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RESUMO 

 

O crescente processo de conversão da vegetação nativa em usos antrópicos observado no 

norte e nordeste goiano tem representado aumento na pressão sobre os recursos naturais 

e processos ecossistêmicos. A bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho (BHRT) que 

abrange importantes áreas prioritárias para conservação do Cerrado se insere nesse 

cenário. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos da 

relação sociedade e natureza na paisagem da BHRT, entre 1985 e 2016. O enfoque 

estrutural se destacou na pesquisa por permitir, por meio da análise da composição e 

configuração, o reconhecimento das interações entre componentes das paisagens. A 

análise de estruturas com similaridades fisionômicas e funcionais, em função da interação 

entre os componentes físico-naturais, foi analisada a partir da execução das etapas de 

organização e inventário, análise e diagnóstico que permitiram a compartimentação 

cartográfica de 20 unidades geoecológicas que foram agrupadas conforme características 

geomorfológicas. A interferência antrópica foi analisada por meio das mudanças 

introduzidas na estrutura da paisagem, composta por unidades geoecossistêmicas, nos 

anos 1985, 1995, 2005 e 2016. Para tanto, imagens de satélite (LANDSAT) desses anos 

foram classificadas e índices descritores da paisagem foram aplicados aos mapas de 

cobertura e uso da terra, permitindo uma comparação espacial em sucessão histórica para 

área da bacia e, posteriormente, para área dos grupos das unidades geoecológicas. Os 

resultados indicam que a substituição das manchas de vegetação nativa por manchas 

antrópicas tem afetado principalmente a formação campestre, entre 2005 e 2016, nas 

unidades geoecológicas com características do meio físico preferenciais ao agronegócio. 

A análise associada das unidades geoecológicas e geocossistêmicas permitiu identificar 

padrões de uso da terra importantes para definição de áreas potenciais para aplicação de 

estratégias em prol da conectividade das manchas de vegetação nativa e ainda para o 

desenvolvimento econômico.  

 

Palavras-chave: Estrutura da paisagem. Unidades geoecossistêmicas. Uso da terra. 

Conservação.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The growing process of conversion of native vegetation to anthropic uses observed in the 

north and northeast of Goiás has represented increased pressure on natural resources and 

ecosystem processes. The Tocantinzinho River Basin which covers important priority 

areas for conservation of the Cerrado, is part of this scenario. In this sense, the present 

research had as objective to analyze the effects of the relation society and nature in the 

watershed landscape, between 1985 and 2016. The structural focus was highlighted in 

research by allowing, through analysis of the composition and configuration, the 

recognition of interactions between components of landscapes. The analysis of structures 

with physiognomic and functional similarities, as a function of the interaction between 

the physical and natural components, was analyzed from the execution of the organization 

and inventory, analysis and diagnosis steps that allowed the cartographic 

compartmentation of 20 geoecological units that were grouped according to 

geomorphological characteristics. The anthropogenic interference was analyzed through 

changes in the landscape structure, composed of geo-ecosystemic units, in the years 1985, 

1995, 2005 and 2016. For that, satellite images (LANDSAT) of these years were 

classified and indexes descriptors of the landscape were applied to coverage and land use 

maps, allowing a spatial comparison in historical succession for the basin area and, later, 

for the area of the groups of the geoecological units. The results indicate that the 

replacement of native vegetation patches by anthropic patches has mainly affected the 

grassland formation, between 2005 and 2016, in the geoecological units with 

characteristics of the physical environment preferential to agribusiness. The associated 

analysis of the geoecological and geo-ecosystemic units allowed identifying important 

land use patterns to define potential areas for the application of strategies for the 

connectivity of native vegetation patches and also for economic development. 

 

Keywords: Landscape structure. Geo-ecosystemic units. Land use. Conservation. 
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INTRODUÇÃO 

O Cerrado destaca-se como o segundo maior bioma brasileiro, apresenta flora com 

alto endemismo e grande diversidade biológica. Nesse sentido, é a savana tropical mais 

diversificada do mundo, ao mesmo tempo que apresenta altas taxas de desmatamento e 

elevada ameaça de extinção de diversas espécies animais e vegetais, identificando-se 

como um dos hotspots mundiais para conservação (KLINK; MACHADO, 2005).  

O relevo suave com predomínio de chapadões, aliado aos investimentos públicos 

em infraestrutura, principalmente viária, e a programas de incentivo à expansão 

agropecuária, a exemplo do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO), resultaram em uma rápida e devastadora ocupação do bioma Cerrado 

(SILVA; ANJOS, 2010).  

No Nordeste Goiano, onde predominantemente se localiza a bacia hidrográfica do 

rio Tocantinzinho (BHRT) (Figura 1), seus municípios são muitas vezes lembrados por 

representarem um “corredor da miséria” e por concentrarem as áreas de vegetação nativa 

mais preservadas do Estado, condição associada à ocorrência de terras pouco valorizadas 

para fins agrícolas, ausência de uma malha viária densa e estruturada e a existência de 

políticas públicas para conservação da biodiversidade (FERREIRA, 2009; GANEM et al. 

2008).   
 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho. 
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Entretanto, pesquisas sinalizam o crescimento do desmatamento no Nordeste 

Goiano, com conversão de vegetação nativa para uso agropecuário (SILVA; FERREIRA 

JÚNIOR, 2010; SILVA, 2018). A supressão da vegetação nativa pode ocasionar 

mudanças na estrutura da paisagem, interferindo na manutenção das suas funções, e 

provocando perturbações nos ecossistemas. 

Nesse contexto, por permitir a análise da integração entre os componentes da 

paisagem, bacia hidrográfica se destaca como unidade espacial de estudo. Segundo Cunha 

e Guerra (1996), a bacia hidrográfica constitui um sistema aberto que funciona pela 

constante troca de energia e matéria, e permite integrar o comportamento das condições 

naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas, visto que, sob o ponto de vista do 

auto ajuste, mudanças nessas condições podem gerar impactos a jusante e nos fluxos de 

saída.  

Por envolver a análise dos componentes do sistema ambiental, a gestão sob 

perspectiva da paisagem permite inferir sobre impactos em vários componentes em 

função de intervenções de origem antrópica que afetam a cobertura vegetal. A redução da 

cobertura vegetal nativa relaciona-se ao desencadeamento dos processos mecânicos da 

morfogênese que podem provocar perda de solo e assoreamento de cursos d’água e de 

reservatórios.  

A BHRT, além de unidade integradora, abrange parcialmente importantes áreas 

prioritárias para conservação do Cerrado e da sua biodiversidade. Entre estas áreas estão 

o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), a Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Pouso Alto, a Reserva da Biosfera do Cerrado (Fase II) que compreendem um 

mosaico de Unidades de Conservação (UCs) e o Corredor Ecológico Paranã-Pireneus, 

além de polígonos definidos pelo Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade em Goiás (PDIAP).  

Nesse contexto, a conservação das matas que ocorrem ao longo dos cursos d’água 

e de manchas de cerrado na BHRT se destaca como estratégia de gestão do entorno das 

unidades, de modo que as UCs não se tornem isoladas inviabilizando a conservação a 

longo prazo dos ecossistemas nelas contidos, uma vez que as matas ciliares e de galeria 

podem estabelecer a conectividade formando corredores ecológicos e as manchas de 

cerrado podem diminuir distâncias para os fluxos ecossistêmicos (GANEM, 2007). 

No “Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) - Polo 

da Chapada dos Veadeiros”, disponibilizado pela Agência Estadual de Turismo, além da 
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expansão da atividade agropecuária também são considerados ameaças à biodiversidade 

da região: desmatamento para a produção de carvão vegetal e lenha; invasão de espécies 

exóticas como Mellinis minutiflora (capim-gordura) e outras espécies de Brachiaria; 

projeto de construção Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs); mineração; queimadas; 

assoreamento de corpos de água (GOIÁS, 2012). 

O interesse da Centrais Elétricas Rio das Almas (Rialma S.A.) pela na região da 

Chapada dos Veadeiros para construção de PCHs é uma das principais preocupações, 

visto que a instalação das usinas se relaciona às alterações na estrutura da paisagem, 

podendo ocasionar a fragmentação de habitats e interromper o principal corredor da fauna 

que liga o PNCV à bacia do rio Tocantizinho e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPNs) locais (GOIÁS, 2012). 

A preocupação com Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e seu entorno se 

justifica pelo fato da área conter amostras de todos os habitats que caracterizam a região 

ecológica do Cerrado, representando importante refúgio de diversas espécies, aspecto que 

contribuiu para seu reconhecimento como Patrimônio Natural da Humanidade concedido 

pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

(COSTA et al., 2015). 

Nesse sentido, convém questionar: qual a composição e configuração da paisagem 

na BHRT? Qual a dinâmica da estrutura da paisagem nos últimos anos? As perguntas que 

norteiam o estudo centram-se na hipótese de que a conversão de vegetação nativa para 

uso antrópico tem se intensificado na BHRT, afetando a composição e configuração das 

manchas de vegetação nativa. 

Para testar essa hipótese, assume-se que ao adotar a paisagem enquanto totalidade 

que integra natureza e sociedade em um binômio inseparável como conceito básico. 

Assim, Geoecologia, de maneira interdisciplinar, apresenta-se como uma disciplina 

potencial para discussão das questões ambientais.  

Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva analisar os efeitos da inter-relação 

sociedade/natureza na paisagem da bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho, entre 1985 e 

2016. Propõe-se como objetivos específicos: identificar unidades geoecológicas na 

paisagem; analisar mudanças na estrutura da paisagem na BHRT nos anos 1985, 1995, 

2005 e 2016; e avaliar influência das transformações no uso da terra na composição e 

configuração das manchas de vegetação nativa. 

O estudo da paisagem, conceito-chave da pesquisa, envolve elementos que 

possuem forma, estrutura, função e se inter-relacionam, organizados em um sistema e 
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sujeitos a desenvolvimento e mudança no transcorrer do tempo, por isso a avaliação da 

paisagem deve derivar da análise de cenas individuais e ordenadas, e de suas relações 

(SAUER, 2004).  

Nesse contexto, escolheu-se abordar com uma análise histórica, considerando os 

anos 1985, 1995 e 2005, visto que sistemas de relações e de arranjos espaciais se 

expressam por unidades paisagísticas apresentando-se como resultado do processo 

interativo ente sociedade e natureza (BRITTO; FERREIRA, 2011), ao longo do tempo na 

BHRT.  

Dessa forma, a pesquisa é apresentada em três capítulos, no Capítulo I é 

apresentada a fundamentação teórica na qual a pesquisa se baseou e que serve de 

orientação metodológica para estudos da paisagem. O Capítulo II apresenta as unidades 

geoecológicas na BHRT que sintetizam características estruturais das paisagens segundo 

seus componentes físico-naturais. A interferência antrópica nos sistemas físico-naturais é 

analisada por meio das unidades geoecossistêmicas no Capítulo III, de modo a permitir a 

compreensão da influência do uso da terra na composição e configuração das manchas de 

vegetação nativa. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

1.1 Considerações iniciais 

A ideia de natureza como fonte ilimitada de recursos à disposição do homem, 

externalizada e passível de controle humano, sustentou no processo de produção 

capitalista a acumulação por meio da exploração intensa dos recursos naturais. Entretanto, 

nos anos 1960/1970, os efeitos desse modelo demonstraram sua insustentabilidade e 

revelaram a necessidade de se pensar os usos dos recursos naturais (BERNARDES; 

FERREIRA, 2008).  

Ao apropriar-se do território e de seus recursos naturais, a ação humana interfere 

nos fluxos de energia e matéria que são trocados entre os componentes da natureza, 

afetando a funcionalidade do sistema e podendo induzir impactos ao ambiente (ROSS, 

2009). A consciência desse envolvimento do homem em processos de desequilíbrios 

ambientais que atingem, cada vez mais, a sociedade justifica a emergência da discussão 

sobre as relações entre sociedade e natureza. Para Ross (2009), somente com o melhor 

dimensionamento e esclarecimento sobre os componentes naturais e dos limites da 

inserção dos seres humanos na natureza se torna possível a adoção de práticas 

conservacionistas e de políticas de desenvolvimento sustentável.  

Mendonça (2001) destaca o papel ambientalista da Geografia, que desde sua 

formação se propôs a estudar a relação entre os homens e o meio natural, e ressalta o 

caráter interdisciplinar da temática ambiental que é complexa e deve ser abordada de 

forma holística, de modo que a Geografia, sozinha, não consegue tratá-la de forma 

integral.  

Nesse sentido, destacam-se trabalhos com abordagem interdisciplinar que 

resgatam fatos naturais e sociais simultaneamente. Monteiro (2004) ressalta que a prática 

interdisciplinar é uma condição essencial para tratar a questão ambiental, mas para que 

essa prática seja alcançada existem desafios a vencer. Entre esses desafios, os maiores 

são de caráter interdisciplinar. 

A paisagem, nesse contexto, apresenta-se com um conceito interdisciplinar, apta 

a compreender e orientar produções científicas de várias áreas do conhecimento 

preocupadas com a problemática ambiental, como a Geografia, Biologia e Ecologia.  

A Geoecologia, ao dedicar-se as paisagens naturais e antropo-naturais, busca 

desenvolver meios para alcançar o desenvolvimento sustentável, como resolver os 
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problemas de otimização da paisagem, ampliar princípios e métodos para uso sustentável 

dos recursos e para conservação da biodiversidade (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). Para 

tanto, o reconhecimento da estrutura da paisagem enquanto um sistema ambiental, dotada 

de um funcionamento ecológico, destaca-se na delimitação dos limites das intervenções 

humanas. 

A Ecologia da Paisagem, ao admitir a paisagem enquanto um conceito integrador, 

vem promovendo mudanças de paradigmas nos estudos sobre conservação da 

biodiversidade (METZGER, 2001). A inserção do homem no seu sistema de análise tem 

demonstrado, de acordo com o autor, uma maneira correta de propor soluções aos 

problemas ambientais relacionados à expansão de fronteiras agrícolas e à fragmentação 

de habitats. Isso porque permite identificar padrões na heterogeneidade espacial que 

instruem sobre a natureza da paisagem e suas mudanças com o tempo (FARINA, 1998). 

Reduzir a paisagem a apenas uma categoria de componentes, seja às manchas de 

vegetação ou às unidades geomorfológicas, constitui um dos problemas mais comuns 

nessas abordagens (CAVALCANTI, 2010). Em função disso, a associação das 

abordagens geográfica e ecológica revela-se muito significante para a análise da paisagem 

e das questões ambientais. 

Diante do exposto, este capítulo apresenta reflexões teóricas e discussões 

conceituais que tratam a paisagem no âmbito da abordagem geográfica e ecológica, como 

fundamentação para análise da inter-relação sociedade/natureza na paisagem da bacia 

hidrográfica do rio Tocantinzinho.  

  

1.2 Paisagem, o conceito chave 

O conceito de paisagem não é exclusivo da Geografia, é utilizado por artistas 

plásticos, arquitetos e urbanistas, entre outros. Na ciência geográfica, desde sua 

sistematização no século XIX, a paisagem foi concebida de diferentes maneiras nas várias 

tendências teórico-metodológicas desenvolvidas ao longo da sua história.  

A etimologia e a origem do termo paisagem também se relacionam a variação de 

seus significados. Passos (1988) explica que a origem da palavra tem raiz nas línguas 

românicas, derivada do latim pagus que significa país, apresentando sentido de lugar, 

setor territorial. Dela derivaram os termos paisaje (espanhol), paysage (francês) e 

paesaggio (italiano).  De acordo com o autor, as línguas germânicas associaram o termo 
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paisagem com land, com um sentido praticamente igual e originando os termos landschaft 

(alemão), landscape, (inglês) e landscahp (holandês). 

A abordagem naturalista do alemão Alexander Von Humboldt é considerada uma 

contribuição pioneira à análise das relações entre homem e natureza no espaço por meio 

da paisagem (BARBOSA; GONÇALVES, 2014). Em Humboldt, a contemplação da 

paisagem, inicialmente de uma forma meramente estética, causaria no observador uma 

“impressão” que, combinada com a observação sistemática dos seus elementos 

componentes e filtrada pelo raciocínio lógico, levaria à explicação da paisagem observada 

(MORAES, 2010). 

A natureza para Humboldt compreende “as relações de localização que existem 

entre os seres vivos e as partes sólidas e líquidas da superfície terrestre [...]” 

(HUMBOLDT, 1982, p.166, tradução nossa), e é entendida como um todo orgânico que 

pode ser apreendido pela visão e imaginação do seu observador. Tal apreensão é possível 

por meio da paisagem, a “paisagem apresenta a cena, dispõe o que importa então para 

Humboldt, a tomada no instante de uma totalidade pela medida do particular” (VITTE; 

SILVEIRA, 2010, p. 189). Segundo os mesmos autores, nessa perspectiva a natureza 

pode ser delimitada e individualizada em paisagens, e como totalidades independentes as 

paisagens permitiriam um conhecimento ordenado e artístico simultaneamente.  

Segundo Cavalcanti (2013), no final do século XIX, o naturalista russo Vasiliy 

Vasilievich Dokuchaev, ao se preocupar em explicar padrões geográficos resultantes do 

controle latitudinal (zonas horizontais) e altitudinal (zonas verticais) sobre os climas, 

formas de relevo, drenagem, solos e seres vivos, que permitissem a compreensão dos 

potenciais de uso da terra, propõe a teoria das zonas naturais que subsidia a origem das 

concepções de paisagens, geossistemas, geocomplexos e complexos territoriais naturais, 

na Rússia. Assim, ao formular o conceito das zonas naturais “como área de interação 

homogênea entre os componentes da natureza”, Dokuchaev lança a sustentação da ideia 

de unidade natural do terreno (CAVALCANTI, 2013, p. 71). 

Na Alemanha, Salgueiro (2001) salienta que a landschaft de Humboldt, mesmo 

sem sentido preciso, tinha lugar de destaque na Geografia, quando esta se constitui como 

disciplina científica.  

No final do século XIX e início do século XX, a Landschaftskunde (Geografia da 

Paisagem), defendida por Passarge e Schlüter, destacou-se na Geografia alemã (SILVA, 

2007).  Nesse período em que a Geografia buscava afirmar-se no universo científico, no 

âmbito dos parâmetros do Positivismo, a paisagem sobressaiu-se permitindo uma análise 
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por meio de seus aspectos formais, considerando uma morfologia atribuída a padrões 

genéticos e funcionais, de modo que fosse possível identificar regras gerais, padrões de 

classificação e até certo nível de generalização. 

Carvalho et al. (2002) esclarecem que Otto Schlüter, influenciado pela visão 

germânica, entende a paisagem como uma totalidade, modelada por fatores naturais e 

humanos. Ainda de acordo com os autores, Siegfried Passarge, também influenciado 

pelas ideias de Humboldt, lança a obra “Fundamentos da ciência da paisagem”, em 1919, 

em que hierarquiza a paisagem em várias escalas sem definir suas grandezas e diferenças.  

Schier (2003) aponta Passarge como o primeiro a utilizar a denominação 

“geografia da paisagem” e Silveira (2012) permite inferir que, após Passarge contribuir 

com a primeira obra dedicada exclusivamente ao estudo da paisagem, percebeu-se, 

gradativamente, no início do século XX, o conceito de paisagem ser relacionado ao 

resultado da interação entre homem e natureza. 

Na década de 1920, o norte-americano Sauer, baseado nas ideias de Schlüter, 

propõe a paisagem cultural como resultado de uma modelagem da paisagem natural.  

Em 1939, Carl Troll desenvolve na Alemanha, após Tansley (1935) introduzir o 

conceito de ecossistema, um estudo da paisagem que a entende como um conjunto 

específico de relações ecológicas, sobretudo, com seus fatores físicos (SCHIER, 2003).  

Metzger (2001) ressalta que, apesar da Ecologia de Paisagem de Troll partir da 

observação das inter-relações da biota com seu ambiente, a adoção do conceito de 

paisagem enfatiza a espacialidade e a heterogeneidade do espaço onde o homem habita. 

A Geoecologia, outra denominação dada por Troll, em 1966, à Ecologia de 

Paisagem (RODRIGUEZ; SILVA, 2013), é uma disciplina que revela o caráter 

multidisciplinar da Geografia, em que diversas ciências podem ser envolvidas na busca 

pela compreensão da paisagem (RIBAS; GONTIJO, 2015). Ao analisar paisagens 

heterogêneas, observando a inter-relação entre os aspectos bióticos e abióticos sob 

interferência antrópica, Troll conclamou geógrafos e ecólogos a trabalharem em 

colaboração (SIQUEIRA et al., 2013), em busca de soluções para problemas ambientais 

relacionados ao ordenamento territorial. 

Carl Troll é frequentemente lembrado como pai da Ecologia da Paisagem por 

lançar a raiz da emergente disciplina, “[...] que reagrupa os elementos da paisagem de um 

ponto de vista ecológico, dividindo-os em ecótopos [...]” (SCHIER, 2003, pg. 84), que se 

desdobrou em duas principais abordagens, uma geográfica e outra ecológica. 
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A partir da década de 1960, fundamentando-se nos trabalhos de Dokuchaev, a 

Geoecologia passou a difundir-se como ciência que estuda os complexos territoriais 

(paisagens, geossistemas) (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

Metzger (2001) explica que a Ecologia da Paisagem pode ser analisada sob 

perspectiva geográfica e/ou ecológica. O estudo da paisagem centrado no planejamento 

da ocupação territorial, em que a paisagem é vista como fruto da inter-relação entre a 

sociedade humana e seu espaço de vida, caracteriza a abordagem geográfica. Já a 

abordagem ecológica, ainda segundo o autor, considera a paisagem como um mosaico 

heterogêneo de elementos interativos (mancha, corredor e matriz), que permite analisar 

relações entre o contexto espacial e processos ecológicos, para fins de conservação da 

diversidade biológica e de manejo de recursos naturais. 

Com base em Metzger (2001), Siqueira et al. (2013) salientam que a abordagem 

ecológica também pode ser tratada com enfoque geográfico, uma vez que o mosaico 

heterogêneo pode ser visto pelos olhos do homem, das espécies e mesmo das 

comunidades, para fins de planejamento ambiental. Isso porque a análise geográfica da 

estrutura da paisagem permite, a partir da análise ecológica (mancha, corredor e matriz), 

avaliar dados dos mapas de cobertura e uso da terra, dispondo aporte para estudo, 

prevenção e mitigação dos danos decorrentes das atividades antrópicas sobre os 

ecossistemas, como, por exemplo, dados de tamanho de remanescentes vegetais e de 

isolamento vegetacional para verificar dinâmicas de heterogeneidade que influenciam 

processos ecológicos. 

Nesse sentido, observa-se o desenvolvimento, a partir principalmente dos 

trabalhos de Troll e Dokuchaev, de duas principais abordagens: a dos ecólogos – Ecologia 

da paisagem – que pode ser abordada com enfoque ecológico ou geográfico, tratando 

sobre mancha, corredor e matriz; e a dos geógrafos – Geoecologia – que trata a 

classificação das paisagens segundo suas tipologias e funcionalidades. 

Nota-se que em ambas as abordagens, a paisagem destaca-se como um mosaico 

de elementos naturais e antrópicos, seja preocupando-se com o planejamento da ocupação 

territorial, planejamento ambiental ou com ênfase nos processos ecológicos. Reconhecer 

a forma de organização dos elementos que compõem a paisagem constitui condição 

essencial para compreender seu comportamento funcional e seus constantes processos de 

mudança como suporte a propostas de planejamento e estudos ambientais. Nesse sentido, 

destacamos nesta pesquisa a abordagem geográfica e a abordagem ecológica com enfoque 

geográfico para compreensão do sistema paisagístico.  
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1.3 Abordagens para o estudo da paisagem 

1.3.1 Paisagem ecológica 

No estudo da paisagem menos centrado nas relações bio-ecológicas (entre 

animais, plantas e ambiente abiótico), descrito por Metzger (2001) como referente à 

abordagem geográfica, destaca-se a preocupação com fragilidades e potencialidades da 

paisagem para uso econômico; o estudo de paisagens modificadas pelo homem; e a 

análise em amplas escalas temporais e espaciais. Para discorrer sobre essa abordagem 

convém citar Carl Otto Sauer, que se destaca entre os autores que defendem analisar a 

paisagem de forma mais global, ou seja, como um todo.  

Sauer (2004) considera a paisagem como uma associação distinta de formas 

físicas e culturais, ressaltando a interação dos elementos naturais e antrópicos, no tempo 

e no espaço. Nas palavras do autor: 

Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de 

suas relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas 

ao espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou 

dissolução e substituição. É nesse sentido uma apreciação verdadeira de 

valores históricos que fez com que os geomorfólogos ligassem a 

paisagem física atual ao passado nas suas origens geológicas e, a partir 

daí, chegassem a conclusão passo a passo. No sentido corológico, 

entretanto, a modificação da área pelo homem e a sua apropriação para 

o seu uso são de importância fundamental. A área anterior à introdução 

de atividade humana é representada por um conjunto de fatos 

morfológicos. As formas que o homem introduziu são um outro 

conjunto (SAUER, 2004, p. 42). 

 

O estudo da paisagem, também visto por Sauer como estudo da área, requer 

admitir que seus constituintes estão associados ou são interdependentes, e cabe 

reconhecer o importante papel do elemento tempo nessa associação. A paisagem cultural, 

modelada a partir da paisagem natural, explicita a capacidade do homem de transformar 

a natureza, expressando nela as marcas de sua cultura em um tempo histórico.  

Conforme explica Cavalcanti (2014), a paisagem natural reconhecida pelo seu 

funcionamento associado ao ritmo natural (ecológico), mesmo em que a interferência 

humana seja incipiente ou inexistente, é também uma paisagem cultural.  O autor salienta 

que, em termos físicos, políticos ou culturais, o homem já se apropriou de toda superfície 

terrestre e, por isso, por mais natural que a paisagem seja, ela apresentará elementos 

culturais.  

