (ha) e Florestal 7.631,63 (ha). 

De modo inverso, ocorre o avanço das áreas antropizadas, visto que em 1985 

ocupavam 20,70%, representando um incremento de 15,24% para o ano de 2017. A 

agricultura apresenta maior expansão espacial entre os anos analisados, com acréscimo de 

33.801,13 (ha), acompanhada pelas pastagens, com 25.720,2 (ha). Entretanto, convém 

observar que as pastagens predominam em todos os anos, majoritariamente os usos antrópicos 

no município.   

Tabela 2. Métricas da paisagem: Área total da classe (CA) e Porcentagem na paisagem 

(CPLAND), da área total. 

    Fonte: Mapas de uso e cobertura do solo. Organização: Mascarenhas, 2017. 

 

Dentre as classes remanescentes, as formações Savânicas apresentam maior área de 

abrangência, variando entre 49,69% e 40,71%, no referido período. Em posição equiparada, 

seguem as formações florestais, associadas aos canais de drenagem, além de grandes manchas 

a Leste e Sudeste e campestres, que apresentam indicies que alternam entre 19,73% e 10,35%. 

A formação Savânica teve sua área reduzida especialmente entre 1985 e 1995, com 

perda de 7,87%, período em que há um tímido avanço das áreas de pastagem e agricultura. 

Para as demais classes remanescentes foram registradas expansões de suas áreas.  
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Entre 1995 e 2005, verifica-se uma mudança expressiva, ao passo que as áreas 

antropizadas avançam representativamente, sobretudo as pastagens, seguida pela agricultura. 

Avançaram sobre todas as classes remanescentes, especialmente sobre os campos, que 

registram um decréscimo de 9,38%. Com inexpressiva representatividade, pouco avançaram 

as áreas urbana e de queimada, sempre com indicies inferiores a 1%, com exceção de 1985, 

ano em que se registrou a maior ocorrência de queimadas, 1,61%. 

Os avanços das áreas de uso antrópico, sobretudo das pastagens, ocorreram 

preferencialmente na região Norte-Nordeste e Centro de Flore de Goiás, com menores 

manchas a Leste e Sudeste até 2005. Ao Norte e Nordeste, verificam-se a presença da maior 

área de Latossolos, as duas únicas manchas de Argissolos, tendo os Plintossolos como pano 

de fundo, todos assentados sobre relevos mais planos.  

Ressalta-se o surgimento em 2005 de manchas expressivas, correspondentes a 

agricultura no extremo Sul, também associados a Latossolos e superfície aplainada - SRAII.  

Isto corrobora a afirmativa de Ferreira (2009), sobre a preferência de uso das atividades 

agropecuárias por áreas com essa configuração do meio físico.  Entretanto, verifica-se que 

mesmo com menor aptidão, os Plintossolos são também utilizados, a exemplo de áreas de 

pasto verificadas no Centro-Sul do município e de manchas menores de áreas agrícolas. 

Entre 2005 e 2017 constata-se o aumento, mesmo que tímido, das classes Savana e 

Campo. Já a classe Florestal experimenta uma redução de 4.463,63 (ha), com notórias perdas 

a Leste e Sudeste do município, na medida em que a agricultura, sobretudo as pastagens 

promovem seu desmatamento.  Na região Sudeste estão presentes Plintossolos, Latossolos e 

também Cambissolos, com domínio de relevo aplainado. Todavia, em termos percentuais, ao 

contabilizar as classes remanescentes, constata-se uma pequena redução de sua área total, 

visto que em 2005, somavam 63,14% e em 2017, 62,98%.  

Contudo, a principal mudança ocorre entre as classes pastagem e agricultura, na 

medida em que a primeira experimenta um declino de sua área, que passa de 103.668,84 (ha) 

em 2005 para 89.236,35 (ha) em 2017, indicando uma reconversão de suas áreas para fins 

agrícolas, uma vez que, à agricultura, com 29.853,09 (ha) em 2005 ganha 40.499,73 (ha) até 

2017, confirmando a dinâmica indicada por Ponciano (2016).  