A abordagem morfológica que caracterizou os estudos da paisagem no século XIX 

perdura até a década de 1920, quando a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) permite a 
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incorporação de uma perspectiva integradora e dinâmica entre os componentes da 

paisagem, incluindo, inclusive, os elementos de ordem cultural (GUERRA; MARÇAL, 

2010).  

Rodriguez e Silva (2002) argumentam que nessa perspectiva a paisagem é 

concebida como a interface entre Natureza e a Sociedade. A busca pela articulação entre 

paisagem natural e paisagem cultural, em uma dimensão socioecológica, permite 

considerar a paisagem “como unidade do meio natural, como um dos sistemas que entram 

em interação com os sistemas sociais, para formar o meio ambiente global, ou seja, os 

sistemas ambientais” (RODRIGUEZ; SILVA, 2002, p.98). 

Ainda segundo os mesmos autores, os sistemas ambientais podem ser divididos 

em dois grandes grupos: os sistemas ambientais naturais e os sistemas ambientais 

humanos. Os sistemas ambientais naturais compreendem os ecossistemas e geossistemas, 

os sistemas ambientais humanos abrangem os sistemas socioambiental, econômico-

ambiental, cultural-ambiental e antropoecológico. Com a interpretação dos sistemas 

ambientais de maneira global, considerando as paisagens naturais (geossistemas e 

ecossistemas) e paisagens culturais e sociais, busca-se conciliar as atividades humanas 

com o equilíbrio dos sistemas. 

Na década de 1960, Sochava interpretou o conceito de unidade natural da Escola 

Russa sob uma visão sistêmica, considerando-a como um sistema geográfico, um 

Geossistema (RODRIGUEZ; SILVA, 2002). Sobre o Geossistema, Sochava escreveu: 

La interacción entre las esferas geográficas se concreta de manera 

significativa en las ideas actuales sobre los geo sistemas. El geossistema 

de manera resumida puede definirse como el espacio terrestre de todas 

las dimensiones, donde los componentes individuales de la naturaleza 

se encuentran en una relación sistémica unos con los otros, y como uma 

integridad determinada interactúan con la esfera cósmica y con la 

sociedade humana (SOCHAVA, 2015, p. 235). 

Desse modo, o Geossistema de Sochava apresentou-se como um novo modo de 

interpretar a natureza, concebendo-a através das conexões entre seus componentes e 

admitindo a interferência de fatores econômicos e sociais na sua estrutura espacial.  

Considerando natureza e sociedade como dois sistemas em interação, com base 

principalmente no Geossistema, a paisagem “é definida como um conjunto inter-

relacionado de formações naturais e antroponaturais [...]” (RODRIGUEZ et al., 2010, p. 

18). O conjunto de componentes naturais ou fatores geoecológicos (geológicos, 

climáticos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, biológicos) se inter-relacionam de 

forma dialética formando as paisagens naturais. As paisagens naturais, que englobam 
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geossistemas e ecossistemas, observando os limites da interferência, podem sofrer 

influências provenientes das atividades humanas. As paisagens antroponaturais refletem 

as características naturais e as marcas da atuação humana.  

A paisagem, enquanto sistema global, se forma a partir da ação conjunta dos 

fatores, componentes e processos ao longo do tempo. Tal interação de forma permanente 

origina unidades paisagísticas que se controlam pela função de cada um dos fatores em 

uma determinada medida de suas magnitudes (AMORIM; OLIVEIRA, 2008). 

Cavalcanti (2014) explica que as paisagens possuem um ritmo de funcionamento 

geoecológico por serem sujeitas às leis da Física e aos condicionantes/componentes 

naturais (clima, geologia, geomorfologia e biota) e são humanizadas por diferentes 

conjuntos culturais. Essa humanização, que se dá ao longo da história da sociedade, 

concebe o caráter cultural à paisagem e afeta seu funcionamento geoecológico.  

Por meio do processo de troca de matéria e energia que ocorre na interação dos 

componentes da paisagem se cumprem funções, ações e determinado trabalho, 

constituindo o funcionamento da paisagem (AMORIM; OLIVEIRA, 2008). Estes 

autores, explicam que o objetivo que o sistema cumpre de garantir sua estrutura e 

funcionamento define a função geoecológica. 

Mudanças introduzidas pela sociedade podem gerar reações dos ecossistemas, 

como diminuição de suas funções, papéis (nicho) e redução de cadeias alimentares, 

alterando-os e podendo levá-los à degradação (MAGNOLI, 2006), além de mudanças 

funcionais, relacionadas diretamente aos fluxos de matéria e energia, como alterações nas 

dinâmicas de produção, transporte e acumulação de sedimentos.  

Nesse contexto, Christofoletti (1999) destaca o conceito de ecossistema de 

Howard Odum, que considera a permuta de materiais entre os componentes bióticos e 

abióticos a partir do fluxo de energia, na área de interação. Tais fluxos de energia e de 

matéria são aqueles necessários para a manutenção e a permanência dos seres vivos no 

sistema ecológico. Christofoletti (1999) explica que o ecossistema é expresso mais 

adequadamente na escala local, entretanto, sua recorrência de modo similar sobre áreas 

de grandeza quilométrica compõe a paisagem, que surge como proposta para a análise 

ecossistêmica em ampla grandeza espacial. 

Ainda de acordo com o Christofoletti (1999), os geossistemas, também 

denominados de sistemas ambientais físicos, são caracterizados por uma organização 

espacial resultante da interação dos componentes físicos e biológicos e por um 

funcionamento expresso pela interação dos fluxos de matéria e de energia entre seus 
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componentes, têm os ecossistemas integrados à sua organização. Ambos estão suscetíveis 

aos impactos resultantes das atividades humanas.  

O estudo da paisagem em prol do equilíbrio ecológico, tendo o geossistema como 

suporte teórico, é caracterizado como inerente à abordagem geográfica da paisagem sob 

ponto de vista ecológico, denominada Geoecologia (RODRIGUEZ; SILVA, 2013), ou 

ainda Ecogeografia (ROSS, 2009). 

 

1.3.1.1 A estrutura geoecológica e as unidades homogêneas  

A Geoecologia dedica-se a análise da inter-relação dos aspectos estrutural-

espacial e dinâmico-funcional das paisagens (RODRIGUEZ et al., 2013) como subsídio 

aos sistemas socioeconômicos que exploram o potencial ecológico da paisagem, por meio 

do diagnóstico de potencialidades, limitações e problemas ambientais que possam 

comprometer as funções ambientais por elas desempenhadas. 

Meirelles (1997) ressalta o papel da Geoecologia da Paisagem no estudo da 

interação natureza-sociedade em seu aspecto estrutural-funcional, responsável por 

delimitar e caracterizar as unidades homogêneas, com similaridades fisionômicas e 

funcionais, a partir das inter-relações dos componentes naturais.  

A transformação do conceito de paisagem, a partir do geossistema, em unidade 

ambiental, permite a compartimentação de unidades homogêneas que se definem “por 

apresentar características funcionais, morfológicas e dinâmicas bastante semelhantes, que 

individualizam padrões homogêneos de paisagem” (GUERRA; MARÇAL, 2010, p. 148). 

Dessa maneira, “as paisagens agregam elementos e processos com diferentes 

naturezas, dimensões e durações que se relacionam numa determinada área da superfície 

terrestre” e dão origem a unidades visíveis, as unidades geoecológicas (CAVALCANTI, 

2014, p. 18).  

Com base em Rougerie e Beroutchachvili (1991) e Roger (1995), Verdum (2005) 

descreve quatro critérios para diferenciação das unidades de paisagem: forma, função, 

estrutura e dinâmica. A forma é o aspecto visível da paisagem, constitui-se por elementos 

reconhecíveis em campo e por produtos do sensoriamento remoto. A função corresponde 

às atividades que foram ou são desenvolvidas. Forma e função não podem ser dissociadas 

da estrutura, pois este critério revela valores e funções dos objetos que foram concebidos 

em determinado momento histórico. A dinâmica é a ação contínua, no tempo, que se 

desenvolve gerando diferenças entre as paisagens.  
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Assim, pensar o potencial ecológico da paisagem, com um comportamento 

funcional e suscetível a mudanças, exige reconhecer os componentes da paisagem e 

compreender seus padrões de organização. Nesse sentido, o enfoque estrutural destaca-se 

na análise da paisagem. 

Determinar a estrutura da paisagem significa caracterizar a forma de sua 

organização interior e reflete a relação sistêmica entre seus elementos funcionais 

(RODRIGUEZ et al., 2010). Desse modo, o padrão de ordenamento espacial, resultante 

de combinações peculiares dos elementos (clima, rochas, relevo, solo, vida animal e 

vegetal) diferencia as unidades da paisagem (LANG; BLASCHKE, 2009). 

Convém ressaltar que, mesmo com diferenciação de unidades homogêneas, a 

paisagem é heterogênea e sua observação e classificação varia conforme escala de análise. 

A avaliação da estrutura da paisagem pode considerar sua variação vertical ou horizontal. 

A estrutura vertical relaciona-se às análises locais (em escala de detalhe) da composição 

da paisagem e das inter-relações de seus componentes (RODRIGUEZ et al., 2010), 

permitindo melhor percepção da heterogeneidade.  

A estrutura horizontal se relaciona à conexão entre diferentes estruturas verticais, 

abarcando escalas mais abrangentes. Lang e Blaschke (2009, p. 107) explicam a estrutura 

horizontal como apresentação externa da paisagem, que “[...] se origina por meio de um 

determinado ordenamento ou sequência (Catena) de unidades homogêneas da paisagem”. 

Em função disso, nota-se que o mapeamento das unidades geoecológicas (ou 

geoambientais) que classificam as paisagens de acordo com suas tipologias, observáveis 

cartograficamente, apoia-se, principalmente, na estrutura horizontal. 

 

1.3.2 Paisagem ecossistêmica 

A paisagem é aqui chamada de paisagem ecossistêmica a fim de destacá-la como 

pertencente à abordagem ecológica, diferenciando-a da paisagem geoecológica (da 

abordagem geográfica), mas em ambas as abordagens se refere ao mosaico inter-

relacionado de elementos naturais e antroponaturais. Essa diferenciação é relevante uma 

vez que a abordagem ecológica é tratada com enfoque geográfico e também permite 

análises de unidades de paisagem, denominadas neste trabalho como unidades 

geoecossistêmicas. 

O caráter totalizante da paisagem defendido por Troll ao permitir a articulação da 

paisagem natural com a paisagem cultural foi a base para o desenvolvimento da Ecologia 
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da Paisagem, praticada pelos ecólogos. O termo Ecologia da Paisagem foi concebido, 

como disciplina científica emergente, por Troll ao perceber o potencial da interpretação 

de fotografias aéreas para o estudo das questões relacionadas ao uso da terra, observando 

nelas relações entre os elementos da paisagem (NUCCI, 2007). 

Nesse sentido, Naveh e Lieberman (1984) entendem que Troll buscou incentivar 

a integração entre a compreensão da interação espacial dos fenômenos (combinação das 

interações horizontais) dos geógrafos, como as relacionadas ao uso e cobertura do solo 

que permite pensar a distribuição de animais e plantas, e a compreensão das interações 

funcionais nos ecótopos (interações verticais) dos ecólogos, como a troca de materiais 

entre as raízes das plantas e o solo, construindo uma ciência interdisciplinar.  

Considerando ecótopos como unidades da paisagem de dimensões mínimas, Troll 

(1997) remete-se à condição escalar e de heterogeneidade. O autor (1997, p. 2) esclarece 

que os espaços geográficos, bem como as paisagens, “[...] podem ser organizados em 

grupos de diferentes escalas e serem considerados unidades de uma taxonomia 

geográfica”.   

A heterogeneidade, que ocorre em função da escala, é definida como a 

complexidade e/ou variabilidade de uma propriedade do sistema no espaço e/ou no tempo 

(LI; REYNOLDS, 1995). A paisagem tem uma complexidade organizada e para entender 

um sistema é necessário focar o nível de organização, selecionando a melhor escala 

espaço-temporal em que os fenômenos estão relacionados (FARINA, 1998).  

Li e Reynolds (1995) explicam que uma propriedade do sistema pode ser qualquer 

objeto de interesse ecológico, como, por exemplo, biomassa vegetal e nutrientes do solo. 

Complexidade refere-se a descritores qualitativos ou categóricos desta propriedade, a 

variabilidade refere-se a descritores quantitativos ou numéricos da propriedade. 

A complexidade, que pode ser separada em estrutura vertical ou horizontal, é 

explicada por Farina (1998) como sendo representada pela distribuição desigual da 

vegetação acima do solo, na escala de trocas de matéria e energia das árvores, e pela 

distribuição desigual da cobertura do solo que pode ser criada por regimes de perturbação 

humana, respectivamente.  

Tais aspectos são inerentes a característica da estrutura da paisagem, que nesta 

abordagem também pode ser caracterizada pela estrutura, função e mudança. A estrutura 

se refere as relações espaciais entre ecossistemas, as quais envolvem a distribuição de 

materiais e energia e espécies em relação aos tamanhos, formas, tipos e configuração dos 

ecossistemas. A função resulta da interação entre fluxos de energia, matéria e espécies 
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entre os ecossistemas componentes, e a mudança compreende alterações na estrutura e 

função do mosaico ecológico (FORMAN; GODRON, 1986). 

Nesse sentido, “processos e estruturas encontram-se num jogo alternando causa e 

efeito” (LANG; BLASCHKE, 2009, p. 104). Processos, que além de fluxos de matéria e 

energia também englobam processos de vida dos organismos, como comportamentos 

reprodutivos e de deslocamento, geram padrões e estruturas, os quais, também são 

influenciados e guiados pelas estruturas espaciais dominantes. 

A heterogeneidade espacial tem efeitos em muitos processos ecológicos, como no 

intemperismo, formação do solo, distribuição de plantas, distribuição de animais, 

abundância e movimentos, água e fluxos de nutrientes, armazenamento e reciclagem de 

energia, entre outros (FARINA, 1998). 

A composição e configuração dos elementos que compõem a paisagem definem a 

heterogeneidade da paisagem e estabelecem sua estrutura (MCGARIGAL, 2013), 

relacionando-se à complexidade da paisagem.  Mcgarigal (2013) define que a composição 

se refere a variedade e abundância de tipos de classes na paisagem, sem considerar o 

caráter espacial, podendo ser mensuradas pela abundância proporcional de cada classe, 

riqueza, uniformidade e diversidade. A configuração, segundo o autor, se refere à 

disposição, posição ou orientação da classe em relação a outra classe ou da classe em 

relação à paisagem, avaliadas pela forma, área da classe, área central e de borda, 

isolamento, entre outros.  

Nessa perspectiva, Risser et al. (1984) destacam que a Ecologia da Paisagem 

difere de subdisciplinas da Ecologia por ter o padrão espacial como foco principal, 

considerando especialmente: o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade 

espacial; interação espacial e temporal e trocas através das paisagens heterogêneas; 

influências da heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos; e gestão da 

heterogeneidade espacial. Sintetizando, os autores descrevem que o principal foco da 

Ecologia da Paisagem abrange: (a) áreas geográficas espacialmente heterogêneas; (b) 

fluxos ou redistribuição entre elementos da paisagem; (c) influência das ações humanas 

nos processos ecológicos. Assim, por reconhecer a influência dos padrões de composição 

e configuração da paisagem, de forma independente ou em combinação, sobre os 

organismos e processos ecológicos, a análise estrutural destaca-se nos estudos ecológicos 

da paisagem (MACGARIAL; MARKS, 1995).  

Para Forman e Godron (1981), a estrutura da paisagem constitui-se pelo padrão 

espacial da matriz, mancha e corredor, que permitem a análise dos ecossistemas na 
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abordagem ecológica. Em termos simples, conforme os autores, a matriz é a unidade da 

paisagem mais extensa, exibindo várias características como o grau de heterogeneidade e 

conectividade e, por isso, desempenha papel dominante no funcionamento da paisagem. 

Ela é composta por várias manchas. Assim, as manchas são unidades cercadas por uma 

matriz. Os corredores, que podem ser do tipo linear (line), em faixa (strip), de fluxo 

(stream) ou em redes (network), ligam as manchas, enriquecendo-as quando, inclusive, 

facilitam o fluxo gênico na paisagem. 

No mosaico de manchas com seus corredores dispostos em uma matriz de fundo, 

os elementos mancha, corredor e matriz são as unidades da paisagem que revelam a 

estrutura da paisagem e sua heterogeneidade, podendo apresentar um padrão espacial 

quando ocorrerem em arranjo repetitivo (FORMAN; GODRON, 1986). Em função disso, 

nota-se que o mapeamento das unidades geoecossistêmicas (mancha, corredor, matriz) 

justifica-se por proporcionar meios para análise da estrutura horizontal (relacionada à 

distribuição desigual da cobertura do solo), na busca pela sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. 

 

1.3.2.1 A estrutura ecossistêmica e as unidades heterogêneas  

Metzger (2001) ressalta que o funcionamento das unidades da paisagem depende 

das relações que elas mantêm com as unidades vizinhas, e com isso a Teoria de 

Biogeografia de Ilhas de Mac Arthur e Wilson (1967) e a teoria de metapopulações 

surgem como arcabouço teórico para relacionar padrão espacial e processos ecológicos. 

A teoria de ilhas, por exemplo, é transposta do contexto de ilhas para o contexto do 

processo de isolamento de manchas remanescentes. 

A quebra de uma área contínua de habitat em manchas isoladas umas das outras 

por uma matriz diferente da original, independente da perda de habitat, corresponde ao 

processo denominado por fragmentação de habitats (FAHRIG, 2003). Forman (1995) 

conceitua o processo de fragmentação como quebra de um todo em partes, muitas vezes, 

amplamente e desigualmente separadas, aumentando a perda e o isolamento do habitat. 

Pires et al. (2006) destacam positivamente, na conceituação de Fahrig (2003), a 

divisão da fragmentação em dois processos distintos, o de redução da área total de habitat 

e a divisão do habitat independentemente da perda de área. Haila (2002) trata como 

ambíguo o conceito de fragmentação, visto que, segundo o autor, a fragmentação de 

habitat sempre implica na redução de área do habitat original e na alteração da 
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configuração do remanescente, mas reconhece que redução e quebra devem ser tratados 

separadamente, uma vez que geram diferentes reflexos em processos ecológicos. 

O processo de fragmentação pode ter causas naturais ou antrópicas. Aquino e 

Miranda (2008) explicam que distúrbios naturais, como incêndios, ventos fortes e 

inundações podem, mesmo que temporariamente, isolar partes de ecossistemas, gerando 

fragmentos com diferentes níveis de qualidade ambiental. Mas o tipo de fragmentação 

mais frequente e preocupante, de acordo com os autores, é a fragmentação antrópica, 

ligada ao grande crescimento e expansão da população humana, que de posse de 

tecnologias expande suas áreas de atuação, intensificando o processo de uso e ocupação 

do ambiente. 

Com a publicação da Teoria de Biogeografia de Ilhas, as análises dos efeitos da 

fragmentação da paisagem sobre os processos ecológicos passaram a ser baseadas na 

investigação das biotas insulares, aplicando os padrões observados nas ilhas aos 

fragmentos (PIRES et al., 2006). Tais padrões são “(1) ilhas maiores usualmente possuem 

mais espécies do que ilhas menores, (2) ilhas mais distantes abrigam menos espécies do 

que ilhas próximas ao continente e (3) espécies extintas geralmente são substituídas por 

outras por colonização” (PIRES et al., 2006, p.3). 

Nesse contexto, área e isolamento das manchas da paisagem são relacionados aos 

processos ecológicos, podendo interferir no número e na diversidade de espécies, 

gerando, inclusive, riscos de extinção. Com o isolamento das populações nos fragmentos, 

as taxas de migração e dispersão de populações de plantas e animais diminuem e, em 

geral, com o tempo sofrem problemas de troca gênica e declínio populacional com o 

tempo (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Metzger (2001) entre os processos ecológicos influenciáveis pela 

configuração espacial da paisagem pode-se citar: natalidade, mortalidade, imigração de 

espécies (envolvidas nos estudos da ecologia de populações); polinização e dispersão 

(envolvendo interação entre populações); processos de estruturação da comunidade, 

como predação ou competição (ecologia de comunidades); produtividade, ciclagem e 

dispersão de nutrientes (ecologia de ecossistemas); e até variabilidade gênica. 

Em revisão recente, Liu et al. (2018) verificaram que a fragmentação do habitat 

pode alterar a relação entre biodiversidade e funcionamento do ecossistema (biodiversity 

and ecosystem functioning - BEF) através de vários processos. Os autores sugerem que: 
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1. A fragmentação do habitat causa a perda não aleatória de espécies que contribuem 

significativamente para o funcionamento do ecossistema e reduz as interações 

mutualísticas, independentemente das mudanças na riqueza de espécies. 

2. A fragmentação de habitats é um dos principais determinantes das condições 

ambientais, alterando condições ambientais dentro e entre manchas de habitat nos 

níveis locais e de paisagem. 

3. As condições ambientais dentro dos fragmentos e os fluxos ecológicos  (dispersão de 

sementes, polinização, etc.) entre os fragmentos variam significativamente com o grau 

de fragmentação, o que potencialmente contribui e modula a relação BEF.  

4. Os Fluxos ecológicos entre fragmentos de habitat são extremamente relevantes para 

a manutenção do funcionamento do ecossistema, mas o impacto nas relações BEF, no 

contexto da paisagem, tem sido pouco estudado. 

5. A relação BEF obtida a partir de pequenas parcelas e em curtos períodos de tempo 

pode não representar completamente paisagens que são fragmentadas, dinâmicas e 

continuamente influenciadas por uma infinidade de atividades humanas em diferentes 

escalas no tempo e no espaço. Avaliar as relações BEF em paisagens fragmentadas 

requer estudos multiescalares de longo prazo, entretanto, a maioria dos estudos são 

direcionados para grandes sistemas em vez de fragmentos de habitat com tamanhos 

diferentes. 

Ainda sobre os efeitos resultantes do processo de fragmentação, um dos 

fenômenos mais comuns é o chamado “efeito de borda”. Murcia (1995) o descreve como 

os efeitos da interação entre dois ecossistemas adjacentes, separados por uma transição 

abrupta (borda). A autora explica que a justaposição dos dois ecossistemas pode produzir 

efeitos em ambos, mas a preocupação debruça-se sobre os efeitos nas manchas de habitat 

remanescentes, que podem ser de três tipos: abióticos; biológicos diretos; biológicos 

indiretos. 

Os efeitos abióticos envolvem mudanças nas condições ambientais que resultam 

da proximidade com a matriz estruturalmente distinta, os efeitos biológicos diretos 

referem-se as mudanças na abundância e na distribuição de espécies causadas diretamente 

pelas condições físicas próximas a borda (exposição ao vento, por exemplo) e 

determinada pela tolerância fisiológica da espécie à essas condições, e os efeitos 

biológicos indiretos envolvem as mudanças na interação das espécies, como predação, 

competição, herbivoria, parasitismo de ninhada, dispersão de sementes e polinização 

biótica (MURCIA, 1995). 



36 

 

 

 Na tentativa de compreender os padrões e processos que determinam a 

fragmentação da vegetação, atualmente é crescente o número de estudos relacionados à 

análise da paisagem sob perspectiva da Ecologia da Paisagem, o que se deve a habilidade 

desta em identificar e descrever a estrutura da paisagem por meio de métricas.  

As métricas da paisagem, também conhecidas como medidas da estrutura da 

paisagem, permitem avaliar mudanças nos elementos estruturais e nos seus ordenamentos 

espaciais, e são classificadas em métricas de manchas (descrevem as características 

geométricas individuais das manchas), de classes (configuração espacial do conjunto das 

manchas) e de paisagem (agrupamento das informações de manchas e classes na 

paisagem) (LANG; BLASCHKE, 2009). 

Ao tratar da fragmentação de habitat, processo que contribui para alterações nos 

processos ecológicos, impactando a biodiversidade e, consequentemente, os serviços 

ambientais prestados pelos ecossistemas à sociedade humana, a Ecologia da Paisagem 

fornece subsídios para diagnósticos, previsões e apontamento de mudanças na 

apropriação e uso da natureza, de modo a minimizar impactos negativos e favorecer o 

equilíbrio dos sistemas ambientais. 

 

1.4 Mudanças na estrutura da paisagem 

As altas taxas de conversão da cobertura vegetal nativa em áreas antropizadas no 

Cerrado evidenciam que o conhecimento de padrões de mudanças da cobertura e uso do 

solo é essencial para manutenção e conservação do bioma.  

Segundo dados do TerraClass Cerrado, em 2013, áreas de uso antrópico no bioma 

somavam 41%, das quais 29,5% ocupadas por pastagem plantada e 11,6% destinadas à 

agricultura, evidenciando intenso processo de conversão da vegetação do Cerrado para 

áreas de produção de commodities agropecuárias, marcado pela modernização da 

agropecuária iniciada na década de 1970 (MMA, 2015). 

Legados das atividades de uso da terra podem influenciar a estrutura e a função 

do ecossistema por séculos ou até décadas após essas atividades cessarem, mudanças na 

estrutura e composição da vegetação, por exemplo, implicam em alterações nas respostas 

do ecossistema ao fogo, ao vento e ao movimento de massa e, consequentemente, 

impactam a suscetibilidade da paisagem (FOSTER et al., 2003).  

Nesse sentido, esses autores ressaltam que dinâmicas passadas moldam condições 

atuais, atestando a importância de estudos históricos de uso da terra para aumento da 
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eficácia no manejo conservacionista, visto que tanto a interpretação de padrões e 

processos paisagísticos contribuem para identificação de metas e de ferramentas 

apropriadas como para atingir os objetivos propostos no planejamento e gestão das 

paisagens.  

De acordo com Metzger (2001), a ecologia da paisagem tem demonstrado uma 

maneira correta de propor soluções aos problemas ambientais ao inserir o homem no seu 

sistema de análise, pois procura compreender alterações estruturais promovidas pelo 

homem no mosaico como um todo, incorporando componentes naturais e culturais. A 

crescente adoção dessa perspectiva deve-se também à sua habilidade em quantificar a 

estrutura da paisagem, que é um pré-requisito para compreensão do seu funcionamento 

(VALENTE, 2001) que, por sua vez, permite refletir sobre sua fragilidade diante das 

mudanças introduzidas. Entretanto, deve ser recordado que na década de 1970, Jean 

Tricar propôs aos estudos geográficos a utilização de análise sistêmica que possibilitava 

a adoção de uma atitude dialética frente a necessidade da análise resultante do próprio 

progresso da ciência de forma complexa nos problemas da sociedade e eficaz na atuação 

sobre o meio ambiente (SOUZA; OLIVEIRA, 2017) como uma perspectiva geográfica.  

A cobertura vegetal destaca-se por proteger a paisagem de processos 

morfogênicos e por contribuir para pedogênese. Tricart (1977) explica que, do ponto de 

vista ecológico, a morfodinâmica é uma limitação, uma vez que onde é intensa, 

produzindo instabilidade na superfície, é prejudicial ao desenvolvimento da vida. Nesse 

sentido, o autor estabelece uma relação entre morfogênese/pedogênese para qualificar a 

estabilidade do ambiente. Quando predomina a pedogênese prevalecem processos de 

formação de solos, indicando ambientes estáveis por apresentarem trocas de matéria e 

energia em equilíbrio. O predomínio da morfogênese em que prevalecem processos 

erosivos, condicionando perdas ao sistema, revela a instabilidade de ambientes. 

Tricart (1977) alerta que intervenções que afetam a cobertura vegetal repercutem 

sobre vários aspectos, entre os quais: temperatura do solo com efeitos sobre sua fauna e 

flora e consequentemente sobre sua fertilidade; queda de detritos na superfície do solo 

que afeta nutrição de organismos redutores; estrutura do solo e sua resistência à erosão 

pluvial; interceptação das precipitações ou seu tempo de concentração que também se 

relacionam a possibilidade de erosão pluvial; e proteção do solo contra ações eólicas. 

Desse modo, a estabilidade da paisagem associa-se a existência de cobertura vegetal 

capaz de frear o desencadeamento dos processos mecânicos da morfogênese.  
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Por outro lado, a cobertura vegetal associa-se a um determinado potencial 

ecológico. Fatores geomorfológicos (natureza das rochas, relevo, dinâmica das vertentes), 

climáticos (precipitação, temperatura) e hidrológicos (drenagem) formam o potencial 

ecológico da paisagem, já o conjunto formado pelos solos, a fauna e a vegetação recebe 

o nome de exploração biológica A ação antrópica se inclui na organização da paisagem 

intervindo na sua dinâmica (BERTRAND; BERTRAND, 2006).  

Como a atividade humana é considerada uma das mais importantes causas de 

perturbação nos ecossistemas, a supressão da vegetação nativa pode ocasionar mudanças 

na estrutura da paisagem, interferindo na manutenção das suas funções, e provocar 

perturbações na área diretamente afetada e nas áreas de vegetação remanescente. 

Naem et al. (1999) salientam que os organismos que vivem, crescem, reproduzem 

e interagem nos ecossistemas ajudam a mediar fluxos locais e regionais de matéria e 

energia e, em função disso, a perda de biodiversidade representa ameaça aos ecossistemas 

e à sua capacidade de sustentar serviços ecológicos ou de vida que beneficiam o bem-

estar humano, como regulação dos gases de efeito estufa, da qualidade do solo, controle 

de erosão, controle de pragas, entre outros. 

Conforme argumentam Neves et al. (2014), a cobertura vegetal nativa, além de 

servir de habitat para animais silvestres, propicia a proteção do solo, reduzindo o 

transporte de sedimentos e o assoreamento de corpos d’água, configurando-se como 

importante indicador das condições ambientais de uma região. 

Nesse contexto, atividades de uso e ocupação podem alterar mecanismos de 

autorregulação e auto-organização dos sistemas ambientais, que levam a modificações de 

funções como produção, regulação, transporte e acumulação de matérias e energias 

(VIDAL; MASCARENHAS, 2017). Os autores destacam que em função das paisagens e 

de seus componentes sempre sofrerem transformações nos seus aspectos estruturais e 

fisionômicos, resultantes de processos físicos e biológico, a intensificação dos processos 

de alterações pelas ações antrópicas exige que a paisagem seja analisada em seu conjunto, 

pois mudanças em um componente leva a modificações e/ou alterações na paisagem como 

um todo. 
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1.5 Considerações finais 

Como considerações sobre este capítulo, convém ressaltar pontos chave para 

melhor compreensão de como o referencial teórico orientou a pesquisa, permitindo o 

alcance do objetivo proposto.  

 A abordagem adotada é a geográfica, seja a partir de métodos essencialmente 

geográficos, seja a partir de métodos desenvolvidos no âmbito da abordagem ecológica. 

 Considerando a escala de análise, em ambas as abordagens o enfoque revela-se no 

contexto da estrutura horizontal. 

 A abordagem geográfica destaca-se, entre outros aspectos, por permitir que a 

paisagem seja analisada a partir de aspectos homogêneos – referentes às unidades 

geoecológicas – e a partir de aspectos heterogêneos – referente à abordagem ecológica 

que, por sua vez, possibilita reconhecer as unidades geoecossistêmicas. 

A análise das unidades geoecológicas apresentada no Capítulo II a seguir é 

posteriormente associada à avaliação das mudanças na cobertura e uso da terra, pois, 

como as mudanças na cobertura e uso da terra representam importantes mudanças na 

estrutura da paisagem, identificáveis por meio das unidades geoecossistêmicas.  

Em função disso, a análise das unidades geoecológicas, que retratam os 

componentes físico-naturais associada a avaliação da dinâmica da cobertura e uso da 

terra, destaca-se por perceber a paisagem da bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho 

como um sistema ambiental.  
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CAPÍTULO II. UNIDADES GEOECOLÓGICAS 

 

2.1 Considerações iniciais 

Ao apropriar-se do território e de seus recursos naturais, a ação humana interfere 

nos fluxos de energia e matéria que ocorrem entre os componentes da natureza, afetando 

a funcionalidade do sistema e podendo induzir impactos negativos ao ambiente. Somente 

com o melhor dimensionamento e esclarecimento sobre os componentes naturais e dos 

limites da inserção dos seres humanos na natureza é que se torna possível a adoção de 

práticas conservacionistas (ROSS, 2009). 

A paisagem, enquanto um sistema ambiental, agrega elementos e processos que 

se relacionam e revelam um funcionamento associado a um ritmo natural (ecológico), 

sujeito às leis da Física e aos componentes físico-naturais (CAVALCANTI, 2014), e pode 

sofrer impactos em sua totalidade, mesmo que apenas um de seus elementos tenha sido 

alterado.  

Em função disso, mudanças na dinâmica de uso da terra com conversão da 

cobertura vegetal para uso agropecuário devem ser precedidas pelo entendimento da 

organização espacial da natureza de modo que permita avaliar sua capacidade de resistir 

a danos ambientais. 

O Nordeste Goiano, região de planejamento do estado de Goiás, é reconhecido 

por concentrar as maiores áreas de remanescentes de vegetação nativa de Cerrado no 

estado, entretanto, pesquisas sinalizam o crescimento do desmatamento na região com 

conversão de vegetação nativa para uso agropecuário (SILVA, FERREIRA JÚNIOR, 

2010; SILVA, 2018; SILVA et al. 2018), mesmo com seu elevado potencial para 

conservação (GANEM et al. 2008; SANTOS, CASTRO, 2016; OLIVEIRA, FARIA, 

2018).  

A bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho (BHRT) que se localiza 

predominantemente nessa região, abrangendo parcialmente os municípios Alto Paraíso 

de Goiás (30,04% da área total da bacia), São João d’Aliança (32,06%), Colinas do Sul 

(8,87%), Niquelândia (14,21%) e Água Fria de Goiás (14,79%), se insere nesse cenário 

de crescente pressão antrópica sobre os remanescentes de vegetação nativa. 

Ao adotar o geossistema para avaliação da paisagem natural, a Geoecologia 

destaca-se por permitir o reconhecimento os componentes da paisagem e compreensão de 
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seus padrões de organização, fornecendo subsídios para o planejamento de ações dos 

sistemas socioeconômicos na exploração do potencial ecológico. 

O mapeamento das unidades geoecológicas que classificam as paisagens de 

acordo com o padrão de ordenamento espacial, resultante de combinações dos seus 

componentes físico-naturais (clima, rochas, relevo, solo), permite conhecer estruturas 

com funcionamento específico e, com isso, identificar potencialidade de exploração assim 

como fragilidades ambientais face as intervenções humanas. 

Nesse contexto, este capítulo descreve os componentes físico-naturais e delimita 

as unidades geoecológica da paisagem na BHRT, de modo a fornecer subsídios à análise 

da dinâmica da estrutura da paisagem decorrente de mudanças introduzidas pelos 

sistemas socioeconômicos. 

2.2 Metodologia 

A Geoecologia das Paisagens tem o geossistema como um instrumento para 

interpretação das paisagens naturais que relacionada com as paisagens culturais e sociais 

buscam conciliar a dinâmica das atividades humanas com o equilíbrio dos sistemas 

ambientais (RODRIGUEZ; SILVA, 2013).  

O geossistema, ao se caracterizar por uma organização espacial e por um 

funcionamento, revela o potencial ecológico do espaço e tem sua estrutura suscetível a 

influência de fatores sociais e econômicos (SOCHAVA, 1977), e responde à necessidade 

de conhecer a organização espacial da natureza para avaliar a capacidade de resistir a 

impactos ambientais (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). Assim, a paisagem enquanto 

geossistema pode ser classificada e delimitada cartograficamente em unidades 

geoecológicas. 

A atuação permanente e conjunta de fatores, componentes e processos ao longo 

do tempo resultam em unidades paisagísticas (AMORIM; OLIVEIRA, 2008), que podem 

ser compartimentadas cartograficamente a partir da identificação de características 

homogêneas. Para Sochava (1977), o geossistema subdivide-se, principalmente, nas 

categorias topológica, regional e planetária, e é dividido entre geômeros e geócoros. Os 

geômeros apresentam estrutura homogênea e o geócoros, estrutura diversificada. A 

estrutura do geômero é condicionada pela combinação de feições de um dado geócoro, as 

relações entre eles asseguram a abordagem sistêmica à regionalização e, em sua 

totalidade, geômeros e geócoros caracterizam a estrutura das paisagens (SOCHAVA, 

1977). 
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Gomes e Vitte (2018) explicam que um mesmo lugar pode ser um geócoro e um 

geômero, ou seja, pode se apresentar homogêneo e heterogêneo, a depender da escala de 

análise. O mesmo lugar que pode apresentar um conjunto de características homogêneas, 

diferenciando-se dos conjuntos circunvizinhos em amplas escalas, bem como pode 

apresentar-se heterogêneo em escalas de detalhe. Os geômeros e geócoros de Sochava, 

segundo Gomes e Vitte (2018), relacionam-se ao que Beroutchachvili e Bertrand (1978) 

chamaram de geohorizontes e geofácies, respectivamente. Assim, pode-se inferir que os 

geômeros representam a homogeneidade da estrutura horizontal da paisagem em amplas 

escalas e os geócoros expressam heterogeneidades da estrutura vertical da paisagem em 

escalas de detalhe. 

Manosso e Nóbrega (2008) esclarecem que a compartimentação da paisagem é 

uma tarefa abstrata e de difícil precisão, visto que a existência de suas unidades é 

condicionada pela dinâmica e interação dos fatores de formação. Entretanto, os autores 

salientam que o entendimento da organização das unidades homogêneas fornece 

subsídios para o planejamento de ações dos sistemas socioeconômicos na exploração do 

potencial ecológico da paisagem, evitando-se maiores custos na reprodução do capital e 

menor degradação do ambiente.  

Com base na fundamentação teórico-metodológica da Geoecologia das Paisagens 

e tendo como enfoque a homogeneidade da estrutura horizontal da paisagem físico-

natural tem-se como etapas metodológicas: organização e inventário; análise; 

diagnóstico. Na Figura 2 visualizam-se essas fases adaptadas para realidade da área da 

BHRT. 

 
Figura 2. Síntese das etapas metodológicas. Fonte: Adaptado de RODRIGUEZ; SILVA (2013). 
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2.2.1 Etapa de organização e inventário 

Essa etapa envolveu o levantamento bibliográfico e de dados cartográficos dos 

temas componentes da paisagem na BHRT, a saber: geologia; geomorfologia; rede de 

drenagem; solos; vegetação; uso e apropriação. Os mapas temáticos foram organizados 

no software ArcGis /ESRI. 

Inicialmente, o clima foi abordado conforme a classificação de Köppen (1936) a 

partir do mapeamento refinado por Alvares et al. (2013). Posteriormente dados de 

precipitação disponibilizados no Portal HidroWeb foram organizados para cálculo média 

anual (1969 – 2012) e interpolados (Spatial Analyst Tools – Interpolation – IDW). Para 

tanto, foram utilizados dados pluviométricos de nove estações (Tabela 1). 

     Tabela 1. Estações pluviométricas da Agência Nacional das Águas 

Código Nome 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

1347000 Cavalcante 13° 47' 48.84'' 47° 27' 42.12'' 

1348000 Campinaçu 13° 47' 24.00'' 48° 34' 0.84'' 

1447000 Alto Paraíso de Goiás 14° 8' 4.92'' 47° 30' 42.12'' 

1448000 Colinas do Sul 14° 9' 2.16'' 48° 4' 41.88'' 

1448001 Niquelândia 14° 28' 30.00'' 48° 27' 29.88'' 

1447002 São João D'Aliança 14° 42' 25.92'' 47° 31' 24.96'' 

1447001 Flores de Goiás 14° 27' 0.00'' 47° 2' 44.88'' 

1547001 Fazenda Santa Fé 15° 12' 57.96'' 47° 9' 24.84'' 

1548001 Mimoso de Goiás 15° 3' 47.16'' 48° 9' 59.04'' 

 

O mapa de unidades geológicas e de rede de drenagem foram organizados a partir 

de dados vetoriais, em escala de 1:250.000 e 1:100.000, respectivamente, do 

Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás (MacroZAEE GO), 

disponibilizados no Portal SIEG. 

O mapeamento altimétrico da BHRT foi realizado a partir do Modelo Digital de 

Elevação disponível no modo FBD do sensor Phased Array L-band Synthetic Aperture 

Radar (PALSAR) a bordo do satélite Advanced Land Observing Satellite (ALOS). A 

manipulação desses dados no ArcToolbox (Spatial Analyst Tools – Surface - Slope) 

permitiu a elaboração do mapa de declividade do terreno. A análise da componente 

geomorfologia também se embasou nos polígonos de modelados de relevos do Mapa 

Geomorfológico das Folhas SD.22 (Goiás) e SD.23 (Brasília), elaborados pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em escala 1:250.000, recortadas para área da 

BHRT. 

Os mapas de solo e de vegetação também têm como fonte o IBGE, que atualizou 

os mapeamentos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL para escala de 1:250.000, 

tendo como suporte a análise de imagens de satélites e trabalhos de campo com coleta de 

amostras. 

2.2.2 Etapa de análise  

Nessa fase os componentes geoecológicos da BHRT foram analisados a partir dos 

dados e informações obtidos na etapa anterior. Após análise da realidade da BHRT e 

reconhecendo necessidade da uniformidade entre as escalas para análise da paisagem e 

impossibilidade de aquisição e elaboração de produtos cartográficos em escala de detalhe, 

em tempo hábil no período estipulado para execução da pesquisa, foram selecionados os 

dados sintetizados no Quadro 1 para compartimentação das unidades geoecológicas. 

Quadro 1. Base de dados utilizada na compartimentação das unidades geoecológicas.  

Tema Escala Fonte Disponibilização 

Precipitação - ANA  HidroWeb 

Geologia 1:250.000 
CPRM / RADAMBRASIL - 

MacroZAEE - GO 
SIEG 

Geomorfologia 
Altitude 1:62.500  ALOS/PALSAR - JAXA UAF-ASF 

Declividade 1:62.500 ALOS/PALSAR - JAXA UAF-ASF 

Solos 1:250.000 RADAMBRASIL-EMBRAPA-IBGE  INDE 

Legenda: ANA – Agência Nacional de Águas; CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais; RADAMBRASIL – Projeto Radar no Brasil; MacroZAEE – GO - Macrozoneamento 

Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás; SIEG - Sistema Estadual de Geoinformação; 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. 

 Organização: OLIVEIRA, 2018. 

A compartimentação dos complexos físico-geográficos individuais (unidades 

geoecológicas) que compõem o conjunto paisagístico da BHRT se deu a partir do 

cruzamento entre planos de informação (layers) dos temas (precipitação, geologia, 

geomorfologia e solos) em formato raster no software ArcGis (Spatial Analyst Tools - 

Map Algebra - Raster Calculator), com posterior revisão visual fundamentada no 

levantamento bibliográfico sobre a área. 
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2.2.3 Etapa de diagnóstico 

Após o mapeamento das unidades geoecológicas buscou-se sintetizar as 

características estruturais próprias de cada unidade, refletindo sobre a interação dos 

componentes do meio físico e sobre suas limitações e potencialidades.  

Cada unidade geoecológica apresenta características intrínsecas, resultantes da 

inter-relação de determinadas características ambientais, entretanto, como salienta Ross 

(2017), a geomorfologia encontra-se em posição de destaque na análise da paisagem. De 

acordo com o autor, as formas de relevo sofrem atuação de forças externas (energia solar) 

e internas (forças que o manto e o núcleo da terra exercem sob a litosfera), responsáveis 

pela diferenciação fisionômica e dinâmica do meio biótico e abiótico. Os aspectos 

geomorfológicos são ao mesmo tempo consequências e causas da atuação dessas forças, 

uma vez que as variações topográficas e morfológicas possibilitam o deslocamento de 

matéria das partes mais altas para as mais baixas, desgastando terrenos elevados e gerando 

acumulação nos segmentos mais baixos.  

Swanson et al. (1988) esclarecem sobre maneiras pelas quais os padrões de 

estrutura, composição e função dos ecossistemas são controlados por formas de relevo e 

por processos geomorfológicos, destacando classes de influência da forma de relevo: na 

chuva e radiação solar que interferem na temperatura, humidade e quantidade de 

nutrientes do solo etc.; no fluxo de organismos, propágulos e energia e material (água, 

material dissolvido, orgânico e matéria particulada inorgânica) na paisagem; na 

frequência e no padrão espacial de perturbação induzida por agentes como fogo, vento e 

pastoreio; no padrão espacial e taxa ou frequência de processos geomorfológicos (como 

escorregamentos), que alteram características e processos bióticos. 

Os aspectos geomorfológicos são fatores fundamentais para conferir fisionomias 

identificáveis na paisagem, visto que as formas do relevo têm relação estreita com os 

solos e estes com a litologia e o tipo climático atuantes, favorecendo a ocorrência de tipos 

específicos de vegetação (ROSS, 2001). Essas fisionomias são identificáveis a partir da 

homogeneidade que segundo Ross (2009, pg. 59) “[...] é dada por elementos que se 

revelam concretamente às vistas humanas: o relevo, a vegetação e os usos da terra”. 

Em função disso, as unidades geoecológicas, nomeadas em algarismos romanos, 

foram agrupadas segundo características geomorfológicas, considerando as classes de 

altitudes baixas, médias e altas e de declives que caracterizam o relevo como suave e 

movimentado, de acordo com o predomínio identificado, conforme descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2. Classes de altitude e declividade que caracterizam grupos das unidades geoecológicas 

  Altitude (m) Declividade (%) 

Baixas altitudes de 

relevo suave 
430 - 783 

Muito Fraca/ 

Fraca/ Média 
< 20 

Baixas altitudes de 

relevo movimentado 
430 - 783 

Forte/Muito 

Forte 
> 20 

Médias altitudes de 

relevo suave 
783 - 1.053 

Muito Fraca/ 

Fraca/ Média 
< 20 

Médias altitudes de 

relevo movimentado 
783 - 1.053 

Forte/Muito 

Forte 
> 20 

Altas altitudes de 

relevo suave 
1.053 -1.658 

Muito Fraca/ 

Fraca/ Média 
< 20 

Altas altitudes de 

relevo movimentado 
1.053 -1.658 

Forte/Muito 

Forte 
> 20 

 

 

Exemplificando a proposta, unidades geoecológicas de baixa altitude de relevo 

suave são unidades que apresentam predomínio de áreas em cotas altimétricas entre 430 

e 733 metros e com declives inferiores a 20%. É importante ressaltar que tais classes se 

assemelham as classes definidas na proposta de zoneamento do Plano de Manejo da APA 

de Pouso Alto (SECIMA, 2016a). A proposta metodológica desse trabalho pode, 

portanto, ser associada às atuais políticas ambientais em uso no órgão estadual ambiental, 

sem comprometimento ou revogação dos métodos já existentes e em uso.   

2.3 Componentes geoecológicos da paisagem na BHRT  

2.3.1. Clima  

No Cerrado, de acordo com Silva et al. (2008), a precipitação média mensal apresenta 

marcada estacionalidade, concentrando-se nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 

quando varia de 150 mm a 500 mm. Nesses meses que caracterizam o verão do Cerrado 

como chuvoso, podem ocorrer os “veranicos”, que são curtos períodos de seca.  

A variação da temperatura média anual em áreas de Cerrado caracteriza-se, ainda 

segundo Silva et al. (2008), pelo aumento relativo da temperatura no sentido sul-norte do 

bioma, uma vez que as médias anuais mais baixas, entre 18 e 22 °C, foram verificadas 

nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e em Goiás, onde localiza-se a BHRT. 

Com base em dados de temperaturas médias mensais, Campos et al. (2002) ressaltam 

que a região nordeste do estado de Goiás caracteriza-se pela forte influência do relevo 

sobre as variações de temperaturas. Nesse compartimento, os valores variam 
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espacialmente, ao longo do ano, entre 20 e 26 °C, que se explica pelo resfriamento 

adiabático do ar nas altitudes maiores, enquanto áreas de menores altitudes apresentam 

maiores temperaturas. Os autores também explicam que, em Goiás, os valores de 

pluviosidade, em geral, aumentam nas áreas mais elevadas, devido à formação de chuvas 

nos contrafortes dos sistemas serranos.  

A área da BHRT apresenta padrão climático predominante do tipo Aw e Cwa em 

algumas localidades, conforme mapeamento refinado por Alvares et al. (2013), tendo 

como base a classificação de Köppen (Figura 3A). O padrão Aw refere-se ao clima 

tropical com chuva de verão e mês mais frio com temperatura média superior a 18°C, ao 

passo que o padrão Cwa, denominado como clima tropical de altitude, caracteriza-se por 

chuvas de verão e verão quente e/ou moderadamente quente (NASCIMENTO et al., 

2016).  

A precipitação média anual varia entre 1.385 e 1.811mm, com aumento no sentido 

sul-norte (Figura 3B), com predomínio de baixas precipitações, entre 1.385 e 1.475 mm 

na porção leste e sul da BHRT. 
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Figura 3A. Mapa climático conforme critérios de Köppen; 3B. Variação anual das chuvas na BHRT.
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2.3.2 Geologia 

O substrato da BHRT caracteriza-se pela presença de formações superficiais do 

Cenozóico e de litologias sob contexto geológico da Província Estrutural do Tocantins, 

destacando-se na área de pesquisa a Faixa Brasília (FB), abrangendo na sua arquitetura, 

segundo Moreira et al. (2008), os seguintes compartimentos: Cinturões 

Paleoproterozóico; Bacia Intracontinental; Bacia de Margem Passiva; e, Bacia de 

Antepaís. A Tabela 3 sintetiza a geologia da BHRT e a Figura 4 espacializa os dados da 

área de estudo. 

Tabela 3. Sumário das Unidade Geológicas da BHRT. 

GEOCRONOLOGIA LITOESTRATIGRAFIA ÁREA* 

Éon Era Período Domínio Grupo 
Sub-

grupo/Formação/ 

Suíte/Unidade 

Fáceis/ 

Litofáceis 
Símbolos km² % 

F
A

N
E

R
O

Z
Ó

IC
O

 

C
en

o
zó

ic
o
 

T
er

ci
ár

io
 

Neogeno 
Formações 

Superficiais 
  

Cobertura  

detrito-laterítica 
ferruginosa 

  N1dl 725,94 14,07 

P
R

O
T

E
R

O
Z

Ó
IC

O
 

Neo-

proterozóico 
Toniano 

Bacia de Margem 

Passiva 

Grupo 

Paranoá 

? Unidade 4   MPpa4 539,51 10,46 

M
es

o
p

ro
te

ro
zó

ic
o
 

Esteniano 

Ectasiano 

? Unidade 3   MPpa3 451,92 8,76 

? Unidade 2   MPpa2 1.869,11 36,23 

? Unidade 1   MPpa1 758,90 14,71 

Bacia 
Intracontinental:   

Sequência Pós-rift 

Grupo 

Araí 
Formação Traíras   PP4t 556,32 10,78 

Calmiano 

P
al

eo
p

ro
te

ro
zó

ic
o

 

Estateriano 

Bacia 

Intracontinental:   

Sequência Rift 

 Grupo 
Araí 

Formação 
Arraias 

  PP4a 76,63 1,49 

Litofácies 
Quartzito 

Feldspático 

PP4aqf 73,72 1,43 

Riaciano 

Cinturões 

Paleoproterozóicos: 
Terrenos Granito-

Gnáissicos 

  Suíte Aurumina 
Fácies 1 

Sienogranito 
PP2ɤ2au1 20,22 0,39 

Sideriano 

Cinturões 

Paleoproterozóicos: 
Sequência 

Metassedimentar 

  
Formação 
Ticunzal 

  PP13tz 7,14 0,14 

Corpos d'água 79,85 1,54 

Total de área 5159,258 100,00 

* Valores provenientes do cálculo de área dos polígonos do mapa de geologia 

Fonte: Martins-Ferreira (2017); Marques (2009); Goiás (2014). Organização: Oliveira, 2018.
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Figura 4. Mapa das Unidades Geológicas da área de estudo 
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Província Tocantins é uma unidade tectônica situada entre os crátons Amazônico 

e São Francisco, desenvolvida no contexto dos eventos colisionais que resultaram, ao 

final do Neoproterozóico, na amalgamação do supercontinente Gondwana. A colisão 

entre três blocos continentais (Cráton Amazônico a oeste, Cráton São Francisco a leste e 

a sudoeste o Cráton Paranapanema, este último encoberto pela Bacia do Paraná) propiciou 

a formação de três cinturões dobrados, denominados faixas Brasília, Araguaia e Paraguai, 

os Orógenos Brasilianos (DELGADO et al., 2003). 