Além de sua expansão sobre áreas de pastagens, pode-se observar importante avanço 

da agricultura, especialmente no Centro-Oeste de Flores de Goiás, com grandes manchas 

sobrepostas a Plintossolos e áreas próximas a canais de drenagem, associados 
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consequentemente aos Neossolos desenvolvidos sobre planícies fluviais. Isto indica que esse 

avanço não ocorre somente sobre áreas com melhor aptidão para agricultura, visto que são 

solos mais frágeis e de menor aptidão, prática essa também verificada por Faria (2006) na 

Alta Bacia do Rio Araguaia, onde se averiguou o uso de Neossolos para fins agropecuários.   

Essa tendência demanda atenção pela proximidade de Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s, associadas aos canais de drenagem e os impactos que podem ser 

desencadeados ao meio ambiente. Por outro lado, reforça o ganho de produtividade agrícola 

verificado através dos dados Censitários da agropecuária (IBGE), de todos os cultivos 

elencados na tabela 1, especialmente os de arroz e cana-de-açúcar que, respectivamente, 

produziram em 2005 19.800 (t) e 420 (t), e em 2016, 54.900 (t) e 25.920 (t).    

Outro aspecto importante a ser destacado, diz respeito as Áreas Úmidas “lagos”, onde 

pôde-se observar a redução de 1.136,84 (ha) em 2005 para 456,88 (ha) em 2017.  

Como já mencionado, o nível de fragmentação da paisagem pode ser indicado pela 

quantidade de fragmentos de determinada classe de uso e sua evolução, processo esse 

demonstrado na tabela 3.  

 

Tabela 3. Métricas da paisagem: Número de fragmentos por classe de uso 

 
Fonte: Mapas de uso e cobertura do solo. Organização: Mascarenhas, 2017. 
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 A análise da fragmentação da cobertura vegetal no município de Flores de Goiás, 

aponta para o constante aumento do número de fragmentos para todas as classes de 

remanescentes, entre 1985 e 2005, período em que se constata a intensificação do 

desmatamento e consequente avanço das atividades agropecuárias.  

Entre 1985 e 1995, há um expressivo aumento de fragmentos, na medida em que as 

Formações Florestal, Savânica e Campestre, respectivamente, demonstram acréscimo de 

1.791, 1.385 e 3.502, com ênfase para a Formação Campestre. A mesma classe, de 1995 a 

2005, mostra-se em sentido oposto das demais, por apresentar importante declínio no número 

de fragmentos. No entanto, este período, como já mencionado, corresponde ao intervalo no 

qual esta classe perdeu maior parcela de sua área, indicando que esta diminuição se relaciona 

não a melhoria de suas condições ambientais, mas da provável supressão desses fragmentos.  

Lang; Blaschke (2009) afirmam que números elevados de manchas, em geral, se 

equiparam a riqueza estrutural, porém, podem também sugerir retalhamento, denotando uma 

ambivalência em relação a esse indicie, o que demanda uma atenta análise contextual. 

Já para o intervalo de 2005 a 2017, ocorre a diminuição de fragmentos para todos os 

remanescentes, especialmente para a classe Florestal. No entanto, corresponde a única que 

apresentou perda de área, sugerindo desta forma, em conjunto a inspeção visual dos mapas de 

uso do solo, que esta abrupta redução de fragmentos está ligada a perda área.  

Em contrapartida, as demais classes aparentam um processo de provável estabilização, 

ou até mesmo de recuperação, já que não houve perda de área e que os indicies de fragmentos 

se aproximam aos de 1985, reforçando a tendência de avanço da agricultura sobre as 

pastagens e sua consequente retração. Todavia, deve-se considerar que mesmo com números 

de fragmentos similares ao ano inicial da análise, 1985, tratam-se de áreas que foram 

reduzidas e, portanto, proporcionalmente encontram-se ainda mais fragmentadas. 

Tabela 4. Métricas da paisagem: TCA (ha), CPLAND  (%) e ENN_MN

 
Fonte: Mapas de uso e cobertura do solo. Organização: Mascarenhas, 2017. 
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Na tabela 4, são relacionadas as métricas TCA (ha), CPLAND (%) e ENN_MN. 

Entende-se por TCA, a soma total das áreas centrais de determinada classe, ou seja, diz 

respeito a área dentro de um fragmento, destacada da borda. É apontada como um potencial 

indicativo da qualidade dos fragmentos (MCGARIGAL; MARKS, 1995).  Neste sentido, 

podem apresentar área total suficiente para abrigar quantidade especifica de espécies ou não. 

No transcorrer de 1985 até 2017, todas classes de vegetação remanescentes 

apresentaram perda de suas áreas centrais, em distintos níveis. Excetuando o ano de 1995, no 

qual se observa vertiginoso e isolado aumento de suas áreas centrais, 481.299 (ha), a 

formação florestal sofreu constante redução, ao passo que, de 1985 com 7.664 85 (ha), atinge 

3.574 (ha) em 2017, queda de 4.090,85 (ha), mais da metade da área, configurando a maior 

perda proporcional, capaz de promover prejuízos a biodiversidade local.   

Já a formação savânica, de modo similar a florestal, expressa isolado e grande 

aumento em 2005, com 545.140 (ha). No entanto, apresenta o maior decréscimo relativo a 

área, 29.167 (ha), entre 1985 e 2017.  Em sentido amplo, apesar da maior área reduzida dentre 

os remanescentes, ainda apresenta em 2017, importante número de áreas centrais 123.752 

(ha), comparando-se a 1985, 152.919 (ha). Todavia, indica alteração na qualidade dos 

fragmentos e demanda atenção.  

Quanto a formação campestre, verifica-se considerável perda, 17.747 (ha), valor 

próximo a metade de áreas centrais em 1985. Ocorre também aumento para o ano de 1995, no 

qual se registra 61.258 (ha) de áreas centrais. Dentre as classes de vegetação, é a única que 

apresenta aumento de áreas centrais entre 2005 e 2017 que, associado ao também aumento de 

área e redução do número de fragmentos, aponta para uma possível melhoria de qualidade, 

embora ainda se mostre alterada.     

   Por fim, com base na distância dos fragmentos vizinhos mais próximos pertencentes 

a mesma classe, a partir de suas bordas, pôde-se analisar a distância entre eles. Esta métrica 

permite verificar o nível de isolamento dos fragmentos e a própria fragmentação da paisagem 

(PIROVANI, 2010).  

Como afirmam Faria; Santos (2016), as características de isolamento influenciam na 

capacidade de organismos de se dispersarem, além do alcance geográfico de metapopulações, 

ou seja, no fluxo gênico e reposição de menores populações entre os fragmentos.  

Neste sentido, a classe remanescente que apresentou a mais alta distância média entre 

seus fragmentos foi a florestal, que gradativamente teve o índice ampliado, obtendo 1.214m 

em 2017. Esta atual distância média, expressa elevado nível de isolamento. 
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 Em pesquisa acerca da fragmentação no Parque Nacional dos Campos Gerais, PR, 

Almeida (2008) classifica as distancias de 60, 120, 200 e > 200m, respectivamente como de 

isolamento baixo, médio, alto e muito alto, referência também utilizada por Calegari et al 

(2010) em sua análise da fragmentação florestal no município de Candaí (MG).  

A segunda maior distância média, se refere a formação campestre, passando de 267m 

para 334m, de 1985 a 2017, isolamento também considerado elevado. 

Com a menor distância entre seus fragmentos está a formação savânica, que manteve 

indicies equiparados em todos os anos. Ainda que possua melhor qualidade de fragmentos, 

capacidade de suporte e menor isolamento, constata-se também acréscimo na distância, ao 

atingir 162m em 2017, diferença de 29m para 1985.   

Desta forma, a paisagem do município de Flores de Goiás, mesmo com o avanço das 

atividades agropecuárias no período analisado, mostra-se coberta em sua maioria por 

vegetação remanescente, 62% em 2017, com predomínio da formação savânica, dinâmica 

também verificada por Siqueira (2012) em pesquisa realizada na sub-bacia hidrográfica do 

Rio das Garças (MT).  

No entanto, apresenta nível importante de fragmentação de sua cobertura vegetal, que 

associados ao desmatamento, redução de áreas centrais e aumento do nível de isolamento, 

podem comprometer a disponibilidade e qualidade de recursos naturais promover a perda de 

biodiversidade, principal desdobramento do processo de fragmentação e do isolamento dos 

remanescentes, especialmente para as formações florestal e campestre do município 

(AQUINO; MIRANDA, 2008).   
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos mapeamentos sucessivos de uso solo e dos remanescentes de Cerrado, 

junto a análise da fragmentação da cobertura vegetal, os resultados adquiridos apontam para 

ainda majoritária presença de vegetação remanescente, com destaque para classe savana. 

Verifica-se, no entanto, que suas áreas veem reduzindo gradativamente, na medida em que as 

atividades agropecuárias avançam sua área de abrangência.   