A Faixa Brasília ocorre na borda ocidental do Cráton do São Francisco, sua porção 

meridional resulta da interação entre os Crátons do São Francisco e Paranapanema, a 

porção setentrional, onde a BHRT se encontra, é resultado da interação entre os Crátons 

do São Francisco e Amazônico (UHLEIN et al., 2013). 

Destaca-se na BHRT, ocorrendo em 70,16% da sua área total, o Grupo Paranoá. 

Este grupo caracteriza-se pela deposição de sequências pelito-carbonáticas e psamo-

pelíticas carbonosas plataformais na unidade externa da Faixa Brasília, chamada bacia de 

margem passiva por representar o período de estabilidade tectônica em que ocorreram as 

deposições (MOREIRA et al., 2008).  

Ocorrem na BHRT, da base para o topo, as seguintes unidades do Grupo Paranoá: 

Conglomerática Rítmica Quartzítica Inferior (14,71%); Síltico-Ardosiana (36,23%); 

Rítmica Quartzítica Intermediária (8,76%); e Rítmica Pelito-Carbonatada (10,46%).  

Convém ressaltar que as rochas do Grupo Paranoá, na porção norte da FB, 

apresentam feições de diversos estilos estruturais e magnitudes de deformação, em 

decorrência da atuação da tectônica plástica que atingiu a FB em diversos ciclos 

(BRASIL, 1982).  

Valeriano et al. (2004) explicam que as rochas desse grupo se organizam em um 

cinturão de dobras e cavalgamento, revelando estruturas típicas, como dobras flexurais 

de deslizamento com superfícies axiais orientadas na direção norte-sul e vergência para 

leste, mas também se verifica falhas reversas rúpteis, que evidenciam transporte também 

para leste. Apesar da ausência de trama metamórfica associada no oeste da FB pode-se 

perceber uma foliação regional, tipo xistosidade. Destaca-se também na área, ainda de 

acordo com os autores, uma importante zona de cisalhamento que “marca o limite leste 

desse cinturão, qual seja o front de cavalgamento do Paranã, onde o Grupo Paranoá 

cavalga sedimentos do Grupo Bambuí, em regime frontal” (VALERIANO et al., 2004, 

p.589). 
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O Grupo Paranoá tem metaconglomerados (conglomerado São Miguel) na base, 

repousando em discordância erosiva sobre os sedimentos do Grupo Araí (DARDENNE, 

2000) e é colocado sobre o Grupo Bambuí pelo sistema de Falhas do Paranã, uma falha 

de empurrão mestra, orientada N-S (UHLEIN et al., 2013) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Seção Uruaçu – Colinas – Alto Paraíso de Goiás no setor setentrional da Faixa 

Brasília. Fonte: UHLEIN et al., 2013 

 

O Grupo Araí, que também sofreu atuação da tectônica plástica, caracteriza-se 

como um “pacote de rochas metamórficas, constituído de psamitos na base e pelitos no 

topo” (DUARTE; BONOTTO, 2005, p. 207), dividido em Formação Arraias e Formação 

Traíras. 

Na fase de tafrogênese, do Ciclo Brasiliano, ocorreu, de acordo com Moreira et 

al. (2008), o desenvolvimento de rifts intracontinentais que possibilitaram a fragmentação 

crustal e a formação da bacia sedimentar da Formação Arraias. Esta compreende 

sedimentação fluvial e eólica (sequência pré-rift) e sedimentação fluvial-aluvial associada 

a vulcanismo (sequência rift), conforme Martins (1999). No estágio pós-rift, em ambiente 

marinho, ocorreu sedimentação transgressiva que caracteriza as rochas psamo-pelíticas 

da Formação Traíras. Este Grupo representa 13,70% da área da BHRT. 

As coberturas detrito-lateríticas ferruginosas cobrem 14,07% das superfícies de 

aplainamento desenvolvidas sobre rochas de diversas unidades litoestratigráficas na 

BHRT. Moreira et al. (2008) esclarecem que os sedimentos que compõem estas 

formações superficiais se desenvolveram em zonas de interflúvios, compreendendo 

sedimentos aluviais ou coluviais, constituídos por conglomerados oligomíticos com 

seixos de quartzito e lateritas autóctones com carapaças ferruginosas.   

Os Cinturões Paleoproterozóicos representam o embasamento da FB e 

caracterizam-se por arcos magmáticos juvenis e sequências metavulcanossedimentares 
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(MOREIRA et al., 2008). A Suíte Aurumina e a Formação Ticunzal evidenciam este 

segmento na BHRT. Os xistos da sequência metassedimentar da Formação Ticunzal e a 

intrusão muscovita granito Aurumina, que afloram na base do Grupo Araí, representam, 

juntos, 0,53% da área da bacia. 

 

2.3.3 Rede de drenagem 

A evolução da rede de drenagem da BHRT aconteceu sob o forte controle 

estrutural das rochas dobradas e falhadas do Grupo Paranoá. Ribeirão São Miguel, 

córrego Comprido, córrego Cordovil e rio Tocantinzinho são exemplos de cursos fluviais 

que apresentam encaixe em linha de falha. O rio Tocantinzinho, curso principal da bacia 

em estudo, encaixa-se em importante estrutura de direção NW-SE que limita domínios 

deformacionais distintos na região, e tem seu curso direcionado rumo noroeste, onde 

passa a dissecar rochas do Grupo Araí (MARTINS-FERREIRA, CAMPOS, 2017; 

BRASIL, 1982).  

O rio Tocantinzinho é responsável pela forte dissecação da área da pesquisa, seu 

curso entalha verticalmente os dobramentos do Grupo Paranoá, e em alguns segmentos 

também do Grupo Araí, em forma de “V” e topos aguçados (BRASIL, 1982). 

A grande influência da tectônica de falha e da litologia, com diferentes graus de 

resistência ao intemperismo, no arranjo da drenagem da BHRT, pode ser observada no 

predomínio do padrão paralelo (Figura 6). 

 

 



54 

 

 

 
Figura 6. Mapa da rede de drenagem da BHRT.
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2.3.4 Geomorfologia 

Considerando a identificação de áreas com padrão de formas em função de uma 

gênese comum e dos processos mofogenéticos atuantes, com base na classificação do 

IBGE (2009), ocorrem na BHRT os modelados de acumulação (A), dissecação (D) e 

aplanamento (P) (Figura 7).  

Na BHRT, o modelado de acumulação tem sua gênese relacionada a dinâmica da 

Lagoa do Jacuba, apresentando-se como Plano de Inundação (Ai) que se caracteriza como 

uma área abaciada resultante de planos convergentes, arenosa e/ou argilosa (IBGE, 2009), 

ocorrendo em 0,28% da sua área total (Tabela 4). 

Tabela 4. Sumário das categorias do modelado da BHRT. 

Categorias  
Área 

km² % 

Ai - Plano de inundação 14,23 0,28 

Da - Homogênea aguçada 128,63 2,49 

Dc - Homogênea convexa 280,22 5,43 

Dt - Homogênea tabular 914,24 17,72 

DEa - Estrutural aguçada 1.563,67 30,31 

DEc - Estrutural convexa 773,39 14,99 

DEt - Estrutural tabular 286,06 5,54 

Pge - Pediplano degradado etchplanado 258,22 5,00 

Pgu - Pediplano degradado desnudado 807,51 15,65 

Pru - Pediplano retocado desnudado 55,55 1,08 

*Valores provenientes do cálculo de área dos polígonos do mapa de geomorfologia. 

Predomina na área da pesquisa o modelado de dissecação, correspondendo a 

76,48%. As chuvas abundantes e elevadas temperaturas, típicas das regiões tropicais, 

favorecem a ocorrência do intemperismo físico e químico que disponibiliza material para 

transporte e deposição, possibilitando atuação intensa da rede de drenagem e dos 

processos erosivos, que caracteriza o modelado dissecado (IBGE, 2009). 

A dissecação fluvial, sem apresentar controle estrutural marcante, chamada 

dissecação homogênea (D), ocorre na BHRT com formas de topos aguçados (Da), com 

formas de topo convexo (Dc) e com formas de topo tabular (Dt).  

A dissecação fluvial em rochas muito deformadas, evidenciando o controle 

estrutural, chamada dissecação estrutural (DE), ocorre na BHRT com formas de topos 

aguçados (DEa), com formas de topo convexo (DEc) e com formas de topo tabular (DEt). 
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Figura 7. Mapa de geomorfologia da BHRT.
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A tectônica plástica sofrida pelo Grupo Paranoá, que predomina na bacia, reflete-

se no conjunto de feições observadas na área da pesquisa. O modelado de dissecação 

estrutural corresponde a 50,84% da BHRT, sendo 30,31% com formas de topos aguçados 

que revelam o controle estrutural através dos vales encaixados, resultantes do 

entalhamento de vertentes de declividade acentuada (IBGE, 2009). 

O modelado de aplanamento ocorre em 21,73% da área da BHRT. Desse total, 

5% corresponde a superfícies de aplanamento evoluídos de processos de transformação 

geoquímica (Pge), produzindo cobertura de alteração, constituída por Latossolos e/ou 

couraças (IBGE, 2009). Nesse modelado destacam-se, com 15,65%, as superfícies de 

aplanamento que perderam parcialmente sua continuidade (Pgu), aparecendo desnudadas, 

em virtude da exumação da camada sedimentar ou remoção de cobertura preexistente. As 

superfícies com ocorrência de planos inclinados, às vezes levemente côncavos (Pru), em 

consequência de fases sucessivas de retomada de erosão, podendo apresentar rochas 

truncadas, correspondem a 1,08%.  

Nas superfícies de aplanamento e acumulação ocorrem, predominantemente, 

declives de 0 a 6% em áreas com altitudes de 1.053 a 1.658 metros. Áreas com dissecação 

homogênea apresentam-se principalmente com declives entre 0 e 12% e com altitudes de 

1.053 a 1.658 metros. Já as áreas com dissecação estrutural ocorrem em altitudes de 786 

a 1.053 metros e com predomínio de declives que variam de 0 a 12% e declives superiores 

a 30%.  

De modo geral, predominam na BHRT declives entre 0 e 12% que se apresentam 

em 55,22% da sua área total (Figura 8). De acordo com Ross (1994), essas classes de 

declividade possuem fragilidade muito fraca (0 a 6%) e fraca (6 a 12%), apresentando 

nenhuma ou pouca propensão à ocorrência de processos erosivos. Esses declives menores 

que caracterizam o relevo plano e suave ondulado, respectivamente, destacam-se nas 

superfícies de aplanamento e de dissecação com formas de topo tabular. Os declives de 

12 a 20% do relevo ondulado que apresentam média fragilidade face as intervenções 

humanas ocorrem em 19,40% da bacia. Os declives de 20 a 30% definem o relevo muito 

ondulado com forte fragilidade e apresentam-se em 12,32%. Já os relevos que podem ser 

considerados montanhosos, com declives acima de 30%, apresentam fragilidade muito 

forte e ocorrem em 13,05% da área da BHRT.  

A dissecação forte e muito forte, e que, portanto, corresponde a áreas com 

fragilidade forte e muito forte a ocorrência de processos erosivos, predominam na porção 
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noroeste da BHRT, onde também se sobressaem as baixas altitudes, que variam de 430 a 

786 metros, e ocorrem em 19,78% da área de pesquisa (Figura 9). 

Predominam altitudes entre 786 e 1.053 metros, que correspondem a 41,68% da 

área de estudo e evidenciam a dissecação fluvial litologias menos resistentes, como 

ardósias, siltito argiloso, mármore, entre outras, do Grupo Paranoá, na porção central da 

BHRT. Nessa porção, onde predomina produção e transporte de sedimentos, os Ribeirões 

das Brancas, Piçarrão e Cachoeirinha e o rio dos Couros e seus afluentes destacam-se por 

apresentar potencial erosivo para dissecar superfícies mais elevadas. 

Os compartimentos mais elevados, com variação de 1.053 a 1.658 metros, 

ocorrem em 38,54% da área da BHRT, na sua porção nordeste e sudeste. Destacam-se 

formas de topo tabular, sejam relacionados ao modelado de dissecação homogênea ou de 

aplanamento. Ocorrem também formas convexas e aguçadas associadas a litologias mais 

resistentes ao intemperismo. Na porção nordeste, onde se localiza parte do PNCV, 

destaca-se a Serra da Boa Vista como exemplo marcante da erosão diferencial nessa área. 
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Figura 8. Mapa de declividade da BHRT. 
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Figura 9. Mapa hipsométrico da BHRT. 
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2.3.5 Solos 

Foram identificadas na área da pesquisa classes de Cambissolos, Gleissolos, 

Plintossolos, Latossolos e Neossolos, além de afloramentos de rocha (Figura 10 e Tabela 

5).   

Tabela 5.  Classes do mapa de solos e suas respectivas áreas na BHRT. 

Classes  
Área* 

km² % 

GXbd - Gleissolo Háplico Tb distrófico 10,44 0,20 

CXbd - Cambissolo Háplico Tb distrófico 2.291,88 44,44 

FFc - Plintossolo Pétrico concrecionário 856,97 16,62 

FTd - Plintossolo Argilúvico distrófico 27,06 0,52 

LVAd - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 113,09 2,19 

LVd - Latossolo Vermelho distrófico 775,14 15,03 

LVw - Latossolo Vermelho ácrico 578,90 11,23 

RLd - Neossolo Litólico distrófico 376,89 7,31 

RQo - Neossolo Quartzarênico órtico 12,11 0,23 

AR - Afloramentos de Rochas 38,47 0,75 

*Valores provenientes do cálculo de área dos polígonos do mapa de solos. 
 

 

Os Cambissolos predominam na BHRT, sobre 44,44% da sua área total, em 

declives superiores a 12% que ocorrem na porção norte e central. Esses solos possuem 

saturação de bases inferior a 50% e apresentam textura, predominantemente, 

indiscriminada cascalhenta e argilosa cascalhenta, apresentando forte fragilidade ou 

erodibilidade a processos erosivos Ross (1994). 

A segunda classe de maior representatividade na área da pesquisa é dos 

Latossolos, que representam 28,88% da área da pesquisa e apresentam-se nas subordens 

Vermelho-Amarelo e Vermelho. Os Latossolos Vermelho-Amarelos possuem, 

predominantemente, textura média argilosa e se localizam em áreas com declives que 

variam de 0 a 20%, representados por manchas na porção centro-norte e no centro-oeste 

da bacia.  

Os Latossolos Vermelhos ocorrem com caráter distrófico ou ácrico, apresentam 

textura argilosa e apresentam-se, principalmente, na porção central e leste da BHRT, em 

terrenos com classes de declividade entre 0 a 12%. Estes solos caracterizam-se por serem 

profundos, porosos e permeáveis, e de fragilidade ou erodibilidade muito baixa (ROSS, 

1994).



62 

 

 

 

 
Figura 10. Mapa de solos da BHRT.
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Os Plintossolos somam 17,4% da área total da BHRT e apresentam horizonte 

concrecionário ou caráter argilúvico, ocorrendo em áreas de declive entre 0 e 12%. Os 

Plintossolos Pétricos apresentam, predominantemente, textura argilosa muito cascalhenta 

e ocorrem na BHRT na porção centro-norte, centro-sul e leste da bacia. A ocorrência de 

nódulos ou concreções de ferro ou de ferro e alumínio, com predomínio de petroplintita, 

em pequena profundidade dificulta a permeabilidade da água e intensifica o grau de 

suscetibilidade desses solos aos processos erosivos. Uma pequena proporção dos 

Plintossolos da BHRT (0,53%) apresenta caráter argilúvico e distrófico e presentam 

textura média/argilosa com ocorrência na porção centro-sul da bacia, principalmente em 

declives menores que 6%. 

Os Neossolos ocorrem em 7,54% da área total da BHRT, e são representados pelas 

subordens de Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos. Os Neossolos Litólicos, 

em que há pouca profundidade e pedregosidade frequente, ocorrem predominantemente 

em terrenos com declives entre 12 e 20%, representados por manchas na porção noroeste, 

centro-norte, centro-oeste e leste. Os Neossolos Quartzarênicos, caracterizados por serem 

muito arenosos, ocorrem em uma pequena área de declives, principalmente, inferiores a 

6%, na porção centro-norte da BHRT. Os Neossolos Litólicos, mais representativos, 

possuem fragilidade ou erodibilidade muito forte (ROSS, 1994), podendo, em encostas 

mais íngremes, favorecer a ocorrência de deslizamentos. 

Os Gleissolos que são Háplicos, isto é, apresentam horizonte superficial mais 

claro (LEPSCH, 2011) e textura argilosa, ocorrem especificamente nos arredores da 

Lagoa do Jacuba, no sul da BHRT, em declives inferiores a 6%. A topografia plana da 

área de ocorrência desses solos não favorece o escoamento superficial e reduz a 

suscetibilidade à erosão. 

Afloramentos de rochas ocorrem em 38,47 km² da bacia e correspondem a 0,76% 

da sua área total. 

2.3.6 Vegetação e pressão antrópica 

De acordo com o mapa de vegetação do IBGE (2015), refinado em escala 

1:250.000 a partir do mapeamento realizado pelo Projeto RADAMBRASIL, ocorrem na 

BHRT a Savana Arborizada (com e sem floresta de galeria), Savana Parque (com e sem 

floresta de galeria), Savana Gramíneo Lenhosa (com floresta galeria) e Savana Florestada 

(Figura 11).  
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Figura 11. Mapa da vegetação na BHRT. 
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Ribeiro e Walter (2008) caracterizam a cobertura vegetal do bioma Cerrado a 

partir da fisionomia (forma), por aspectos do ambiente (fatores edáficos) e da composição 

florística. A fisionomia, principal critério, define-se pela análise da estrutura que 

contempla altura e densidade da vegetação, das formas de crescimento dominantes e 

análise de possíveis mudanças estacionais. Nesse contexto, são definidas como 

fisionomias do Cerrado as formações florestal, savânica e campestre (Figura 12).  

 
Figura 12. Esquema das principais fitofisionomias do bioma Cerrado. Fonte: Ribeiro e Walter 

(2008).  

A formação florestal refere-se à área com predomínio de espécies arbóreas com 

formação de dossel, a formação savânica caracteriza-se pela ocorrência de árvores e 

arbustos espalhados sobre o estrato graminoso, e na formação campestre não são 

observadas árvores na paisagem, havendo predomínio de espécies herbáceas e arbustivas 

(RIBEIRO; WALTER, 2008). 

A Savana Florestada, Savana Arborizada, Savana Parque, Savana Gramíneo 

Lenhosa, subgrupos das savanas de acordo com o Manual Técnico de Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012), coincidem respectivamente com as fitofisionomias: Cerradão 

(formação florestal); Cerrado Denso, Típico e Ralo (formação savânica); Campo Sujo e 

Campo Rupestre (formação campestre); Campo Limpo (formação campestre) (RIBEIRO; 

WALTER, 2008). 

A Savana Parque, considerando a ocorrência das Matas de Galeria e Ciliares, 

predomina na BHRT (Figura 13 e 14) ocupando 40,53% da sua área. Abrange as 

formações campestres constituídas por arbustos e subarbustos entremeados no estrato 

arbustivo-herbáceo, encontrados em solos rasos, como Neossolos, Cambissolos ou 

Plintossolos Pétricos, eventualmente ou exclusivamente, no caso do Cerrado Rupestre, 

em   afloramento de rochas e Neossolos Litólicos, ou ainda em solos profundos de baixa 

fertilidade, como Latossolos de textura média (RIBEIRO; WALTER, 2008).
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A Savana Gramíneo Lenhosa com floresta de galeria ocorre em 3,17% da área da 

pesquisa, indicando a ocorrência do Campo Limpo (Figura 13 e 15), fitofisionomia 

predominantemente herbácea. Essa fitofisionomia é encontrada com mais frequência em 

Neossolos Litólicos, Cambissolos ou em Plintossolos Pétricos nas encostas, chapadas, 

circundando Veredas e na borda das Matas de Galeria (RIBEIRO; WALTER, 2008). 

  

Figura 13. Associação de Campo Sujo, Campo 

Limpo (formação campestre) e Mata de Galeria 

(formação florestal) nas margens do rio 

Tocantinzinho, no município de São João 

D’Aliança. Fonte: Ranieri (2011). 

Figura 14. Campo Sujo (formação campestre) 

associado a Mata Seca (formação florestal) nas 

margens do rio Tocantinzinho, no município de 

São João D’Aliança. Fonte: Ranieri (2011). 

 
Figura 15. Campo Limpo (formação campestre) degradado associado a Mata de Galeria 

(formação florestal) na bacia do rio dos Couros. Fonte: Ranieri (2011). 

 

 

As Matas de Galeria e Matas Ciliares compõem, juntamente com o Cerradão e a 

Mata Seca, a formação florestal (RIBEIRO; WALTER, 2008). A Mata Ciliar acompanha 

os rios de médio e grande porte, já a Mata de Galeria acompanha rios de pequeno porte 

formando galerias. A Mata Seca não possui associação com cursos de água e caracteriza-

se por apresentar diversos níveis de caducifolia durante a estação seca e por ocorrer nos 

interflúvios. O Cerradão caracteriza-se pela presença de espécies que ocorrem no Cerrado 

sentido restrito e de espécies que ocorrem na formação florestal. Ocorre na maioria das 



67 

 

 

vezes em solos profundos (Latossolos Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo), mas 

pode ocorrer em proporção menor no Cambissolo distrófico. A Savana Florestada, que 

corresponde ao Cerradão, ocorre em 1,03% da área de BHRT. 

Observando a existência da vegetação florestal que acompanham os cursos 

d’água, a Savana Arborizada (Figura 16), segunda em maior ocorrência, apresenta-se em 

24,86% da área da bacia. Abrange o Cerrado sentido restrito, caracterizado pela presença 

de árvores baixas e tortuosas, com ramificações retorcidas, grande parte sobre solos 

pertencentes às classes Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo, mas podem 

ocorrer sobre Cambissolos, Neossolos Litólicos e Quartzarênicos, Plintossolos Pétricos 

ou ainda em Gleissolos (RIBEIRO; WALTER, 2008). 

A formação savânica, além do Cerrado Denso, Típico e Ralo, abrange Cerrado 

Rupestre, Vereda, Parque de Cerrado e Palmeiral. O Cerrado Rupestre também se insere 

no Cerrado sentido restrito na classificação de Ribeiro e Walter (2008). A Vereda é uma 

fitofisionomia com presença marcante de buritis sem a formação de dossel, em áreas de 

afloramento do nível freático. O Parque de Cerrado (Figura 17) caracteriza-se pela 

presença de árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno (murundus) e o 

Palmeiral se refere a ambientes com presença marcante de palmeiras (macaúba, gueroba, 

babaçu e buriti com formação de dossel).  

 

  

Figura 16. Formação savânica associada a 

formação florestal na BHRT, no município de 

São João D’Aliança. Fonte: Ranieri (2011). 

Figura 17. Parque de Cerrado (formação 

savânica) associada a Mata Ciliar (formação 

florestal) nas proximidades do rio dos Couros. 

Fonte: Ranieri (2011). 

 

Considerando toda unidade territorial drenada pelo Tocantinzinho, 70,97% da 

bacia corresponde a região de planejamento do Nordeste Goiano. Considerando a 

classificação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tal área 
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corresponde, predominantemente, à mesorregião Norte e a microrregião Chapada dos 

Veadeiros. 

A região Nordeste de Goiás é, muitas vezes, lembrada como a região mais pobre 

do estado e por suas características edafoclimáticas pouco atrativas ao desenvolvimento 

da atividade agropecuária. Isso advém, conforme Arrais (2004), de um discurso 

construído com base em uma polarização entre Sudoeste e Nordeste. Entretanto, o autor 

ressalta que ambas as regiões fazem parte do processo de aumento de capital e produção 

de desigualdade.  

Com intuito de subsidiar o processo de expansão do capitalismo em novas áreas 

do território brasileiro, planos de desenvolvimento orientados pelo Estado foram 

executados no Cerrado em defesa da modernização agrícola (IBASE, 1986), e 

impactaram intensamente a cobertura vegetal desse bioma. 

Para isso, foi decisivo o II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND. Criado na 

década de 1970, no âmbito das políticas e estratégias de ocupação do território sob 

controle do Estado, o II PND identificou no Centro-Oeste a “vocação natural” para o 

desenvolvimento da atividade agropecuária (MMA, 2015). Nos quadros do II PND o 

Plano de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa Nipo-Brasileiro 

de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados (PRODECER) foram os 

programas de intervenção regional que mais se destacaram.  