Estas por sua vez, se estendem por Latossolos, Argissolos e também sobre solos com 

menor aptidão agrícola, como no caso dos Plintossolos, Cambissolos e Neossolos, mas 

sempre associadas a relevos planos e suavemente ondulados.  Notadamente, confirma-se o 

aumento das áreas destinadas a cultivos agrícolas, com especial incremento nas produções de 

arroz e cana-de-açúcar que sobremaneira, veem substituindo áreas de pastagem, 

principalmente após 2005.   

Contudo, constata-se a redução das áreas de vegetação remanescentes durante a série 

histórica, especialmente para a formação Savânica, com aproximados 58.014,02 (ha), o que 

representa diminuição de 15,73%, percentual não tão elevado. Embora se tenha demonstrado 

certa estabilização e até regressão quanto a perda de áreas e aumento quantitativo de 

fragmentos para os campos e savanas em 2017, o processo de fragmentação entre 1985 e 2005 

revelou-se constante e considerável, ao passo que, proporcionalmente, pode-se inferir que a 

fragmentação se mantem importante, em patamares semelhantes. 

O avanço das atividades agropecuárias mostrou-se intrinsicamente ligada com a perda 

e fragmentação da vegetação remanescente. Influenciou desta forma, na perda de qualidade 

ambiental, pelo sucessivo aumento do número de fragmentos, diminuição das áreas centrais e 

aumento do isolamento entre os remanescentes, especialmente para a formação florestal.   

Este cenário demanda atenção, visto que o processo de fragmentação, dentre outros, 

pode desdobrar-se em problemas quanto a disponibilidade e qualidade dos recursos naturais e   

diminuição da biodiversidade e extinção de espécies endêmicas.  

Convém pontuar, a possiblidade de novos estudos que contribuam com uma melhor 

compreensão da situação ambiental do município, a exemplo da pressão exercida pela 

agropecuária sobre as APP’s, especialmente associadas aos canais de drenagem.  

Outra particularidade identificada, refere-se à diminuição das Áreas Úmidas “lagos”, o 

que abre precedente para novas pesquisas a afim de se identificar as reais relações causais, 

seja por influência da intensificação do uso antrópico dos recursos naturais ou por condições 

climáticas específicas dos últimos anos.  
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Contudo, para além do aprofundamento de estudos no município, faz-se importante 

ampliar ações destinadas a conservação da área, de maneira preventiva e que permita 

equacionar interesses contrários, evitando também o comprometimento econômico do 

município. Coibir o avanço e o agravamento dos problemas ambientais, sobretudo pelos 

intensos desmatamentos, mostra-se prioritário, tendo em vista o comprometimento em larga 

escala sofrido pela grande extensão do Cerrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7. REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, C. G. Análise espacial dos fragmentos florestais na área do Parque Nacional dos 

Campos Gerais, Paraná. 2008. 72 f. Dissertação (Mestrado em Gestão do Território) - 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2008. 

 

AQUINO, F. G.; MIRANDA, H. B. M. Consequências ambientais da fragmentação de 

habitats no Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. Cerrado: ecologia e flora. Planaltina: 

Embrapa-CPAC, 2008. p.385-398. 

 

BASTIAN, O. Landscape Ecology: towards a unified discipline? Landscape Ecology, 16 

December 2001, Volume 16, Issue 8, pp 757–766. 

BARREIRA, C.C.M.A. Vão do Paranã: a estruturação de uma região. Brasília: Ministério da 

Integração Nacional, Universidade Federal de Goiás, 2002. 

 

BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global: esboço metodológico. Revista Ra’E 

Ga, n.8 Ed. UFPR, 2004, Curitiba, pp. 141-152. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas. Brasília, 2004. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mapeamento do Uso e Cobertura do Cerrado: 

Projeto TerraClass Cerrado 2013 / mma / sbf. Brasília: MMA, 2015. 

 

CALEGARI, L. et al. Análise da dinâmica de fragmentos florestais no município de Carandaí, 

MG, para fins de restauração florestal1. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.34, n.5, p.871-880, 

2010. 

 

CAPEL, H.. Flores - Comunidade Negra: povoamento e cultura agrária em Goiás. 01. ed. 

Goiânia: Ed. da UCG, 2007. v. 01. 115p. 

 

CARVALHO, T. M. de; FERREIRA, M. E. BAYER, M. Análise integrada do uso da terra e 

geomorfologia do bioma cerrado: UM ESTUDO DE CASO PARA GOIÁS. Revista 

Brasileira de Geografia Física Recife-PE. V. 01 n. 01, Mai/Ago, 2008, 62-72. 

 

CASTRO, S. S. de; ADBALA, K.; SILVA, A. A.; BORGES, V. M. S. A expansão da cana-

de-açúcar no cerrado e no estado de Goiás: elementos para uma análise espacial do 

processo.Boletim Goiano de geografia. Goiânia, v. 30, n. 1, p. 171-191, jan. / jun., 2010. 

 

BARREIRA, Celene C. Monteiro Antunes. Vão do paranã: a estruturação de uma 

região/Brasília: Ministério da Integração Nacional:Universidade Federal de Goiás, 2002. 

 

CERQUEIRA, R; BRANT, A.; NASCIMENTO, M. T.; PARDINI, R. Fragmentação: Alguns 

conceitos. In: Denise M. Rambaldi; Daniela A. S. Oliveira. (Org.). Fragmentação de 

ecossistemas. Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas. 

Brasília: MMA/SBF, 2003, v., p. 23-40. 

 

CHAVEZ, Jr., P.S. An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering 

correction of multispectraldata. Remote Sensing of Environment, v. 24, p. 459-479, 1988. 



38 
 

CUNHA, A. S. Uma avaliação da sustentabilidade da agricultura nos cerrados. Brasília: 

IPEA,1992.  

 

DARDENNE M.A. Síntese sobre a estratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil Central. In: 

CBG, Congr. Bras. Geol., 30, Recife, Anais. 1978 v. 2, p. 507-610. 

 

DUARTE, L.M.G. Globalização, agricultura e Meio ambiente: O paradoxo do 

desenvolvimento dos Cerrados. IN: DUARTE, L.M.G.; BRAGA, M.L. de S. (org) Tristes 

Cerrados: Sociedade e biodiversidade. Brasília: Paralelo 15, 1998.300p. 

 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solo. Sistema brasileiro de classificação de solo: 

2a Ed.– Rio de Janeiro: EMBRAPA SOLOS, 2006. 169p. 

 

FARIA, K. M. S. de; SANTOS, R. A. dos. Análise espacial da densidade de fragmentos 

remanescentes e da estrutura da paisagem na sub-bacia do Rio Caiapó – GO. Ateliê 

Geográfico - Goiânia-GO, v. 10, n. 2, p. 115-127, ago. /2016. 

 

 

FARIA, K. M. S. DE. Caracterização dos Remanescentes de Cerrado e suas relações com o 

Uso e Ocupação das Terras da Alta Bacia do Rio Araguaia. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) - Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 

2006. 

 

FELFILI, J.M.; CARVALHO, F.A.; FAGG, C.W. Recuperação de matas secas e vegetações 

associadas no Vale do Paranã, Goiás. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de 

Engenharia Florestal, 32p. 2007. 

 

FERREIRA, M. E. Modelagem da dinâmica da paisagem do cerrado. Tese (Doutorado em 

Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Goiás. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. Programa Multidisciplinar de Doutorado em Ciências Ambientais. Goiânia, 2009. 

 

GARCIA F. N.; FERREIRA L. G.; LEITE J. F. Áreas Protegidas no Bioma Cerrado: 

fragmentos vegetacionais sob forte pressão. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE p.4086. 

 

 

HERMUCHE, P. M.Modelagem da paisagem da Floresta Estacional Decidual no Vão do 

Paranã, Goiás Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Instituto de Estudos 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2010. 

 

IBGE. Manual técnico de uso da terra. Rio de Janeiro, RJ, 2013. 3º ed. Disponível 

em:<//biblioteca.ibge.gov.br/visualização/livros/liv81615.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 

2017. 

 

________. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de 

Janeiro: 2011. 

________. Censo Agropecuário de 1996. Rio de Janeiro: 1998. 

 

________. Censo Agropecuário de 2006. Rio de Janeiro: 2009. 

 



39 
 

INOCÊNCIO, M. E. As tramas do poder na territorialização do capital no Cerrado: o Prodecer 

e as tramas do poder na territorialização do capital no Cerrado. 2010. 272 f. Tese (Doutorado 

em Geografia) - Universidade Federal de Goiás. Goiânia,2010. 

 

INPE. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Catálogo de imagens. 