O Cerrado, antes de vegetação “feia” e de solos inaptos a agricultura, se tornou 

palco da expansão das monoculturas mecanizadas, sendo alvo de uma devastadora 

ocupação em menos de 30 anos (SILVA; ANJOS, 2010). Entretanto, o processo de uso e 

ocupação não se deu de forma homogênea em todo bioma. Em Goiás, Arrais (2004) 

ressalta a posição oposta entre as microrregiões Sudoeste e Nordeste, pois os créditos e 

incentivos fiscais recebidos no Sudoeste são incomparáveis aos investimentos concedidos 

ao Nordeste. 

Arrais (2004) esclarece que quando Goiás se inseriu na globalização como um dos 

“celeiros nacionais”, estando à mercê de grupos econômicos internacionais e do capital 

financeiro, o estado também se dispôs a lidar com a riqueza concentrada e seletiva. 

Concentrada porque os beneficiados foram as grandes empresas, o mercado financeiro e 

os grandes grupos ligados ao agronegócio, e seletiva porque regiões foram privilegiadas 

em detrimento a outras, em decorrência do interesse de classes sociais hegemônicas. 

Assim, a modernização agrícola ilustra ações condicionadas a arranjos políticos que 
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muitas vezes ocorrem travestidas pelo Estado, sendo que este não é o único responsável 

pela produção do território (ARRAIS, 2013). 

A cooperação entre Brasil e Japão, por meio do PRODECER, exemplifica a 

intervenção de atores hegemônicos no sistema produtivo do Cerrado, conforme Chaveiro 

e Barreira (2010).  Convém ressaltar que as investidas geopolíticas, capazes de explicar 

a inserção do Cerrado no circuito produtivo capitalista (INOCENCIO, 2010), também 

produziram situações conflituosas e contraditórias. Chaveiro e Calaça (2010, p.9) alertam 

que enquanto “lugares dinamizados economicamente sofrem as reduções das espécies; os 

lugares que se mantém mais preservados não possuem dinamismo econômico”. 

Sobre a permanência de lugares obsoletos em meio a dinâmica da modernização, 

Inocêncio (2010) explica que é preciso associar as teorizações geopolíticas a outras 

teorias. Entre as quais, a autora cita, as de caráter infraestrutural, como a capilaridade 

logística das redes e as condições edafoclimáticas. No Sudoeste Goiano, a eleição de Rio 

Verde pelo POLOCENTRO e seu êxito podem ser explicados pela sua localização no 

faixa meridional do estado, mais próxima à região Sudeste do país, associada a capacidade 

de juntar logística espacial com solo passível de correção e relevo favorável a 

mecanização da produção (CHAVEIRO; CALAÇA, 2010).  

A região administrativa “Nordeste Goiano” compreende as maiores áreas de 

Cerrado ainda conservadas do estado, nela se sobrepõe diversas políticas públicas para 

conservação da biodiversidade e foram criadas diversas categorias de Unidades de 

Conservação (UCs) (GANEM et al., 2008). No contexto das políticas públicas, nessa 

região merece destaque a Reserva da Biosfera do Cerrado (Fase II), que compreende um 

mosaico de UCs, entre as quais o PNCV, o Corredor Ecológico Paranã-Pireneus (CEPP) 

e polígonos definidos pelo Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade em Goiás (PDIAP) (Figura 18). 
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Figura 18. Espacialização das políticas de conservação da biodiversidade na BHRT. 

 

Há que se considerar que as declividades acentuadas e as condições edáficas 

existentes no Nordeste Goiano se relacionam ao estágio de preservação do Cerrado na 

região, como verificado por Carvalho et al. (2008) e Oliveira (2014). O último autor 

ressalta que se deve reconhecer que esse domínio de áreas preservadas foi possível em 

virtude das dificuldades impostas pelo relevo, mas não se pode desconsiderar que na 

porção setentrional do estado o processo de ocupação do território foi menos intenso que 

na porção meridional. 

Alto Paraíso de Goiás exemplifica o isolamento ocorrido no Nordeste Goiano e a 

persistência de terras recobertas por vegetação nativa. Até meados da década de 1980, o 

difícil acesso decorrente da inexistência de estradas pavimentadas deixava o município 

em relativo isolamento. A situação foi se modificando com a pavimentação da GO-118 

(Brasília – Nordeste Goiano), em 1985, e com o “boom do ecoturismo”, motivado por 

projetos como “Alto Paraíso”, de cunho governamental, e “Rumo ao Sol”, com a 

divulgação da beleza cênica da Chapada dos Veadeiros e do misticismo e isoterismo que 

envolvem a área (SECIMA, 2016b). 

Outro aspecto a considerar é que, conforme Silva (2018), o Norte e o Nordeste 

Goiano são novas regiões no circuito produtivo do agronegócio, em que os processos de 

territorialização do agronegócio e modernização do campo desorganizam arranjos 

espaciais pré-existentes, alterando a dinâmica socioespacial, econômica e ambiental. Os 
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novos usos do solo que se relacionam à monocultura, por exemplo, são marcados pela 

intensa e acelerada exploração dos recursos naturais, causando drásticas transformações 

na vegetação. 

 

2.4 BHRT: compartimentação das unidades geoecológicas 

O predomínio de um substrato de litologias com diferentes composições 

mineralógicas, deformações e graus de metamorfismo do Grupo Paranoá em interação 

com os demais componentes possibilitaram a formação de unidades paisagísticas 

diversas.  

Foram identificadas 20 unidades geoecológicas, distinguidas por algarismos 

romanos e representadas na Figura 19 e sintetizadas na Quadro 2.  Conforme apresentado 

no item 3.2.3, as unidades geoecológicas foram agrupadas, de acordo com condições 

geomorfológicas predominantes.  
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Figura 19. Mapa de unidades geoecológicas. 
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Quadro 2. Síntese das unidades geoecológicas da bacia hidrográfica do rio Tocantinzinho. 

Relevo Geologia Solos Precipitação 
Unidades 

Geoecológicas 

Baixas altitudes de 

relevo suave 

MPpa1: Metaritmito, Conglomerado oligomítico CXbd 1.565,94 - 1.671,25 mm II 

MPpa2: Metassiltito, Filito, Mármore CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm III 

Baixas altitudes de 

relevo movimentado 

MPpa4: Metassiltito, Metargilito CXbd 1.671,26 - 1.811,66 mm I 

MPpa2: Metassiltito, Filito, Mármore CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm IV 

 MPpa1: Metaritmito, Conglomerado oligomítico CXbd 1.475,68 - 1.671,25 mm V 

PP4t: Xisto carbonático, Clorita xisto, Filito CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm VI 

Altitudes médias de 

relevo suave 

MPpa2: Metassiltito, Filito, Mármore 

CXbd 

1.385,4 - 1.475,67 mm 

XIa 

FFc XIb 

LVd XIc 

N1dl: Aglomerado, Laterita, Argila, Areia 

FFc 

1.385,4 - 1.475,67 mm 

XIIa 

FTd XIIb 

LVd XIIc 

MPpa4: Metassiltito, Metargilito 
FFc 

1.385,4 - 1.475,67 mm 
XIIIa 

FTd XIIIb 

MPpa3: Metassiltito, Siltito argiloso LVd 1.385,4 - 1.475,67 mm XIV 

MPpa1: Metaritmito, Conglomerado oligomítico CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm X 

Altitudes médias de 

relevo movimentado 

MPpa1: Metaritmito, Conglomerado oligomítico CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm VII 

MPpa2: Metassiltito, Filito, Mármore 
CXbd 1.385,4 - 1.565,93 mm VIIIa 

RLd 1.475,68 - 1.565,93 mm VIIIb 

MPpa3: Metassiltito, Siltito argiloso CXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm IX 

Altas altitudes de 

relevo suave 

MPpa1: Metaritmito, Conglomerado oligomítico CXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm XV 

N1dl: Aglomerado, Laterita, Argila, Areia 
FFc 

1.385,4 - 1.475,67 mm 
XVIa 

LVd XVIb 

MPpa4: Metassiltito, Metargilito GXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm XVII 

PP4t: Xisto carbonático, Clorita xisto, Filito 
LVAd 1.385,4 - 1.475,67 mm XVIIIa 

FFc 1.475,68 - 1.565,93 mm XVIIIb 

MPpa2: Metassiltito, Filito, Mármore LVd 1.385,4 - 1.475,67 mm XIX 

Altas altitudes de 

relevo movimentado 
PP4aqf: Quartzito feldspático, Ortoquartzito AR 1.475,68 - 1.565,93 mm XX 

Organização: OLIVEIRA, 2018.
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Unidades geoecológicas de baixas altitudes de relevo suave (BARS) 

Nessas unidades geoecológicas predominam altitudes entre 430 e 786 metros e 

declives inferiores a 20%, apresentando dissecação de muito fraca a média. A dissecação 

fluvial ocorre com marcado controle estrutural e litológico, em decorrência da existência 

de litologias mais resistentes (metaritimito, quartzitos finos a médios e quartzitos 

microconglomeráticos) e menos resistentes à erosão (metassiltito, filito) e de vários 

falhamentos. Assim, ocorrem com frequência formas com topo arredondados e aguçados 

(morros e serras baixas), que condicionam processos de morfogênese e formação de solos 

pouco espessos, como os Cambissolos, que se caracterizam pela presença de minerais 

primários de fácil intemperização e de fragmentos de rocha devido a pedogênese pouco 

avançada, predominam nas unidades geoecológicas.  

 

Unidades geoecológicas de baixas altitudes de relevo movimentado (BARM) 

A menor resistência à erosão das rochas metapelíticas (xistos e filitos da Formação 

Traíras) e dos metassiltito, metargilito, filito e mármore (Unidade 2 e 4 do Grupo Paranoá) 

evidencia o trabalho de dissecação pela rede de drenagem que permite o surgimento de 

formas sustentadas pelas rochas quartzosas, da unidade 1 do Grupo Paranoá 

(Conglomerática Rítmica - metarritimito, quartzitos finos a médios e quartzitos 

microconglomeráticos), mais resistentes à alteração química e física. Nas unidades 

geoecológicas desse grupo ocorrem classes de precipitação média com os maiores 

intervalos. Assim como nas unidades I e II, nas unidades I, IV, V e VI predominam a 

dissecação estrutural com ocorrência de formas de topo arredondado e aguçado com 

Cambissolos, em altitudes de 430 a 786 metros, entretanto nestas unidades predominam 

declives mais acentuados (superiores a 20%), que conferem maior fragilidade à paisagem 

e sugerem maior atenção aos processos erosivos e movimentos de massa. 

 

Unidades geoecológicas de altitudes médias de relevo suave (AMRS) 

A drenagem disseca o terreno em que predominam as rochas da Unidade 2 

(Síltico-Ardosiana) do Grupo Paranoá, com destaque para o Ribeirão das Brancas, no 

município de São João d’Aliança, revelando na paisagem interflúvios tabulares. 

Associado também as rochas das Unidades 3 e 4 do Grupo Paranoá, ocorrem formas de 

dissecação sem controle estrutural com topos tabulares e superfícies desnudadas, em 
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virtude da exumação da camada sedimentar ou remoção de cobertura preexistente. 

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas sustentam áreas sob a forma de chapadas e 

platôs com altitudes entre 786 – 1.053 metros e declives inferiores a 20%.  

Nessas áreas predominam processos de pedogênese no topo e as vertentes recuam 

lateralmente formando escarpas erosivas em virtude dos processos de morfogênese com 

atuação principal dos canais de drenagem, destacando relevos residuais de topo tabular. 

A litologia e as formas do relevo, que tendem a atuação de processos de 

laterização, contribuem para formação de Latossolos e Plintossolos Pétricos.  

Na unidade XIIIa em que predominam rochas pelito-carbonatadas da unidade 4 

do Grupo Paranoá também ocorrem relevos residuais de topo aguçado. Dobramentos e 

posterior dissecação das vertentes revelam na paisagem formas estruturais, morros e 

colinas alongadas.  

  

Unidades geoecológicas de altitudes médias de relevo movimentado (AMRM) 

As unidades de AMRM ocorrem em altitudes de 786 a 1.053 metros e predomínio 

em declives superiores a 20%. Convém salientar que para esse grupo predominam 

declives superiores a 30%, mas a classe de declividade de 12 a 20% é a segunda de maior 

ocorrência em sua área total, sendo que a representatividade de ambas não diferente em 

grandes proporções. O marcado processo de morfogênese com processo de entalhamento 

do relevo pelo sistema de drenagem, distinguindo na paisagem superfícies de diferentes 

cotas altimétricas. Essa distinção é observável, principalmente, na unidade geoecológica 

VIIIa, na qual se verifica a acentuada dissecação do rio Tocantinzinho que percorre cotas 

entre 786 e 1.053 metros e atinge cotas entre 430 e 786 metros.  

Essa dissecação incisiva e com características estruturais relaciona-se as rochas 

da Unidade 2 e 3 do Grupo Paranoá. Ocorrem vales em “V”, com provável formação de 

tálus e colúvios, nas baixas vertentes, associados a formas aguçadas (serras, escarpas). 

Ocorrem também formas convexas (colinas, morros e morrotes), sustentadas pelas rochas 

da unidade Rítmica Quartzítica Intermediária (Unidade 1 do Grupo Paranoá), composta 

de quartztito fino a muito fino, metassiltitos, argilitos e filito carbonoso (MOREIRA et 

al., 2008), evidenciando o potencial da erosão diferencial nessa área. Esse potencial 

erosivo revela limitações para o uso dessas áreas. 

 
 
 



76 

 

 

Unidades geoecológicas de altas altitudes de relevo suave (AARS) 

As unidades geoecológicas que compõem esse grupo possuem características que 

se assemelham as unidades de altitudes médias e relevo suave, mas ocorrem em altitudes 

entre 1.053 e 1.658 metros, apresentando, além dos relevos residuais de topo tabular, 

serras de elevado nível topográfico com cristas sustentadas por litologia mais resistentes 

à erosão (Unidade 1 do Grupo Paranoá). 

Dentre as superfícies cobertas por Latossolos destaca-se no sul da BHRT o 

pediplano que tem sua evolução atrelada a processos de transformação geoquímica, sendo 

dissecado pelo ribeirão Corrente e afluentes do ribeirão Cachoeirinha. A dissecação 

ocorre nos segmentos da Unidade Rítmica Pelito-carbonatada (Unidade 4 do Grupo 

Paranoá), onde verifica-se machas de Plintossolos, Neossolo Litólico e Cambissolo. O 

Gleissolo associa-se ao plano de inundação da Lagoa do Jacuba, localizada no topo de 

um pediplano desnudado também em processo de degradação. 

Os Latossolos observados sobre declives suaves dessas unidades geoecológicas 

revelam potencial para uso da terra, entretanto a dissecação dessas áreas, referente à 

morfodinâmica natural, merece atenção de modo a evitar impactos decorrentes de 

processos erosivos.  

 

Unidades geoecológicas de altas altitudes de relevo movimentado (AARM) 

Na unidade geoecológica XX destacam os afloramentos de rochas da Formação 

Arrais que incluem quartzito feldspático e ortoquartzito, em cotas altimétricas entre 1.053 

e 1.658 metros e declives superiores a 20%. O afloramento dos quartzitos nessa unidade, 

que se localiza dentro do PNCV, se refere a etapas de erosão eólica, uma mais antiga, 

marcada por superfície de ablação lisa e coberta por fina película de óxido de ferro e outra 

mais recente, representada por superfície mais irregular evidenciando a contribuição da 

erosão hídrica (CARVALHO JÚNIOR et al., 2001). A pouca expressividade da 

ocorrência de solos indica a baixa exploração biológica na unidade, e consequentemente 

fragilidade para os ambientes logo a baixo. 

 

2.5 Considerações finais 

Com a análise sistêmica da paisagem observou-se que mesmo em unidades 

geoecológicas com características potenciais para o uso agrícola intensivo há elevado 
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potencial erosivo em virtude da intensa atuação da drenagem, que disponibiliza matéria 

das unidades de maiores cotas altimétricas e transporta para posterior deposição nas áreas 

de baixas altitudes. Essa dinâmica evidencia-se pela ocorrência de canais retilíneos e 

encaixados, pelo predomínio do modelado dissecado, de litologias da unidade Síltico-

Ardosiana e de Cambissolos.  

O diagnóstico e análise integrada dos componentes físico-naturais nos permite 

inferir sobre a importância do manejo no uso agropecuário na BHRT para que processos 

morfogenéticos não se intensifiquem, condicionando perda de solo e de nutrientes, 

assoreamento de canais de drenagem que repercutem na qualidade e disponibilidade de 

água, dificuldade de colonização para os seres vivos, etc.  

A contribuição da compartimentação das unidades geoecológicas para a pesquisa 

reside no reconhecimento de características intrínsecas a cada unidade, possibilitando 

discussões sobre potencialidades e fragilidades da paisagem frente as intervenções 

antrópicas. Em função desta delimitação estar relacionada à análise da dinâmica espaço-

temporal da cobertura e uso da terra, optou-se por avaliar as unidades geoecológicas 

conforme agrupamentos que evidenciam características geomorfológicas predominantes, 

que como já discutido se revelam em posição de destaque na diferenciação fisionômica, 

na dinâmica do meio biótico e abiótico da paisagem, e até para ocupação antrópica. A 

subdivisão das classes de declividade em inferiores e superiores à 20%, inclusive, 

contribui para análise de potencialidades e fragilidades por indicar áreas favoráveis à 

ocupação por culturas e/ou pastagens e terrenos mais apropriados para conservação. 

Entretanto, considera-se relevante posterior avaliação de cada unidade geoecológica. 

Convém ressaltar, que se admite o potencial dos resultados obtidos para ações de 

planejamento regional, haja vista que foram utilizadas escalas de semi-detalhe, mesmo o 

tamanho da bacia indicando escalas de detalhe como necessárias.  

Nesse sentido, dificuldades na aquisição desses dados ou, ainda, na produção de 

dados com posterior confirmação em campo que se relacionam ao déficit nacional de 

dados de detalhe, além a abordagem considerar uma avaliação regional justificam as 

escalas utilizadas. E, tais escalas mostraram-se satisfatórias para a compartimentação das 

unidades geoecológicas. 
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CAPÍTULO III. UNIDADES GEOECOSSISTÊMICAS  

 

3.1 Considerações iniciais 

A conversão da cobertura vegetal nativa para usos antrópicos tem sido apontada 

como crescente no norte do estado de Goiás. Silva e Ferreira Júnior (2010), ao analisarem 

taxas anuais de desmatamento no estado, no período de 2003 a 2007, verificaram a 

concentração de desmatamentos nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. 

Dados do Projeto Monitoramento Cerrado (Prodes Cerrado), recortados para 

regiões de planejamento do estado de Goiás, indicam que o Norte Goiano, onde se 

localiza Niquelândia, é a região que mais desmatou entre 2008 e 2017, o Nordeste Goiano, 

onde situam-se Colinas do Sul, Alto Paraíso e São João D’Aliança, acumulou a terceira 

maior taxa de desmatamento, já o Entorno do Distrito Federal, onde se localiza Água Fria 

de Goiás, é a terceira região do estado que mais desmatou (RIBEIRO et al., 2019). As 

taxas de desmatamento são de 29,49%, 17,61% e 14,14%, respectivamente.  

Segundo Lima (2016), a paisagem repleta de campos de soja, às margens da 

rodovia GO-118, que antes era comum apenas no município de São João d’Aliança, já se 

estende até Alto Paraíso. Dados de perda de vegetação com base no projeto Global Forest 

Change, desenvolvido por Hansen et al. (2013) revelam que 74,23 km² da área da bacia 

hidrográfica do rio Tocantinzinho (BHRT), entre 2001 e 2016, sofreram conversão de 

cobertura vegetal para outros usos, sendo que 28,70% desse total foi convertido entre 

2015 e 2016.  

Com isso, observa-se que a conversão de vegetação nativa para uso antrópico na 

BHRT tem se acentuado nos últimos anos. Por outro lado, como apresentado no Capítulo 

II, a bacia se caracteriza pelo predomínio do modelado de dissecação estrutural e 

predomínio de Cambissolos, os quais refletem limitações de uso.  

Nesse contexto, a vegetação nativa que possui papel importante dentre os 

componentes da paisagem da BHRT, por concentrar rica biodiversidade vegetal e de 

animais silvestres e por minimizar o desencadeamento de processos mecânicos da 

morfogênese, destaca-se na autorregulação e auto-organização do sistema ambiental e sua 

supressão por meio de desmatamentos interfere na manutenção do funcionamento da 

paisagem.  

Em função das paisagens e de seus componentes sempre sofrerem transformações 

nos seus aspectos estruturais e fisionômicos, resultantes de processos físicos e biológico, 



79 

 

 

a intensificação das alterações introduzidas pelas ações antrópicas exige que a paisagem 

seja analisada em seu conjunto, observando que mudanças em um componente pode 

conduzir modificações na paisagem como um todo (VIDAL; MASCARENHAS, 2017).  

Considerando que dinâmicas passadas moldam condições atuais, mudanças de uso 

da terra respondem por alterações no padrão e nos processos na paisagem ao longo do 

tempo (FOSTER et al., 2003).  Com isso, os dados históricos de uso da terra se destacam 

como importante ferramenta de subsídio ao planejamento e à gestão das paisagens, por 

propiciarem a interpretação de padrões espaço-temporais de uso. 

Assim, o presente capítulo objetiva analisar mudanças na estrutura da paisagem 

na BHRT nos anos 1985, 1995, 2005 e 2016, de modo a identificar padrões de uso da 

terra, e avaliar sua influência na composição e na configuração das manchas de vegetação 

nativa. Para tanto, mapas de cobertura e uso da terra para a BHRT foram elaborados e 

analisados enquanto conjunto de unidades geoecossistêmicas (manchas, corredores e 

matriz) para a bacia e para unidades geoecológicas. 

3.2 Metodologia 

De acordo com Faria (2011) os avanços nas geotecnologias, especialmente com 

relação às imagens de Sensoriamento Remoto, às metodologias de processamento de 

dados por programas de Geoprocessamento e as tecnologias de Sistemas de Navegação 

Global por Satélite, associados aos métodos da Ecologia da Paisagem, têm favorecido a 

avaliação espacial precisa de padrões de organização dos elementos que compõem a 

paisagem, em diferentes escalas temporais e espaciais. Tais associações, para a autora, 

estão cada vez mais apropriadas para quantificar a estrutura da paisagem por meio das 

métricas ou de índices descritores da paisagem.  

Dentro da perspectiva de análise da paisagem, instrumentalizada pela abordagem 

geoecológica, a dinâmica de uso da terra, que pode ser avaliada por mapeamentos 

históricos de uso da terra e dados secundários relacionados a coletas/levantamentos 

oficias governamentais, revela alterações na estrutura do mosaico ecológico, 

apresentando importantes informações para gestão das paisagens, minimizando danos ao 

funcionamento dos geossistemas, em que se inserem os ecosssistemas. 

Para análise da dinâmica espaço-temporal da paisagem da BHRT (1985 – 2016) 

procedeu-se com delineamento operacional apresentado na Figura 20. 
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Figura 20. Síntese das etapas operacionais. Organização: OLIVEIRA, 2019. Legenda: IBGE- 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IMB – Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicas; Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; CA – área em 

hectare; PLAND – área em porcentagem; NP – número de manchas; TE – total de borda; TCA -  

total de área central; ENN_MN - distância euclidiana média ao vizinho mais próximo. 

A revisão bibliográfica e a análise de dados secundários, os quais abrangem os 

dados de quantitativo populacional (rural e urbano), dados de Produto Interno Bruto 

(PIB), de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e de produção agropecuária (áreas 

cultivadas e quantidade produzida, efetivo bovino, entre outros), embasaram 

conhecimento prévio sobre os municípios que integram a BHRT para classificação e 

interpretação das imagens de satélite que subsidiaram dos mapas de cobertura e uso da 

terra. 

Para o mapeamento da cobertura e uso da terra da BHRT dos anos 1985, 1995 e 

2005 e 2016 foram analisadas imagens Landsat. A gratuidade e a resolução espacial e 

temporal consolidam o uso das imagens do satélite Landsat em pesquisas que realizam 

mapeamentos de cobertura e uso da terra (SANO; FERREIRA, 2005), e vem se 

destacando em pesquisas com objetivo de análise histórica da paisagem em bacias 

hidrográficas ou regiões administrativas  no Bioma Cerrado (FARIA, 2011; CARNEIRO, 

2012; SIQUEIRA, 2012; PONCIANO, 2017; MASCARENHAS, FARIA, 2018). 

Foram utilizadas as cenas 221/70 do satélite Landsat 5/TM e 8/OLI, com 

resolução espacial de 30 metros. As imagens datadas de 16/07/1985, 28/07/1995 e 

07/07/2005 e 03/06/2016 foram adquiridas já ortorretificadas no portal USGS Earth 

Explorer.  
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As imagens foram classificadas no Spring, na forma supervisionada pixel a pixel, 

com o classificador Maxverossimilhança e limiar de aceitação de 99,9 %, a partir das 

composições RGB 543 (Landsat 5) e RGB 654 (Landsat 8), previamente manipuladas no 

ENVI.  

A cobertura vegetal foi classificada de acordo com a proposta de Ribeiro e Walter 

(2008), em nível de formações, sendo elas: formação florestal, savânica e campestre. 

Quanto ao uso da terra foram identificadas na imagem, principalmente, as classes de 

agricultura, pastagem e solo exposto. A aquisição de amostras para a classificação 

baseou-se no padrão de resposta espectral de cada classe, considerando a chave de 

interpretação indicada no Quadro 3.  

Quadro 3. Chave de interpretação adotada na elaboração do mapa de cobertura e uso da terra. 