Disponível em < http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ >. Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade. 

Vol. 1, nº 1. 2005. 

 

LANG, S.; BLASCHKE, T. Análise da paisagem com SIG. Tradução Hermann Kux. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2009. 

 

LATRUBESSE, E.; CARVALHO, T. Geomorfologia de Goiás e Distrito Federal. Série 

Geologia e Mineração. Goiânia: Superintendência de Geologia e Mineração, 2006. 

 

LESPSCH, I.F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de textos,2002.178p; 

 

MACHADO, R. B. et al. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico 

não publicado. Conservação Internacional, Brasília, DF. 2004. 

http://cmbbc.cpac.embrapa.br/RelatDesmatamCerrado%20CIBrasil%20JUL2004.pdf 

 

MCGARIGAL, K.; MARKS, B. J. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for 

quantifying landscape structure. Portland: Gen. Tech. Rep. PNW_GTR_ PNW-GTR-351, OR: 

U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 1995. 

122 p. 

 

METZGER, J. P. O que é ecologia de paisagens. Biota Neotropica, 2001. 

 

NAVEH, Z. & LIEBERMAN, A. 1994. Landscape ecology: theory and application. Springer-

Verlag, New York. 

 

PIROVANI, Daiani Bernado. Fragmentação, florestal, dinâmica e ecologia da paisagem na 

bacia hidrográfica do rio Itapemirim, ES. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do 

Espírito Santo. Centro de Ciências Agrárias, 2010. 

 

PONCIANO, T. A. Dinâmica da estrutura da paisagem na microrregião do Vão do Paranã 

(GO). Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Instituto de Estudos 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2017.  

 

RIBEIRO, José Felipe; WALTER, Bruno M. T. Fitofisionomias do bioma cerrado. In: SANO, 

Sueli M.; ALMEIDA, Semíramis P. de (Eds.). Cerrado: ambiente e flora. Planaltina: 

Embrapa-CPAC, 1998. 556 p.  

 

ROSA, L. E. Análise integrada da paisagem da região de Tera Ronca: Interfaces entre 

unidades de conservação e bacias hidrográficas na região de Terra Ronca. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) - Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de 

Goiás. Goiânia, 2016. 

 

SANO, E. E.; DAMBROS, L. A; OLIVEIRA, G. C.; BRITES, R. S. Padrões de cobertura de 



40 
 

solos do Estado de Goiás. In: Ferreira, L.G. (Org.). A Encruzilhada Socioambiental. 67 

Biodiversidade, Economia e Sustentabilidade no Cerrado. Goiânia: Ed. da UFG, 2008, v., 

p. 91-106. 

 

SANTOS, J. G. R. dos; CASTRO, S. S. de. Influência Do Meio Físico Na Produção Dos 

Assentamentos Rurais Das Regiões Do Sul E Do Nordeste Goiano. Soc. & Nat., Uberlândia, 

28 (1): 95-116, jan/abr/2016 

 

SCHIER, R. A. Trajetórias do conceito de paisagem na geografia. RA’E GA. n.7, p.79-85, 

2003. 

 

SIEG. Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás. Base Cartografica. Disponível em < 

http://www.sieg.go.gov.br/post/ver/169236/base-cartografica >. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

SIQUEIRA, M. N. Avaliação geoecológica do processo de fragmentação dos remanescentes 

de cerrado na sub-bacia do rio das Garças (MT). Dissertação (Mestrado em Geografia) - 

Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012.  

 

SIQUEIRA, M. N.; CASTRO, S. S.; FARIA, K. M. S. Geografia e Ecologia da Paisagem: 

pontos para discussão. Soc. & Nat., Uberlândia, 25 (3): 557-566, set/dez/2013. 

 

SONG, C.; WOODCOCK, C.E.; SETO, K.C.; PAX-LENNEU, M..; MACOMBER, S.A. 

Classification and change detection using Landsat TM data: when and how to correct 

atmospheric effects? Remote Sensing of Environment, v. 75, p. 230-244, 2001. 

 

SOUSA JÚNIOR, J.J. et al. Geologia. In: Projeto RADAMBRASIL, Folha SE.22, Goiânia. 

Rio de Janeiro: 1983 (Levantamento de Recursos Naturais, 31). 

 

TUNDISI, J.G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Limnologia, São Paulo: Oficina de Textos, 

2008, 632 p. 

 