Classes de uso 
Características 

Textura Tonalidade Aspectos associados 

Formação Savânica Heterogênea Verde musgo Formas irregulares 

Formação Campestre 
Heterogênea/ 

Grosseira 

Verde claro e 

médio/Arroxeado 
Formas irregulares 

Formação Florestal Homogênea Verde claro 
Formas irregulares/ 

cursos d'água 

Agricultura 
Fina/ Aveludada/ 

Granular 

Verde claro/ Tons 

azulados/ Rosa claro 

Contornos regulares 

com formas 

geométricas 

Pastagens Heterogênea/Fina Tons terrosos 
Formas regulares/ 

árvores isoladas/ trilhas 

Solo exposto Lisa 
Tons avermelhados/ 

Rosa com branco 

Formas geométricas e 

formas irregulares 

Área urbana Grossa 
Violeta/ Lilás/ 

Azulado 

Formas geométricas/ 

arruamentos 

Estrada Grossa Magenta Formas lineares 

Área queimada Rugosa Roxo escuro/ Preto 
Formas irregulares/ 

campos 

Água Lisa Azul escuro/ Preto Formas lineares 

Fonte: Adaptado de Faria (2011) e Ponciano (2017). 

Ainda sobre as classes temáticas apresentadas nos mapas de cobertura e uso da 

terra, vale ressaltar que: a classe pastagem refere-se a áreas de pastagem natural, com uso 

vegetação nativa; as pastagens plantadas foram classificadas como áreas agrícolas; a 

classe água corresponde a áreas de cursos d’água representadas pela presença de rios, 

lagos, barramentos/reservatórios artificiais etc.; a classe de solo exposto abrange áreas de 

estradas vicinais e evidencia áreas de pastagem degradada e áreas de solo nu naturais em 

meio ao dossel aberto da vegetação; enquanto a classe estrada se refere a vias principais. 

Após a classificação aplicou-se o procedimento de pós-classificação disponível 

no Spring. Nunes (2015) indica que esse procedimento permite o reagrupamento de 
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células que ocorrem em menor número com as suas semelhantes, que predominam no 

determinado recorte espacial, garantindo maior homogeneidade as classes identificadas. 

Após classificação, os arquivos em formato raster exportados do Spring foram 

convertidos para vetor no ArcGis, onde procedeu-se com a inspeção visual, correção dos 

dados conforme informações observadas campo, cálculo dos índices descritores da 

paisagem e organização de layout.  

Os mapas de cobertura e uso da terra, anteriores à inspeção visual e à conferência 

em campo, apresentaram o índice Kappa de 77,31% (ano de 1985), 86,55% (ano de 1995), 

87,45% (ano de 2005) e 56,69% (ano de 2016). As correções foram realizadas nos 

arquivos em formato shapefile no ArcGis, polígono a polígono.  

O trabalho de campo, realizado em setembro de 2018, com base no mapa de 

cobertura e uso da terra de 2016, permitiu a validação de 27 pontos amostrais. Ressalta-

se que o número total de amostras previamente selecionado para validação em campo não 

foi averiguado devido as dificuldades de acesso, tais como a obstrução das vias e a 

ocorrência de declividade muito acentuada que, entre outros aspectos, prejudicaram as 

condições de circulação. As confusões espectrais foram principalmente relacionadas a 

sombra do relevo que condicionaram respostas espectrais semelhantes as definidas para 

classe água; entre as classes de formação campestre e formação savânica; entre 

agricultura (silvicultura) e formação florestal; entre solo exposto e formação campestre.   

Alguns dos pontos validados em campo podem ser observados na Figura 21. 
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Figura 21. Exemplos das classes de cobertura e uso da terra na BHRT. Fonte das fotos: 

OLIVEIRA, 2018. 

 

Para quantificação da estrutura da paisagem e análise dos seus padrões espaciais, 

as métricas de paisagem foram calculadas no Patch Analyst, uma extensão desenvolvida 

por Rempel et al. (2012) para o software ArcGis. Ressalta-se que as métricas mensuram 

os polígonos das classes dos mapas de cobertura e uso da terra (formação savânica, 

formação campestre, agricultura etc.) que representam as unidades denominadas unidades 

geoecossistêmicas (mancha, corredor e matriz). 

 No presente trabalho utilizaram-se as seguintes métricas: número de manchas 

(NP); área das manchas em hectares e percentagem (CA e PLAND); total de borda (TE) 

em metros; soma de áreas centrais (TCA) em hectare; distância euclidiana média ao 

vizinho mais próximo (ENN-MN) em metros, como descritas no quadro 4. 

Quadro 4. Descrição das métricas da paisagem selecionadas. 

Métrica Escala Descrição 

CA  Classe 

Métrica de área central, corresponde a soma da área de todos os fragmentos 

da classe. Área de classe (ha) é uma medida da composição da paisagem; 

especificamente, quando a paisagem é composta por um tipo de mancha 

específica, o que pode ser observado quando seu valor é igual a área total 

da paisagem 



84 

 

 

PLAND 

(%LAND) 
Classe 

 

Métrica de área central, corresponde a porcentagem da classe na paisagem. 

Quantifica a área em termos relativos, como uma porcentagem da área total 

da paisagem. Portanto, no nível de classe, FRAGSTATS calcula a 

porcentagem de paisagem (% LAND) ocupada por cada tipo de mancha. -

% LAND se aproxima de 0 quando o tipo de mancha correspondente 

(classe) se torna cada vez mais raro na paisagem. % LAND = 100 quando 

a imagem inteira é composta por um único tipo de mancha.  

NP 
Classe e 

paisagem 

 

Métrica de número de manchas (fragmentos) existentes na classe 

correspondente, permitindo a análise do grau de isolamento das manchas 

de habitat remanescentes, os maiores valores indicam maior fragmentação 

da classe. 

TE 
Classe e 

paisagem 

 

Métrica de borda, corresponde a soma (m) de todas as bordas da classe, 

configurando o Total de Borda (TE). 

TCA 
Classe e 

paisagem 

 

Métrica de área central. A área central total (TCA) nos níveis de classe e 

paisagem corresponde a soma das áreas centrais de cada mancha, em 

hectare. Quanto maiores os valores de TCA, menor a influência de borda 

na classe. 

ENN-MN Classe 

 

Métrica de isolamento/proximidade de vizinhança. Distância Euclidiana 

média do vizinho mais próximo é a distância média entre todos fragmentos 

até o fragmento vizinho mais próximo da mesma classe, borda a borda em 

linha reta e em metros. 

Fonte: MCGARIGAL; MARKS, 1995. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

As métricas selecionadas destacam-se em estudos realizados para o Cerrado 

goiano por vários autores (CARNEIRO, 2012; SIQUEIRA, 2012; FARIA, 2011; 

PONCIANO, 2017; MASCARENHAS, FARIA, 2018), permitindo futuras análises 

comparativas que enriqueçam o referencial teórico sobre a temática e subsidiem ações de 

planejamento e gestão da paisagem no estado. 

Ponciano (2017) ao analisar a dinâmica da estrutura da paisagem na região Vão 

do Paranã, inserida no nordeste goiano, verificou que a dinâmica de ocupação da região 

relacionada às características morfopedológicas respondem pela atual estrutura paisagem, 

em que a vegetação nativa concentra-se em áreas de declives acentuados sob, 

principalmente, Cambissolos e Neossolos, e que a atividade agropecuária concentra-se na 

porção do território em que predominam Argissolos, Latossolos e Plintossolos sobre 

relevo plano.  

Essa relação entre cobertura e uso da terra e aspectos geoambientais também foi 

identificada para todo Cerrado goiano. Carvalho et al. (2008) evidenciaram a influência 

do relevo na preservação da vegetação nativa, uma vez que as áreas remanescentes 

predominam em terrenos de declives acentuados, e na distribuição geográfica das classes 

de agricultura, pastagem e área urbana. 
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Em função disso, conhecer aspectos físico-naturais auxilia a compressão da 

interação sociedade/natureza na conformação e mudança da paisagem no Cerrado goiano, 

essencial para pensar alterações na estabilidade das paisagens e objetivos de conservação 

e manejo. 

A correlação entre as unidades geoecológicas e as geoecossistêmicas que compõe 

o mosaico da paisagem (manchas, corredores e matriz observáveis no mapa de cobertura 

e uso da terra) se deu por meio do cálculo e análise das métricas selecionadas para cada 

grupo das unidades geoecológicas apresentados no Capítulo II, a fim de identificar 

padrões no uso da terra. 

3.3 Mudanças na cobertura e uso da terra da BHRT 

O processo de ocupação do bioma Cerrado e do estado de Goiás se insere na 

dinâmica da modernização da agricultura brasileira, que de acordo com Frederico (2013) 

pode ser dividido em dois momentos: (1) entre 1960 e 1980, que foi o período 

caracterizado pela adoção do pacote tecnológico (máquinas, ferramentas, fertilizantes, 

agrotóxicos e irrigação) desenvolvido no âmbito da Revolução Verde; pela constituição 

dos complexos agroindustriais; e pela atuação do Estado como financiador e articulador 

dos agentes responsáveis pela modernização do campo, promovendo políticas como o 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER 

(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvolvimento dos Cerrados), (2) 

iniciado na década de 1990 e caracterizado pela menor intervenção estatal e uma maior 

participação de grandes produtores e tradings. Estas últimas, são grandes empresas 

agrícolas que controlam parte substancial do financiamento agrícola, a comercialização e 

o escoamento logístico.  

Calaça e Dias (2010) explicam que o agronegócio e a agroindústria são 

considerados fases econômicas responsáveis pela projeção econômica do Estado de 

Goiás. Mas para se chegar a situação atual desenvolveram-se gradativamente diversas 

fases econômicas, como a mineração, a pecuária, a agricultura, e então o agronegócio e a 

agroindústria.  

A mineração relaciona-se a origem histórica de muitos municípios goianos, os 

quais se constituíram a partir dos arraiais do ouro, do século XVIII, e com a decadência 

do ouro outros municípios surgiram sob influência do desenvolvimento da pecuária, 

inclusive a partir da fragmentação daqueles surgidos a partir do extrativismo mineral 

(CALAÇA; DIAS, 2010). 
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Os municípios que expressivamente integram a BHRT têm sua origem ligada aos 

povoados de Couros, Forte, Traíras, Cavalcante e Veadeiros, os quais possuem seu 

processo inicial de ocupação vinculado a exploração de minérios.  

Palacin e Moraes (1975) explicam que com a decadência do ouro, ainda no século 

XVIII, a população que não deixou o solo goiano, se dispersou para zona rural e passou 

a se dedicar a atividade agropastoril. A agricultura não pôde se desenvolver em nível 

comercial no estado em virtude da falta de mercado interno, de meios de transporte e de 

comunicação. Nesse contexto, a pecuária se destacou tornando-se o setor mais dinâmico 

da economia e possibilitou o incremento da população. Ainda segundo os autores, as boas 

pastagens disponíveis no território e a capacidade do gado de se autotransportar 

contribuíram para o desenvolvimento da atividade e influencia no processo de ocupação. 

Sobre o século XIX, Estevam (2012) esclarece que Goiás esteve voltado para si 

mesmo. Nesse período o estado caracterizava-se pela ruralização, a “fazenda goiana” era 

autossuficiente, lidava com a pecuária extensiva, com a agricultura de subsistência e com 

a produção de vestuário de forma artesanal. Mas no último quartel do século em questão 

essa organização foi se rompendo. O prolongamento dos trilhos da Mogiana até o 

Triângulo Mineiro fez surgir sólidas relações mercantis no Sul de Goiás.  

A partir do primeiro quartel do século XX a economia goiana se dinamizou. 

Segundo Arrais (2004), a demanda favorecida pelo nascente mercado de consumo urbano 

no Triângulo Mineiro e São Paulo, a ocupação da economia agrícola com o cultivo do 

café e o processo de industrialização em São Paulo favoreceram a “expansão da fronteira 

produtora de alimentos e pecuária tradicional para o Sul Goiano” (idem, p. 19). 

Entretanto, Estevam (2012) salienta que em âmbito regional a carência de capitais 

continuou a vigorar. O norte goiano, por exemplo, tornou-se isolado e carente de 

transportes terrestres, visto que não foi beneficiado pela ferrovia e por rodovias nesse 

período (CASTRO, 2004). 

No contexto da agricultura científica globalizada a partir da década de 1990, 

Frederico (2013) descreve o destaque ao déficit e precariedade das infraestruturas de 

armazenamento e transporte como o principal problema da agricultura praticada no 

Brasil, que conduz ao aumento da pressão das tradings sobre o Estado, por melhorias nas 

condições de escoamento da produção. Em função disso, de acordo com o autor, o Estado 

em parceria com a iniciativa privada tem planejado e construído diversos “eixos” de 

exportação, como a Ferrovia Norte-Sul. 
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Nesse sentido, áreas que não apresentavam elementos do meio físico e 

infraestrutura logística favoráveis à produção e ao escoamento das commodities agrícolas 

não se apresentavam como alvo do agronegócio, e não foram impactadas intensamente 

pelo desmatamento como ocorreu nas áreas onde a territorialização do agronegócio 

encontra-se consolidada, como na região Sudeste do estado de Goiás (TRINDADE et al., 

2018).  

Nas regiões Norte e Nordeste, diferentemente do que ocorreu nas regiões Sul e 

Sudeste, a apropriação dos espaços agrícolas pelo agronegócio iniciou-se nos últimos 

anos favorecida pelos baixos preços da terra e pela execução do projeto de construção da 

Ferrovia Norte-Sul que contribui para melhora das perspectivas para infraestrutura 

logística (SILVA, 2018). O crescimento da área colhida e da quantidade produzida de 

commodities, como a soja, em detrimento a redução da área plantada e colhida de 

produtos destinados à subsistência observado nessas regiões também evidencia, segundo 

o autor, a expansão do agronegócio ainda em curso. 

A intensificação da apropriação do Cerrado na BHRT pode ser analisada 

avaliando-se a produção de commodities nos seus municípios. A produção de soja e milho 

tem se apresentado crescente desde 1985, mas o crescimento mais significativo ocorreu 

entre 2005 e 2016 (Tabela 6).  

Tabela 6. Evolução da produção agrícola nos municípios abrangidos pela BHRT. 

    1985 1995 2005 2016   1985 1995 2005 2016 

Água Fria de Goiás 

A
rr

o
z 

(c
a

sc
a

)  -  1.000 1.900 30 

F
ei

jã
o
 

 -  1.070 19.215 36.320 

Alto Paraíso de Goiás 647 2.200 350 22 187 200 525 10.100 

Colinas do Sul  -  260 243 -  -  32 7 - 

Niquelândia 12.181 4.480 8.400 - 5.535 2.215 2.680 1.995 

São João D'Aliança 2.264 2.700 6.450 13.045 182 450 6.180 20.994 

Água Fria de Goiás 

M
a

n
d

io
ca

 

 -  450 600 1.930 

M
il

h
o

 (
g

rã
o

)  -  5.200 50.300 47.250 

Alto Paraíso de Goiás 49 1.200 1.200 1.815 375 1.600 3.850 16.320 

Colinas do Sul  -  220 350 475  -  400 460 280 

Niquelândia 435 1.600 2.625 1.300 20.205 11.800 14.560 69.750 

São João D'Aliança 180 1.440 2.340 2.417 1.151 6.600 46.620 46.650 

Água Fria de Goiás 

S
o

ja
 (

g
rã

o
) 

 -  15.000 54.000 112.000 

C
a

n
a

-d
e-

a
çú

ca
r  -  1.500 720 960 

Alto Paraíso de Goiás 1.600 3.500 10.500 22.400 160.111 3.000 560 560 

Colinas do Sul  -   -   -  -  -  1.500 360 540 

Niquelândia 1.783 18.000 53.620 59.940 310 2.800 3.705 1.125 

São João D'Aliança 3.079 15.360 48.000 105.000 343 3.600 2.100 2.100 

Fonte: Ipeadata, Censo agropecuário 1985 – IBGE; Censo Agropecuário 1995/1996 - IBGE; 

Perfil Socioeconômico dos Municípios Goianos – IMB. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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A produção da soja, por exemplo, de 10.500 toneladas em 2005 atingiu 22.400 

toneladas em 2016, em Alto Paraíso de Goiás. Em São João D’Aliança a produção de soja 

cresceu 57.000 toneladas entre 2005 e 2016 e em Água Fria de Goiás a produção cresceu 

58.000 toneladas, representando aumento de mais de 100%. 

A produção de arroz, feijão e mandioca, entre 1985 e 2016, apresentou-se ora 

crescente, ora decrescente. Entretanto, São João D’Aliança apresentou também para os 

produtos destinados à subsistência crescimento constante na produção. Já a produção da 

cana-de açúcar, de modo geral, decresceu no período analisado, o que demonstra que as 

políticas e incentivos associados ao Plano Nacional de Agroenergia (PNA), aplicado no 

estado de Goiás em 2007, não surtiram nos municípios inseridos na área de estudo.  

Mesmo a produção de grãos assumindo posição de prioridade a partir da segunda 

metade do século XX em Goiás, a pecuária bovina compõe a estrutura produtiva do estado 

abastecendo o mercado interno, gerando divisas via exportação e sustentando atividades 

industriais (PAULA, 2011). Vale ressaltar que Oliveira e Faria (2019), com base nos 

dados do Zoneamento Geoambiental e Agroecológico de Goiás – Região Nordeste 

(1995), verificaram que predominam áreas com aptidão para pastagens (42,32%) na 

microrregião Chapada dos Veadeiros (MCV), microrregião que juntamente com a 

microrregião Vão do Paranã compõe a região Nordeste de Goiás e onde localizam-se os 

municípios Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança. Terrenos com 

aptidão para lavouras somam 26,93% da área total da MCV, ressaltando a 

representatividade das áreas mais aptas para pastagem em detrimento as áreas com 

aptidão para lavouras. 

Segundo Silva et al. (2015) a pecuária extensiva molda o perfil socioeconômico 

dos municípios que compõe o Norte goiano. A importância dessa atividade para a região 

pode ser observada na avaliação dos dados que demonstram a evolução crescente do 

efetivo bovino nos municípios analisados (Figura 22). Apenas São João D’Aliança 

apresentou redução no quantitativo do efetivo bovino entre 2005 e 2016. 
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Figura 22. Evolução da produção pecuária (efetivo por cabeças) nos municípios abrangidos pela 

BHRT. Fonte: Ipeadata, Censo agropecuário 1985 – IBGE; Censo Agropecuário 1995/1996 - 

IBGE; Perfil Socioeconômico dos Municípios Goianos – IMB. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Em Água Fria de Goiás, que se insere na Microrregião no Entorno de Brasília, o 

efetivo bovino também se destacou em crescimento. Os efetivos de equino, suíno e 

caprino não apresentaram representatividade expressiva quanto o efetivo bovino, 

apresentando-se, por vezes, decrescentes. Tal análise confirma a vocação de pastagens do 

Cerrado e da região específica para o gado. 

Apesar da redução no quantitativo do efetivo bovino, entre 2005 e 2016, São João 

D’Aliança apresentou aumento de cerca de 92% na soma da área colhida do arroz, feijão, 

mandioca, milho, soja e cana-de-açúcar (Figura 23). Mas vale destacar que o crescimento 

da área colhida pode ser observado em todos os municípios, principalmente entre 2005 e 

2016, quando o acréscimo observado em Água Fria de Goiás também se destaca. 
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Figura 23. Área colhida de arroz, feijão, mandioca, milho, soja e cana-de-açúcar em hectares nos 

municípios abrangidos pela BHRT. Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA; 

Perfil Socioeconômico dos Municípios Goianos – IMB. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

O crescimento da atividade agropecuária na área da BHRT, evidenciado por Silva 

(2018) como processo de territorialização do agronegócio baseado na agricultura 

intensiva, provoca efeitos considerados inerentes ao processo de modernização do campo, 

como a intensificação da migração para as cidades. Avaliando-se os dados demográficos 

de modo geral, a população rural dos municípios da BHRT decresceu e a população 

urbana aumentou entre os anos de 1991 e 2010 (Tabela 7).  

Tabela 7. Evolução da população rural e urbana nos municípios abrangidos pela BHRT. 

Municípios 
População rural População urbana 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Água Fria de Goiás 3.032 2.866 2.953 944 1.603 2.137 

Alto Paraíso de Goiás 1.862 2.003 1.666 2.331 4.179 5.219 

Colinas do Sul 2.285 1.453 998 1.173 2.249 2.525 

Niquelândia 16.965 11.995 9.018 23.786 26.578 33.343 

São João D'Aliança 2.613 2.548 3.533 2.503 4.188 6.724 

Fonte: Censos Demográficos IBGE. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

São João D’Aliança destaca-se por apresentar, entre 2000 e 2010, crescimento da 

população urbana e rural. Este município, segundo Silva et al. (2018), é o único município 

da Região de Influência do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (RIPNCV)1 que 

apresenta área de cobertura antrópica superior a cobertura natural e tal exploração tem 

influenciado aumento no Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M).  

                                                 
1 Os municípios considerados por Silva et al. (2018) para análise da RIPNCV foram Cavalcante, Teresina 

de Goiás, Alto Paraíso de Goiás e Colinas do Sul. 
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Os municípios que se localizam na BHRT têm apresentado PIB (Figura 24) 

crescente nos últimos anos (entre 2000 e 2015) o que pode indicar um crescimento 

econômico em função da expansão da atividade agropecuária. 

 

Figura 24. Produto Interno Bruto Municipal.  

Fonte: IBGE; Segplan/IMB. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (Figura 25) dos municípios analisados 

também tem apresentado melhora (entre 1991 e 2010). Tais dados revelam-se importantes 

diante do cenário pelo qual os municípios do nordeste do estado são recorrentemente 

lembrados por permitir inferir sobre uma melhora na qualidade de vida das populações 

locais.  

Convém ressaltar que Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança 

são contemplados pelo Território da Cidadania Chapada dos Veadeiros, uma política 

pública voltada para territórios com características específicas, com destaque e peso na 

caracterização o comportamento de baixo IDH-M. As políticas públicas promovidas 

nesses territórios tem a finalidade de reverter o quadro socioeconômico negativo e 

promover o desenvolvimento local a partir da promoção integrada de ações articuladas 

com órgãos federais, estaduais e municipais (ATAIDES, 2017). 
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Figura 25. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Mesmo destacando-se por se localizar predominantemente em uma região onde 

encontram-se significativas concentrações de vegetação remanescente (FERREIRA, 

2009), a dinâmica de uso da terra inerente ao recente processo de territorialização do 

agronegócio tem promovido mudanças nos elementos estruturais na paisagem da BHRT, 

com variação no comportamento nas classes da formação campestre, pastagem e da 

agricultura (Figura 26). 

            
Figura 26. Mudanças de uso da terra entre 1985 e 2016. 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra de 1985 e 2016. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

As unidades geoecossistêmicas representadas pelas manchas de formação 

campestre que em 1985 ocorriam em 29,81% da área total bacia (153.798 ha) passaram 

em 2016 para 15,9% (82.053,84 ha). Por outro lado, a área ocupada pelas manchas de 

pastagem passou de 11,17% para 14,46% e pela agricultura de 9,03% para 20,39%. 

Os dados de perda da vegetação campestre na BHRT corroboram para a dinâmica 

verificada por Silva et al. (2018) que constataram que a formação campestre (savana 

gramíneo-lenhosa e savana parque, respectivamente Campo Limpo e Campo Sujo) foi a 

classe mais afetada pela expansão da atividade agropecuária nos municípios da RIPNCV.  
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3.4 Dinâmica das unidades geoecossistêmicas na BHRT 

A heterogeneidade espacial tem efeitos em muitos processos ecológicos, como no 

intemperismo, formação do solo, distribuição de plantas, distribuição de animais, 

abundância e movimentos, água e fluxos de nutrientes, armazenamento e reciclagem de 

energia, entre outros (FARINA, 1998). Nesse sentido, mudanças na composição e 

configuração das unidades geoecossistêmicas (matriz, mancha e corredor) que compõem 

a paisagem impactam os processos ecológicos, podendo comprometer o funcionamento 

da paisagem e a biodiversidade. 

O mapeamento da cobertura e uso da terra da BHRT permitiu avaliar a dinâmica 

da estrutura da paisagem para um período de 31 anos (Figura 27), e com isso refletir sobre 

as transformações antropogênicas que precisam evoluir em harmonia com os processos 

ecológicos. 
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Figura 27. Mapa de cobertura vegetal e uso da terra da BHRT. 

Fonte: NASA/USGS - Imagens Landsat. Organização: OLIVEIRA, 2019.
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Os mapeamentos de cobertura e uso da terra indicam que a cobertura vegetal 

predomina na BHRT, principalmente na porção noroeste, onde parte do rio Tocantinzinho 

é represada compondo o Lago Serra da Mesa. Nessa porção da bacia predominam 

declives acentuados e os Cambissolos. A classe de formação savânica destacou-se dentre 

as classes de cobertura com maior percentual de área (Tabela 8).  

Tabela 8. Métricas da paisagem: área total da classe (CA) em hectares e sua porcentagem na 

paisagem (PLAND) na BHRT.  

CLASSES 

COBERTURA/USO 
1985 1995 2005 2016 

CA PLAND CA PLAND CA PLAND CA PLAND 

Formação Florestal 51.692,50 10,02 42.051,80 8,15 45.125,20 8,75 53.365,32 10,34 

Formação Campestre 153.798,00 29,81 119.062,00 23,08 141.422,00 27,41 82.053,84 15,90 

Formação Savânica 195.949,00 37,98 206.130,00 39,95 172.899,00 33,51 189.605,43 36,75 

Subtotal  401.439,50 77,81 367.243,80 71,18 359.446,20 69,67 325.024,58 63,00 

Pastagem 57.624,80 11,17 79.669,30 15,44 63.610,80 12,33 74.578,49 14,46 

Agricultura 46.591,90 9,03 58.557,30 11,35 75.461,30 14,63 105.213,26 20,39 

Solo exposto 2.197,75 0,43 4.390,54 0,85 7.247,79 1,40 2.675,18 0,52 

Área queimada 3.916,27 0,76 2.430,73 0,47 520,42 0,10 165,60 0,03 

Subtotal  110.330,72 21,39 145.047,87 28,11 146.840,31 28,46 182.632,52 35,40 

Urbano e estrada 1.545,73 0,30 1.344,49 0,26 1.420,92 0,28 1.046,47 0,20 

Água 2.603,71 0,50 2.290,79 0,44 8.219,27 1,59 7.210,89 1,40 

Subtotal  4.149,44 0,80 3.635,28 0,70 9.640,19 1,87 8.257,36 1,60 

TOTAL 515.919,66 100,00 515.926,95 100,00 515.926,70 100,00 515.914,46 100,00 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

A formação campestre, apesar do ganho de área entre 1995 e 2005, teve sua área 

reduzida 6,73% entre 1985 e 1995 e 11,51% entre 2005 e 2016. Essa variação representou 

uma perda de 94.104,16 ha em duas décadas. Essa classe de vegetação ocorre na BHRT 

majoritariamente sobre relevo plano (32,18%), suave ondulado (28,24%) e ondulado 

(20,67%), declives favoráveis à agricultura. 

Entre 1985 e 1995 o uso antrópico predominante na BHRT era a pastagem, mas a 

partir de 2005 essa classe perde sua expressividade, sendo substituída pela agricultura. 

Entretanto, ao analisar os dados da pastagem e da formação campestre pode-se observar 

que nesse período a pastagem se expandiu para áreas de formação campestre. 

A pastagem se distribuiu por toda bacia, inclusive em áreas de declives acentuados 

(Figura 28), já a agricultura que também se expandiu sobre áreas de cobertura vegetal tem 

suas manchas distribuídas predominantemente nas porções leste e sul da BHRT, sobre 

Latossolo Vermelho (Figura 29). O padrão de ocupação das áreas de pastagens e de 
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agricultura é semelhante ao verificado por Faria e Castro (2007), Ponciano (2017) e por 

Trindade et al. (2018) em avaliações dos processos de ocupação em outras regiões no 

estado de Goiás. 

 

  
Figura 28. Pastagem em terreno de declive 

acentuado, em Niquelândia. Coordenadas: 

815975 m E 8423096 m S – 22S. Fonte: 

OLIVEIRA, 2018 

Figura 29. Agricultura intensiva próxima a                

Lagoa do Jacuba, em Água Fria de Goiás. 

Coordenadas: 195685 m E 8353204 m S – 

23S. Fonte: OLIVEIRA, 2018 

 

Entre 1985 e 1995 a formação florestal diminuiu 1,87%, sendo substituída por 

áreas de pastagem. Dessa porcentagem, parte classificada como formação florestal em 

1985 passou por processo de antropização e interferência em sua forma estrutural, sendo 

identificada em 1995 como formação savânica, que nesse intervalo (1985 - 1995) 

aumentou 1,97%. Esse aumento na área da formação savânica também se deve a 

conversão de áreas de formação campestre em formação savânica. Esse padrão de 

alteração na forma das formações também foi observado por Faria (2011) em bacia 

hidrográfica na porção sudeste do estado de Goiás.   

A formação campestre diminuiu no período analisado 6,73%. A formação 

campestre também foi convertida para área de pastagem, agricultura e solo exposto. A 

pastagem e a agricultura, entre 1985 e 1995, aumentaram juntas 6,59%. O solo exposto 

aumentou 0,42%. Já com relação as classes de área queimada, urbana e estrada e água 

houve redução de suas áreas.  

Há que se ressaltar que, mesmo representando uma pequena porcentagem e com 

sua redução, a área de queimada no ano de 1985 foi representativa (3.916,27 ha), o que 

pode indicar, além da ocorrência natural intrínseca ao Cerrado, o uso indiscriminado 

dessa estratégia para abertura de novas áreas agrícolas e de pasto. 
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Entre 1995 e 2005 houve aumento na área da formação florestal (0,6%) e da 

formação campestre (4,33%). Áreas de pastagem e formação savânica em 1995 

correspondiam em 2005 a áreas de formação florestal. Áreas de formação savânica em 

1995 passaram em 2005 para formação campestre. Nesse período, a formação savânica 

foi reduzida em 6,44%. Essa redução se deve a uma conversão para áreas de pastagem, 

de água e para áreas de formação campestre. Ressalta-se que a área da classe água 

aumentou 1,17% em relação ao ano de 1995, o que se deve ao represamento de parte do 

rio Tocantinzinho para abastecer a usina hidrelétrica de Serra da Mesa, inaugurada em 

1998.  

A área agrícola aumentou 3,28%, representando avanço sobre áreas de formação 

campestre, formação savânica, pastagem e áreas queimadas. Ainda no período entre 1995 

e 2005, a área da pastagem diminuiu 3,11%, em função da conversão para áreas de 

agricultura e solo exposto. O abandono de pastos pode também justificar essa redução, 

visto que 26.640,56 ha de pastagem em 1995 passaram em 2005 para formação 

campestre. 

A área de solo exposto sofreu acréscimo de 0,55%, aumento que parece 

irrelevante, mas em 2005 a área de solo exposto correspondia a 7.247,79 ha, uma quantia 

considerável que pode indicar número elevado de áreas degradadas nesse ano que se 

somaram as áreas de solo nu naturais em meio ao dossel aberto da vegetação. Outro 

aspecto que pode relacionar-se ao aumento da área da classe de solo exposto refere-se a 

abertura de novas áreas destinadas a usos antrópicos. Áreas das classes urbana, estrada e 

de queimada também aumentaram no período entre 1995 e 2005. 

Entre 2005 e 2016, a área da formação florestal aumentou 1,59%, referindo 

principalmente a conversão de áreas de formação savânica para formação florestal. A área 

da formação campestre sofreu decréscimo de 11,51%, essa mudança relaciona-se a áreas 

que em 2005 correspondiam a formação campestre, mas que em 2016 passaram para 

pastagem e formação savânica. A área da formação savânica aumentou 3,24% sobre áreas 

que em 2005 eram de formação campestre e pastagem. 

Nesse intervalo, a pastagem aumentou 2,13%, indicando a conversão de áreas de 

formação savânica e campestre em pastagem. A área da classe agricultura também 

aumentou 5,76%, que em 2005 correspondiam a formação campestre, savânica e 

pastagem passaram em 2016 para áreas agrícolas. As classes de solo exposto, área 

queimada, urbana e estrada e água tiveram, nesse período, suas áreas reduzidas. 
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Em síntese, observa-se no período analisado, 1985 a 2016, que mesmo tendo 

diminuído, a vegetação nativa predomina na BHRT.  A agricultura e a pastagem, por 

outro lado, apresentaram aumento de suas classes concordando com os índices de 

produção agrícola, principalmente de soja e de efetivo bovino que se apresentaram em 

constante crescimento nos anos analisados. A expansão dessas formas de uso indica 

aumento da heterogeneidade do mosaico, a qual pode afetar a permeabilidade da matriz 

aos fluxos biológicos. 

Considerando o intervalo de 10 anos entre os anos da série histórica mapeada, a 

conversão entre formações pode relacionar-se à mudança sucessional da vegetação 

associada a perturbações, como as geradas por desmatamentos, abandono de áreas em 

função do mau uso do solo ou por exaustão da fertilidade e pelo fogo.  

Durigan e Ratter (2016) explicam que a ocorrência equilibrada de fogo é essencial 

para manter o mosaico de tipos de vegetação no Cerrado, em frequência muito alta pode 

criar paisagens dominadas por gramíneas e sua ausência pode condicionar a substituição 

da vegetação do Cerrado aberto por vegetação com características florestais. Nesse 

sentido, pode-se também relacionar a redução de áreas queimadas ao aumento da área da 

formação florestal, considerando que área da BHRT compreende a APA Pouso Alto, 

criada em 2001 pelo Decreto 5.419, área do Corredor Ecológico Paranã-Pireneus e da 

Reserva da Biosfera do Cerrado (Fase II), reforçando ações em prol da preservação e da 

proteção contra o fogo. 

O acréscimo da área da classe de formação florestal também foi verificado por 

Ponciano (2017) para microrregião Vão do Paranã, entre 2010 e 2015. Entretanto, a 

relação desse cenário com ocorrência de queimadas ou com variação do comportamento 

espectral da vegetação não foi constatado uma vez que exige avaliações em menores 

intervalos de tempo. 

De acordo com Pivello (2005), o Cerrado se encontra em um alto grau de 

fragmentação e os fragmentos remanescentes apresentam-se ilhados e circundados por 

pastos, grandes monoculturas ou árvores exóticas fornecedoras de madeira e celulose.  

Tabarelli e Gascon (2005) acrescentam que a fragmentação de habitats é uma das mais 

comuns consequências da atual dinâmica de uso da terra e representa grave ameaça a 

biodiversidade. 

Nesse contexto, uma métrica importante para análise da estrutura da paisagem na 

BHRT é referente ao Número de Manchas (NP) (Tabela 9), que expressa pela evolução 

crescente do número de manchas a ocorrência de processos de fragmentação e pode 
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indicar união ou extinção de fragmentos de mesma classe em virtude de uma evolução 

decrescente (MCGARIGAL; MARKS, 1995). 

Tabela 9. Métricas da paisagem: Número de manchas (NP) 

NP 1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 19.359 21.567 17.270 15.225 

Formação Campestre 41.495 37.796 63.034 39.411 

Formação Savânica 61.061 64.613 52.284 68.854 

Subtotal  123.900 125.971 134.593 125.506 

Pastagem 41.624 48.507 35.708 39.509 

Agricultura 16.207 18.924 20.942 39.937 

Solo exposto 4.804 4.211 7.354 3.586 

Área queimada 46 225 7 52 

Subtotal  62.681 71.867 64.011 83.084 

Urbano e estrada 458 1.521 2.025 121 

Água 1.954 2.153 2.922 1.984 

Subtotal  2.412 3.674 4.947 2.105 

TOTAL 188.993 201.512 203.551 210.695 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

A análise da métrica NP indica duas dinâmicas na escala temporal de 1985 a 2016: 

uma primeira, entre 1985 e 2005, em que o acréscimo no número de manchas de 

vegetação permite identificar a ocorrência de processos de fragmentação; e um segundo, 

entre 2005 e 2016, em que houve redução no número dos fragmentos. Em 1985, a 

cobertura vegetal apresentava 123.900 fragmentos, passando para 125.971 e para 134.593 

fragmentos nos anos 1995 e 2005, respectivamente. Já entre 2005 e 2016 houve uma 

redução de 9.087 fragmentos.  

 Para a classe de agricultura constata-se que o número de fragmentos aumenta 

continuamente no período analisado, e para a pastagem, apesar do decréscimo ocorrido 

entre 1995 e 2005, também há, em termos gerais, aumento no número de fragmentos. De 

modo geral, considerando os usos (agricultura, pastagem, solo exposto e área queimada) 

observa-se que houve aumento no número de fragmentos entre 1995 e 1985, que sofrem 

redução entre 1995 e 2005, mas retomam crescimento entre 2005 e 2016. 

 Ainda sobre o número de manchas de vegetação, convém ressaltar que mesmo 

com a redução no número dos fragmentos entre 2005 e 2016, ao analisar especificamente 

a métrica NP para a formação savânica observa-se aumento no número de fragmentos. A 

avaliação do processo de fragmentação com base na relação entre número de fragmentos 

e tamanho médio dos mesmos indica que 86,83% dos fragmentos da formação savânica, 
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em 2016, apresentavam área inferior a 1 hectare e apenas 0,27% apresentavam área 

superior a 100 hectares (Figura 30).  

 

Figura 30. Relação entre tamanho de Fragmentos/Área da formação savânica (2016) na BHRT. 

Fonte: Mapa de cobertura e uso da terra da BHRT (2016). Organização: OLIVEIRA, 2019. 

O predomínio de fragmentos com área inferior a 1 hectare em 2016 também foi 

verificado para as formações florestal e campestre (Figura 31 e 32). Tais resultados 

mostram-se desfavoráveis a sustentabilidade dos fragmentos vegetacionais, visto que, 

conforme Saunders et al. (1991), quanto menor o tamanho do fragmento, maior o efeito 

de borda em relação à área central do fragmento e menor a diversidade de habitats. Os 

pequenos fragmentos apresentam maior interação com a matriz, podendo ter sua 

totalidade atingida pelos efeitos externos acarretando empobrecimento de espécies 

(TABARELLI et al., 2004). 

  

Figura 31. Relação entre tamanho de 

Fragmentos/Área da formação florestal 

(2016) na BHRT. Fonte: Mapa de cobertura e 

uso da terra da BHRT (2016). Organização: 

OLIVEIRA, 2019. 

Figura 32. Relação entre tamanho de 

Fragmentos/Área da formação campestre 

(2016) na BHRT.    Fonte: Mapa de cobertura 

e uso da terra da BHRT (2016). Organização: 

OLIVEIRA, 2019. 
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Remanescentes maiores têm uma área central maior que não é afetada pelo 

ambiente e mudanças associadas com as bordas. Nesse sentido, quanto maior o tamanho 

da área nuclear do fragmento maior a qualidade da estrutura dos ecossistemas 

(SAUNDERS et al., 1991; VALENTE, 2001). Rambaldi e Oliveira (2003) explicam que 

o número de indivíduos por área é proporcional à qualidade do habitat, bons habitats 

podem ter maior densidade, mas se sua área diminui, diminui também a abundância 

populacional de espécies. Mas há que se destacar que os pequenos fragmentos também 

se tornam importantes ao conectarem grandes fragmentos, viabilizando o movimento de 

várias espécies entre manchas maiores (FISZON et al., 2003). 

 A análise do total de bordas (Figura 33) demonstra instabilidade na conservação 

das formações savânica e campestre, as mais afetadas pelo efeito de borda, apresentando 

valores superiores aos verificados para a formação florestal. Os efeitos da interação entre 

um ecossistema e uma matriz estruturalmente distinta envolvem mudanças nas condições 

ambientais na área da mancha remanescente; mudanças na abundância e distribuição de 

espécies; e mudanças na interação das espécies, como predação, competição, herbivoria, 

dispersão de sementes e polinização biótica (MURCIA, 1995). 

 

Figura 33. Evolução dos índices de borda (TE) na BHRT no período 1985 – 2016. 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

Mendonça et al. (2015) destacam o processo de invasão de habitats como o 

impacto mais significativo nas bordas dos fragmentos remanescentes de cerrado. Na 

pesquisa realizada pelos autores, verificou-se que quanto mais próximo da borda, maior 

a cobertura por gramíneas invasoras e, consequentemente, menor a densidade e riqueza 

dos sub-arbustos e das gramíneas nativas. Cogitando a ampliação dos efeitos adversos 

com o avanço da invasão biológica para área central dos remanescentes, como o 
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comprometimento das espécies nativas a longo prazo, os autores sugerem  a prevenção e 

o controle da expansão de espécies invasoras como questão prioritária para conservação 

do cerrado, visto que tais espécies podem alterar o regime de fogo e inibir a regeneração 

de espécies nativas.  

Todavia, o efeito de borda não afeta apenas processos bióticos, mas também 

processos abióticos em função das relações laterais e funcionais entre os elementos da 

paisagem (BLASCHKE; LANG, 2009), e estes, por sua vez, podem afetar a composição 

e a distribuição de espécies em resposta às alterações no habitat causadas, por exemplo, 

pelo aumento do fluxo de energia (penetração de radiação solar, exposição direta aos 

ventos, entrada de escoamento superficial) e a entrada de componentes químicos pela 

borda (PAGLIA et al.,2006). 

Dentre as formações, a formação campestre foi a classe que apresentou maior 

variação da métrica TE, destacando-se o aumento de cerca de 23% entre 1995 e 2005, 

período em que o número de fragmentos da classe quase duplicou. Em estudo realizado 

no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mendes e Silva (2008) constataram que 

as áreas de formação campestre (Campo Limpo) tendem a ser mais impactadas pelo efeito 

de borda, principalmente quando há influência da matriz pastagem sem controle de 

espécies exóticas.  

As métricas de área central (TCA) para formação florestal e campestre  

apresentaram queda entre 1985 e 1995 e acréscimo entre 1995 e 2005 (Tabela 10). Entre 

2005 e 2016, o total de área central das unidades geoecossistêmicas da formação florestal 

aumentou e da formação campestre diminuiu. Já a formação savânica teve a sua área 

central ampliada entre 1985 e 1995, reduzida entre 1995 e 2005 e novamente ampliada 

entre 2005 e 2016. Entre 1985 e 1995 destaca-se o crescimento da área central das classes 

de pastagem, agricultura e solo exposto, que permite inferir sobre a redução da métrica 

TCA das formações florestal e campestre nesse período. Entre 1995 e 2005 destaca-se o 

acréscimo na área central da classe água, relativa ao represamento para a Usina Serra da 

Mesa que ocasionou a inundação predominantemente de áreas de formação savânica, que 

perderam área total (CA) e consequentemente área nuclear. 
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Tabela 10. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros) da BHRT. 

Classes  

1985 1995 2005 2016 

TCA  ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Florestal 29.109,60 102,99 22.301,01 107,43 24.781,41 107,70 32.090,22 107,25 

Savânica 127.332,72 52,72 139.043,16 56,18 107.938,44 54,64 129.162,60 53,56 

Campestre 106.864,29 72,18 76.215,33 73,31 89.250,03 61,40 50.470,02 84,30 

Agricultura 35.928,00 134,74 48.936,42 150,28 67.756,95 129,25 85.545,18 90,65 

Pastagem 25.615,80 75,83 41.515,38 72,45 33.599,79 82,50 38.243,16 74,74 

Solo 

exposto 566,10 217,88 1.937,79 227,79 3.041,37 188,46 910,71 238,85 

Água 1.410,12 436,25 1.272,87 524,06 6.805,53 485,10 5.736,78 501,07 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

A redução do TCA da pastagem e aumento da agricultura, entre 2005 e 2016, 

reforçam a substituição da pastagem pela agricultura. Nesse período, a redução da área 

central da formação campestre também merece atenção, podendo indicar redução da 

qualidade de habitats. Essa formação que apresentou nesse período redução no número 

de fragmentos e no total de borda, também apresentou redução no total de área nuclear, 

corroborando para a perda geral de área com extinção de fragmentos. 

Avaliando-se a métrica de isolamento pela Distância Euclidiana média do vizinho 

mais próximo (ENN_MN) verificou-se um aumento da distância entre unidades 

geoecossistêmicas da formação florestal entre 1985 e 1995. Entretanto, este acréscimo foi 

de apenas 4,31 % para toda bacia. Após 1995 a distância entre as manchas dessa classe 

manteve-se estável. Para as unidades geoecossistêmicas da formação savânica a distância 

média aumentou entre 1985 e 1995, mas decresceu após 1995. Contrariando os índices 

observados para a formação florestal e formação savânica, a distância média entre os 

fragmentos da formação campestre aumentou em 37,3%, entre 2005 e 2016. 

O isolamento, perceptível com acréscimo da distância média entre fragmentos, 

diminui as taxas de migração e dispersão de populações de plantas e animais e, em geral, 

com o tempo sofrem problemas de troca gênica e declínio populacional (RAMBALDI; 

OLIVEIRA, 2003). Segundo Almeida (2008), distância de até 60 metros são classificadas 

como de baixo isolamento, entre 60 e 120 metros de médio e entre 120 e 200 metros de 

elevado isolamento. Nesse contexto, os resultados da métrica ENN_MN para a BHRT, 

de modo geral, não revelaram comprometimento a capacidade de migração e dispersão 

de espécies. 
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Há que se ressaltar que o crescente isolamento das unidades geoecossistêmicas da 

formação campestre demanda atenção, bem como as distâncias entre os fragmentos da 

formação florestal requer monitoramento, visto que distâncias superiores a 100 metros 

em uma matriz agrícola podem representar uma barreira completa à dispersão de 

organismos pequenos, como invertebrados (MADER, 1984 apud SAUNDERS et al., 

1991). 

3.5 Mudanças nas unidades geoecossistêmicas por unidades geoecológicas 

A configuração atual da paisagem resulta de um padrão histórico de ocupação, em 

que os remanescentes de vegetação são submetidos à pressão antrópica (RAMBALDI; 

OLIVEIRA, 2003). A expansão da atividade agropecuária na BHRT responde por 

mudanças ocorridas na composição e configuração das unidades geoecossistêmicas da 

vegetação.  

A expansão das manchas agrícolas formando, em 2016, manchas contínuas de 

grande dimensão, propiciou as unidades de altas altitudes e relevo suave (AARS) o 

predomínio de manchas antrópicas, que em algumas unidades geoecológicas representam 

a matriz da paisagem (Figura 34). A configuração, em 2016, dos polígonos das classes 

das formações florestal, campestre e savânica e demais classes, as quais representam as 

unidades geoecossitêmicas identificadas enquanto mancha, corredor e/ou matriz nas 

unidades geoecológicas, pode ser visualizada no Apêndice A. 
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Figura 34. O mosaico da paisagem nos grupos de unidades geoecológicas da BHRT, em 2016. 

Fonte: Imagem Landsat 8. Organização: OLIVEIRA, 2019. Legenda: BARS – Baixas altitudes 

de relevo suave; BARM – Baixas altitudes de relevo movimentado; AMRS – Altitudes médias de 

relevo suave; AMRM – Altitudes médias de relevo movimentado; AARS – Altas altitudes de 

relevo suave; AARM – Altas altitudes de relevo movimentado. 

 

A evolução da cobertura vegetal nos grupos de unidades geoecológicas, entre 

1985 e 2016, pode ser analisada na Figura 35.  

 
Figura 35. Evolução da área em porcentagem da vegetação nativa na BHRT, conforme 

agrupamento das unidades geoecológicas. Legenda: AARS – Altas Altitudes de Relevo Suave; 

AARM - Altas Altitudes de Relevo Movimentado; AMRS - Altitudes Médias de Relevo Suave; 

AMRM - Altitudes Médias de Relevo Movimentado; BARS – Baixas Altitudes de Relevo Suave; 
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BARM - Baixas Altitudes de Relevo Movimentado. Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da 

BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

O mosaico da paisagem nas unidades geoecológicas de AARS e de AMRS 

apresentaram, entre 1985 e 2016, redução na área das manchas de vegetação, sendo que 

nas de AARS a perda de vegetação nativa foi de 24,8% e nas de AMRS de 23,56%.  Nas 

unidades de BARS a redução da área de vegetação ocorreu apenas entre 1995 e 2005, 

com redução de 11,27%.  

As unidades geoecológicas de AARS caracterizam-se por apresentarem altitudes 

elevadas e declives suaves, garantindo menor transporte de fluxo de matéria e energia. O 

predomínio de terrenos com declives inferiores a 20% e a ocorrência de Latossolo 

revelam potencial para uso agrícola, a ocorrência de Plintossolos e Cambissolo favorecem 

a atividade pecuária. Em função disso, os dados revelaram a substituição da cobertura 

vegetal pelo uso antrópico, que em 2016 torna-se predominante.  Convém ressaltar que 

apesar de neste grupo ocorrer predomínio de declives com fragilidade muito fraca a 

média, a atuação intensa da drenagem dissecando relevos residuais de topo tabular indica 

a necessidade de atenção no uso agropecuário dessas áreas.  

As unidades geoecológicas de AMRS caracterizam-se pelo predomínio de cotas 

intermediárias na BHRT e os declives inferiores a 20% condicionam fragilidade muito 

baixa a média a ocorrência de processos erosivos, favorecendo a atividade agrícola mais 

intensiva no topo dos interflúvios tabulares. Nas unidades desse grupo, os resultados 

demonstraram que houve um aumento significativo do uso antrópico entre 1985 e 2016, 

que em 1985 era de 24,61% e passou em 2016 para 48,04%. A formação campestre foi a 

classe de cobertura vegetal que mais perdeu área. 

Em 2016, nas unidades XVIIIa, XVIb, XIX, XVII de AARS prevaleciam manchas 

de agricultura e pastagem, os fragmentos de vegetação ocorrem como corredores ao longo 

dos cursos d’água (formação florestal), nas encostas e escarpas (formação savânica e 

campestre). Nas AMRS o predomínio das manchas de agricultura e pastagem ocorre nas 

unidades XIa, XIb, XIIIa, XIIc, XIc, XIV. 

Nessas unidades geoecológicas, as manchas agrícolas contínuas de grande 

dimensão em terrenos de declive plano a suave ondulado nas proximidades das rodovias 

GO 118, 237 e 236, evidenciam a apropriação dos espaços agrícolas pelo agronegócio 

indicada por Silva (2018) e refletem o acréscimo na área total colhida verificada para os 

municípios Alto Paraíso de Goiás, São João D’Aliança e Água Fria de Goiás, nas porções 

leste e sul da BHRT. Essa atividade agrícola que se revela com característica intensiva 
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devido à presença na paisagem de pivôs centrais também permite inferir sobre relações 

entre expansão da atividade e crescimento do PIB desses municípios. 

Ainda nas AARS também ocorrem unidades geoecológicas com matriz 

representada pela vegetação (XV, XVIIIa, XVIIIb, XVIa), indicando áreas potenciais 

para expansão das manchas de pastagem e agricultura. Nas AMRS as manchas de 

vegetação se destacam na paisagem como matriz nas unidades XIIa, XIIb, XIIIb e X.  

Nas BARS a paisagem em 2016 se caracterizava pela formação savânica enquanto 

matriz, que correspondia a 56,77% da área do grupo. Dos tipos de uso, predomina a 

pastagem e área represada pela Usina Serra da Mesa, que entre 1995 e 2005 respondeu 

pela redução das áreas da cobertura vegetal. As unidades de BARS caracterizam-se por 

apresentar cotas altimétricas entre 430 e 786 metros e predomínio de declives de até 20%. 

Destacam-se por compreender as menores altitudes da BHRT, onde acumulam-se matéria 

e energia proveniente das unidades de altitudes mais elevadas.  

Nas unidades geoecológicas de AARM e AMRM a métrica PLAND revelou 

acréscimo na área das manchas de vegetação de 9,53% e 0,79% respectivamente, entre 

1985 e 2005, mas entre 2005 e 2016 houve redução de 4,76% nas AARM e de 4,2% nas 

AMRM. Já nas BARM os valores dessa métrica comportou-se como nas BARS, com 

redução (5,08%) entre 1995 e 2005, mas com ganho de área entre 1985 e 1995 e entre 

2005 e 2016 que somam 9,67%. 

Em 2016, nas unidades de AARM, AMRM, BARM a matriz predominante é a 

vegetação. Nas AMRM - unidades geoecológicas IX, VII, VIIIb - a matriz é pouco 

influenciada por manchas antrópicas, já na unidade VIIIa as manchas agrícolas e de 

pastagem ocorrem com maior frequência, principalmente manchas de pastagens sobre 

superfícies de dissecação estrutural com formas de topos aguçado e convexo. Nesse ano, 

nas BARM observa-se também manchas de pastagem em meio a matriz de vegetação. 

A unidade geoecológica XX, que contempla AARM, destaca-se por ser única com 

cotas altimétricas entre 1.053 e 1.658 metros e se localiza totalmente dentro da área do 

PNCV, na sua porção sudoeste. A ocorrência de solos rasos (Neossolo Litólico) e 

afloramentos de rocha, devido a reduzida atuação de processos pedogenéticos, 

relacionam-se a pequena porcentagem de área (2,21%) de ocorrência da formação 

florestal. Predominam nesta unidade a formação campestre e a savânica. Em função da 

proteção assegurada pelo PNCV, criado na década de 1960, a área não apresentou valores 

representativos para classes de uso antrópico. Entre 1995 e 2005, verificou-se uma 
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regeneração da vegetação nativa que teve sua área ampliada de 89,18% para 98,71%. 

Todavia, entre 2005 e 2016 houve redução da área de formação campestre e da savânica. 

As unidades geoecológicas de AMRM se caracterizam pelo predomínio de cotas 

entre 786 e 1.053 metros e de declives superiores a 20%, que não favorecem a prática de 

agricultura intensiva. Os declives acentuados propiciam elevada energia para transporte 

de matéria. Nesse grupo de unidades geoecológicas observou-se a pecuária como o tipo 

de uso com maior destaque para a classe antrópica, ocupando predominantemente áreas 

de formação campestre, entre 2005 e 2016, quando esta que ocorria em 29,61% da área 

das unidades passou para 21,03%. Nesse período a conversão da cobertura vegetal para 

uso antrópico se intensificou. 

A redução na área coberta por vegetação nessas unidades geoecológicas, mesmo 

que de pequena expressividade, merece atenção, visto que há o predomínio de declives 

superiores a 20% e a vegetação, que age interceptando a precipitação; contendo 

fisicamente partículas do solo por meio do seu sistema radicular; mantendo a porosidade 

e permeabilidade dos solos; aumentando a rugosidade da superfície e diminuindo a 

velocidade do escoamento superficial (ARAÚJO et al., 2005), é essencial para conter 

processos morfogenéticos. 

As unidades de BARM se caracterizam por apresentar cotas altimétricas entre 430 

e 786 metros, mas com destaque de declives superiores a 20%. A formação florestal que 

apresentou redução na área de suas unidades geoecossistêmicas, entre 1985 e 2005, 

passando de 21,08% em 1985 para 18,36% em 2005, apresentou ganho de área em 2016. 

A formação campestre é a classe de cobertura com menor representatividade nas unidades 

geoecológicas desse grupo. A formação savânica, que predomina na área, apresentou 

redução de área entre 1995 e 2005, também impactada pela inundação da represa da Serra 

da Mesa, mas para 2016 demonstrou crescimento em área.   

O modelado de dissecação com formas aguçadas (serras, escarpas) e convexas 

(colinas, morros e morrotes) favorece os processos morfogenéticos em detrimento dos de 

pedogênese. Nesse contexto geomorfológico, a atividade pecuária que predomina nas 

unidades AMRM e BARM deve ocorrer observando a importância da vegetação nativa 

para contenção de processos mecânicos da morfogênese, principalmente em áreas com 

declives superiores a 30%, com fragilidade muito alta aos processos erosivos. 

Pela Figura 36 observa-se frequente oscilação no número de manchas (NP) da 

vegetação nas unidades geoecológicas. 
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Figura 36. Evolução do número de fragmentos da vegetação nativa na BHRT, conforme 

agrupamento das unidades geoecológicas. Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. 

Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Para AMRM a fragmentação apresentou-se entre 1995 e 2005 quando surgiram 

2.604 fragmentos, de modo que entre 1995 e 2016 o acréscimo total foi de 3.848 

fragmentos. Já as unidades de BARM apresentaram, de modo geral, ampliação no número 

de fragmentos entre 1985 e 2005, mas entre 2005 e 2016 número de fragmentos foi 

reduzido. A evolução das manchas de pastagem, que se destaca entre as classes de uso 

nas unidades com declives superiores a 20% e das manchas de solo exposto, associa-se a 

esse incremento no número de fragmentos. Esse acréscimo que também reflete a perda 

de vegetação nas unidades de AMRM demanda atenção em função do potencial erosivo. 

Nas unidades de AMRS houve acréscimo no número das unidades 

geoecossistêmicas da vegetação entre 1985 e 1995 e nas unidades de BARS o aumento 

ocorreu entre 1995 e 2005. 

Na figura 37 é possível verificar a evolução do total de borda (TE) das formações 

florestal, campestre e savânica nos grupos de unidades geoecológicas da BHRT.  
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Figura 37. Evolução do Total de Borda (TE), em metros, nos grupos de unidades geoecológicas 

da BHRT. Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

 

A formação florestal nas unidades de AARS e AMRS apresentou aumento do TE 

entre 1995 e 2016. Mesmo com a redução no número de fragmentos da formação florestal 

entre 2005 e 2016 nas AMRS, neste período houve intensificação do efeito de borda. Nas 

BARS o TE apresentou aumento entre 2005 e 2016. As unidades de AARM e BARM 

também apresentaram aumento do TE para a formação florestal entre 2005 e 2016, já nas 

AMRM o aumento do TE ocorreu entre 1995 e 2005, sendo que entre 2005 e 2016 houve 

redução.  

As unidades geoecossistêmicas da formação campestre apresentaram aumento do 

TE entre 1995 e 2005 nas unidades de AARS, AMRS e BARS, mas houve redução do 

TE entre 2005 e 2016. A significativa redução na área total da formação campestre nas 

BARM, entre 2005 e 2016, repercutiu na redução do efeito de borda. Não houve aumento 

do TE no período analisado (1985 – 2016) nas unidades de AARM, nas unidades de 
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BARM e AMRM houve aumento do TE entre 1995 e 2005, mas entre 2005 e 2016 o TE 

foi reduzido.  

As unidades geoecossistêmicas da formação savânica apresentaram aumento do 

TE entre 2005 e 2016 nas unidades de AARS e AMRS, nas BARS houve aumento do TE 

entre 1985 e 1995 e redução a partir deste último ano. O processo de fragmentação 

observado para a formação savânica, entre 2005 e 2016, nas AARS e nas AMRS 

provocou aumento do efeito de borda, de acordo com a métrica TE. Nas unidades de 

AARM não houve aumento do TE no período analisado. Mas nas unidades de AMRM e 

de BARM ocorreram acréscimos no TE entre 1995 e 2005 (AMRM) e entre 1985 e 1995 

(BARM), mas houve redução de borda após esses períodos. 

Os valores indicados pela métrica total da área nuclear (TCA) para as unidades 

geoecossistêmicas da formação florestal não apresentaram frequente oscilação nas 

unidades geoecológicas com declives inferiores a 20% (Figura 38). De modo geral, 

apresentaram redução nas primeiras décadas analisadas - entre 1985 e 1995 (AMRS) e 

entre 1985 e 2005 (BARS) - mas ganharam área nos anos seguintes. A métrica TCA para 

as unidades com declives superiores de 20% (AARM, AMRM e BARM) também 

expressaram aumento da área nuclear na formação florestal. Nas unidades de AARS a 

métrica TCA para a formação florestal não apresentou oscilação expressiva entre 1985 e 

2016. 
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Figura 38. Evolução do Total de Área Central (TCA), em hectares, nos grupos de unidades 

geoecológicas da BHRT. Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: 

OLIVEIRA, 2019. 

 

A redução da área nuclear das unidades geoecossistêmicas da formação campestre 

entre 2005 e 2016 foi identificada nas unidades de AARS, de AMRS e de BARS. 

Relacionando as métricas CA, TE e TCA da formação campestre, observa-se que ambas 

apresentaram queda entre 2005 e 2016, confirmando que o desmatamento da vegetação 

dessa classe impactou fragmentos em sua totalidade. O acréscimo na métrica TCA 

observado nas unidades geoecossistêmicas da agricultura e pastagem nessas unidades 

geoecológicas atesta a conversão da vegetação para agropecuária. Nesse contexto, pode-

se inferir sobre impactos na biodiversidade da formação campestre devido à redução de 

manchas de habitat.  

Nas unidades de AARM, de AMRM e de BARM a área nuclear da formação 

campestre também se apresentou decrescente entre 2005 e 2016, o que indica que 
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qualidade de habitat nessa classe também foi afetada em áreas com declives superiores a 

20%.  

Observando os resultados da métrica ENN_MN (Figura 39) para as unidades 

geoecossistêmicas da formação florestal verificou-se que a distância entre as manchas da 

classe foi ampliada entre 1985 e 1995 e entre 2005 e 2016 nas unidades de AARS e de 

AMRS. Essa ampliação relaciona-se a expansão das áreas da classe agricultura nas 

unidades XVIb e XIIc, onde os fragmentos de vegetação florestal se restringem, 

principalmente, às matas ciliares e de galeria circundadas pela matriz agrícola.  

 

Figura 39. Evolução da distância média euclidiana dos fragmentos de mesma classe mais 

próximos (ENN_MN), em metros, nos grupos de unidades geoecológicas da BHRT. Fonte: 

Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Há que se destacar que nas unidades de AARS e de AMRS a distância média entre 

as unidades geoecossistêmicas da formação florestal aponta elevado isolamento (acima 
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de 120 metros). Assim, esses dados demonstram que nessas unidades os habitats se 

encontram marcadamente fragmentados, alterando condições ambientais dentro e entre 

manchas de habitat, alterando fluxos ecológicos (dispersão de sementes, polinização, 

migração etc.) entre os fragmentos e podendo provocar perda de espécies que contribuem 

significativamente para o funcionamento do ecossistema (LIU et al., 2018). 

O elevado isolamento das unidades geoecossistêmicas da formação florestal nas 

unidades geoecológicas que apresentam, em função da inter-relação dos seus 

componentes físico-naturais, características preferenciais para expansão da agropecuária 

intensiva revelam estas  unidades como potenciais alvos para planejamento e gestão que 

assegure a conectividade da paisagem. As unidades geoecológicas X e XIc de AMRS, 

por exemplo, apresentam no meio físico características preferenciais para expansão da 

agricultura intensiva, indicando elevada importância de ações em prol da existência de 

corredores ecológicos que integrem as unidades de conservação próximas (PNCV), de 

modo a evitar o isolamento da biota nessas áreas. Mesmo em áreas que não existam 

unidades de conservação, a conectividade da paisagem, que pode ser constituída por meio 

das matas ciliares e galeria, se faz necessária nas áreas de manchas agrícolas contínuas. 

Ressalta-se que a conexão das manchas de agricultura e pecuária no topo dos 

interflúvios tabulares, percebida pela redução da métrica ENN_MN para essas classes, 

revela que a expansão das atividades agropecuárias deve ocorrer com técnicas de manejo 

que evitem o direcionamento do escoamento superficial para as escarpas erosivas.  Nessas 

áreas de declives acentuados e solos rasos, como Cambissolo, Neossolo Litólico e 

Plintossolo Pétrico, inseridas nas unidades que predominam declives inferiores a 20%, a 

intensificação dos processos de morfogênese que já são acentuados devido a inclinação 

das vertentes e a atuação dos canais de drenagem, pode condicionar o surgimento de 

meios fortemente instáveis, com ocorrência de processos erosivos, perda de solo e 

assoreamento da drenagem.  

Nas unidades de BARS os valores da métrica ENN_MN mostraram redução na 

distância entre as manchas de vegetação entre 2005 e 2016, apesar da sua ampliação entre 

1985 e 2005.  

Nas unidades geoecológicas com declives superiores a 20% os dados da métrica 

ENN_MN não revelaram mudanças significativas nas unidades geoecossistêmicas da 

formação florestal, exceto para a unidade de AARM. Perturbações causadas pela 

ocorrência de fogo no PNCV podem estar relacionadas à redução da área total das classes 



115 

 

 

de cobertura, redução da área central (TCA) e ampliação da distância entre as manchas 

observados na unidade de AARM. 

Entre os fragmentos da formação campestre a distância média foi ampliada em 

todos os grupos de unidades geoecológicas entre 2005 e 2016, o que se justifica por esta 

ser a classe de vegetação que predominantemente sofreu a maior redução, principalmente 

nesse período mais recente. 

Com relação a formação savânica, a distância entre as manchas foi ampliada entre 

1985 e 1995 nas de AMRS e nas de AARS, mas após período de ampliação as distâncias 

foram reduzidas. Nas unidades de baixa altitude (BARS e BARM) a distância entre os 

fragmentos foi ampliada entre 1985 e 2016. O predomínio da cobertura vegetal, capaz de 

frear o desencadeamento dos processos mecânicos da morfogênese, permite inferir sobre 

a estabilidade da paisagem nestas unidades, mas o isolamento das manchas interfere nas 

taxas de migração e dispersão, e consequentemente podem ocasionar problemas de troca 

gênica e declínio populacional (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003). Nas unidades de 

AMRM os valores da métrica ENN_MN para formação savânica mostraram pequena 

variação. 

Predominam declives superiores a 30% nas BARM, em função disso convém 

ressaltar o risco de ocorrência de movimentos de massa, mesmo com predomínio de 

vegetação, visto que a área apresenta os maiores índices pluviométricos da BHRT e solo 

e substrato rochoso de baixa permeabilidade que condicionam maior vazão e velocidade 

ao escoamento superficial. Nessas áreas a ocorrência de vegetação com dossel aberto, 

pode indicar cobertura insuficiente para interceptação das gotas da chuva. Tais aspectos 

permitem inferir sobre uma tendência natural à instabilidade morfodinâmica da área. 

Nesse sentido, é importante para unidades desse grupo que o predomínio da cobertura 

vegetal seja mantido, de modo a evitar desequilíbrios geoecológicos. 

Em síntese, as características predominantes das unidades geoecológicas e das 

unidades geoecossistêmicas nelas contidas podem ser visualizadas no Quadro 5.  
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Quadro 5. Síntese de características predominantes 

Organização: OLIVEIRA, 2019.

                                                 
2 Nas unidades de AMRM, diferentemente do observado para os outros grupos, também se destacam na área declives entre 12 e 20%, todavia a indicação de relevo 

movimentado justifica-se pela ocorrência de dissecação muito forte (Zona de Erosão Recuante), associada à forte controle estrutural (LATRUBESSE; CARVALHO, 

2006). 
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  Precipitação Geologia Altitude Declividade Solos UNIDADES GEOECOSSISTÊMICAS  

AARS 

139.152,88 

ha 

1.385,4-

1.475,67 mm 

N1dl - Coberturas 

detrito-lateríticas 

ferruginosas 

1.053 - 

1.658 m 
< 20% 

LVw - Latossolo 

Vermelho ácrico e 

FFc - Plintossolo 

Pétrico 

concrecionário  

Matriz agropecuária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                           

Aumento TE das manchas das formações florestal e savânica.                                                                                                                                                                                                                                      

Aumento TCA das manchas da formação florestal.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aumento distância média entre manchas da formação campestre. Distância entre 

fragmentos da formação florestal considerada elevada. 

AARM 

3.185,82 ha 

1.475,68 - 

1.565,93 mm 

PP4aqf - Grupo 

Araí - Formação 

Arraias - 

Litofácies 

Quartzito 

feldspático 

1.053 - 

1.658 m 
>20% 

AR - Afloramentos 

de Rochas 

Matriz vegetacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas da formação campestre.                                                                                                                                                                                                                                             

Aumento TE das manchas das formações florestal e savânica.                                                                                                                                                                                                                                     

Aumento TCA das manchas das formações florestal e savânica.                                                                                                                                                                                                                                                 

Aumento distância média entre manchas das formações campestre e florestal. 

AMRS 

170.297,66 

ha  

1.385,4-

1.475,67 mm 

MPpa2 - Grupo 

Paranoá - Unidade 

2, Síltico-

Ardosiana 

786 - 1.053 

m 
< 20% 

LVd - Latossolo 

Vermelho distrófico 

e FFc - Plintossolo 

Pétrico 

concrecionário 

Matriz vegetacional, mas com perda significativa de área da formação campestre 

para o período analisado (1985 - 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                             

Aumento TE das manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                     

Aumento TCA das manchas da formação florestal.                                                                                                                                                                                                                                               

Aumento distância média entre manchas das formações campestre e florestal 

AMRM 

106.598,93 

ha 

1.475,68 - 

1.565,93 mm 

MPpa2 - Grupo 

Paranoá - Unidade 

2, Síltico-

Ardosiana 

786 - 1.053 

m 
>20%2 

CXbd - Cambissolo 

Háplico Tb 

distrófico 

Matriz vegetacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas das formações florestal e savânica.                                                                                                                                                                                                                                     

Redução TE das manchas de vegetação.                                                                                                                                                                                                                                  

Aumento TCA das manchas da formação florestal.                                                                                                                                                                                                                                                 

Aumento distância média entre manchas da formação campestre. 

BARS 

26.962,56 

ha 

1.565,93 - 

1.671,25 mm 

MPpa2 - Grupo 

Paranoá - Unidade 

2, Síltico-

Ardosiana 

430 - 786 

m 
< 20% 

CXbd - Cambissolo 

Háplico Tb 

distrófico 

Matriz vegetacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                     

Redução TE das manchas de vegetação.                                                                                                                                                                                                                                  

Aumento TCA das manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                                 

Aumento distância média entre manchas de vegetação. 

BARM 

67.986,63 

ha 

1.475,68 - 

1.565,93 mm 

PP4t - Grupo Araí 

- Formação 

Traíras 

430 - 786 

m 
>20% 

CXbd - Cambissolo 

Háplico Tb 

distrófico 

Matriz vegetacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aumento número de manchas da formação savânica.                                                                                                                                                                                                                                     

Redução TE das manchas da formação florestal.                                                                                                                                                                                                                               

Aumento TCA das manchas das formações florestal e savânica.                                                                                                                                                                                                                                             

Aumento distância média entre manchas das formações campestre e savânica. 
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3.6 Conclusão 

Cerca de 14,8% da vegetação nativa foi substituída pela atividade antrópica na 

BHRT entre 1985 e 2016, sendo a formação campestre a fitofisionomia mais afetada pela 

perda de área, principalmente entre 2005 e 2016. Entretanto, o avanço de áreas agrícolas 

não ocorreu de forma homogênea na BHRT. Em 2016, verificou-se que nas unidades de 

AARS predominava a matriz antrópica, ao passo que nas AMRS e nas BARS a paisagem 

caracterizava-se pela presença de formação savânica enquanto matriz, com ocorrência 

significativa de manchas de pastagem e de agricultura. Há que se destacar que nas 

unidades de AMRS as manchas de agricultura apresentaram aumento de área 

significativo, passando de 9,28% em 1985 para 25,8% em 2016. Neste ano, nas unidades 

de AARM, de AMRM e de BARM a matriz era a vegetação. De modo geral, as unidades 

geoecossistêmicas da formação savânica são as mais fragmentadas. 

Houve intensificação do efeito de borda na formação florestal, entre 2005 e 2016, 

nas unidades AMRS, BARS e BARM, indicando usos antrópicos nas áreas de fundos de 

vale. A redução do TE da formação campestre entre 2005 e 2016 confirma, juntamente 

com a redução da PLAND e do NP em todas unidades, exceto na unidade de AARM, a 

eliminação total das manchas dessa formação entre 2005 e 2016. Para a formação 

savânica, diante a dinâmica observada de expansão da agricultura sobre áreas de pastagem 

entre 1995 e 2005, e de expansão de pastagem e agricultura entre 2005 e 2016, nas 

unidades de AARS e de AMRS, houve aumento do TE, entre 2005 e 2016. Nesse período 

o TE nas AMRM e BARM não sofreu acréscimo. 

A área nuclear da formação florestal apresentou redução nas primeiras décadas 

analisadas - entre 1985 e 1995 (AMRS) e entre 1985 e 2005 (BARS) - mas ganhou área 

nos anos seguintes. A métrica TCA para as unidades com declives superiores de 20% 

(AARM, AMRM e BARM) também expressou aumento da área nuclear da formação 

florestal. Nas unidades de AARS a métrica TCA para a formação florestal não apresentou 

oscilação significante entre 1985 e 2016. 

A redução da área nuclear da formação campestre entre 2005 e 2016 foi 

identificada nas unidades de AARS, de AMRS e de BARS. Nas unidades de AARM, de 

AMRM e de BARM a área nuclear da formação campestre também se apresentou 

decrescente entre 2005 e 2016, o que indica que qualidade de habitat nessa classe também 

foi afetada em áreas com declives superiores a 20%.  
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Há que se destacar que nas unidades de AARS e de AMRS a distância média 

(ENN_MN) entre os fragmentos da formação florestal aponta elevado isolamento. 

Mesmo não apresentando isolamento elevado, entre as manchas da formação campestre 

a distância média foi ampliada em todos os grupos de unidades geoecológicas entre 2005 

e 2016, e nas unidades de baixa altitude (BARS e de BARM) a distância entre os 

fragmentos, mesmo com pequena variação, apresentou-se crescente desde 1985. 

Os dados municipais de Alto Paraíso de Goiás, de Água Fria de Goiás e de São 

João D’Aliança demonstraram-se representativos da realidade verificada nos mapas de 

cobertura e uso da terra da BHRT, uma vez que estes municípios possuem áreas 

produtivas inseridas na bacia, auxiliando a compreensão do processo de ocupação do 

Cerrado nessa área, que remete a pressão das atividades antrópicas sobre os 

remanescentes de vegetação na nativa no norte e nordeste de Goiás. 

Em síntese, a partir da análise da evolução da cobertura e uso da terra nas unidades 

geoecológicas, verificou-se a relação entre unidades geoecológicas e a unidades 

geoecossistêmicas como padrão. Assim como observado por Ponciano (2017), para 

microrregião do Vão do Paranã os componentes físico-naturais da paisagem da BHRT 

relacionam-se com a composição e configuração das unidades geoecossistêmicas. Essa 

associação pode ser constatada, por exemplo, com a vegetação apresentando-se como 

matriz e a ocorrência de manchas de pastagem majoritariamente nas unidades com 

declives superiores a 20%, enquanto nas unidades que prevalecem declives inferiores a 

20% a paisagem se caracteriza principalmente pela matriz agrícola e as manchas de 

vegetação ocorrem predominantemente sobre vertentes e escarpas. 

Dessa forma, a análise associada das unidades geoecológicas e geocossistêmicas 

permite identificar padrões de uso da terra importantes para definição de áreas potenciais 

para aplicação de estratégias de conexão da paisagem, mesmo estratégias com cunho 

preventivo e não apenas para restauração da conectividade após evolução do processo de 

fragmentação. Anterior ao processo de ocupação, unidades geoecológicas com 

características preferenciais ao uso agropecuário intensivo devem integrar grupos de 

prioridade para ações de planejamento em prol da conectividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise espaço-temporal confirma as preferências de áreas com características 

favoráveis ao uso agropecuário intensivo para conversão da vegetação nativa. Nesse 

sentido, a estrutura das unidades geoecológicas se relaciona com a composição e 

configuração do mosaico da paisagem da BHRT. 

A análise da paisagem por meio de índices descritores (métricas) permitiu avaliar 

a influência das transformações do uso da terra e na composição e na configuração das 

manchas de vegetação nativa principalmente entre 1995 e 2016, corroborando com dados 

apresentados por outras pesquisas que apontam o processo de apropriação do Cerrado 

ainda em curso no Norte e Nordeste de Goiás.  

Nesse sentido, a associação entre as unidades geoecológicas e geoecossistêmicas 

permitiu refletir sobre o uso da terra em áreas com características específicas que 

sinalizam potencialidades e/ou fragilidades que devem ser observadas, a fim de se 

diagnosticar e prognosticar riscos de impactos negativos ao sistema ambiental e apontar 

condições inapropriadas na configuração das manchas de vegetação nativa para 

manutenção de processos ecossistêmicos.  

A abordagem geográfica (unidades geoecológicas) e ecológica (unidades 

geoecossistêmicas), permite pensar padrões e processos paisagísticos demonstrando 

caminhos para gestão das paisagens ao revelar áreas com potencial de expansão antrópica, 

desde que com manejo adequado, e áreas que, devido à elevada tendência à instabilidade, 

devem se manter com predomínio de vegetação nativa, com estímulos à preservação. 

Ao embasar a análise da inter-relação dos aspectos estrutural-espacial e dinâmico-

funcional das paisagens, a Geoecologia fornece subsídio aos sistemas socioeconômicos 

que exploram o potencial ecológico da paisagem. A paisagem concebida como uma 

totalidade, a partir da articulação entre paisagem natural e paisagem cultural, permite 

considerar a interface da Natureza com a Sociedade para compreensão do sistema 

ambiental. 

A bacia hidrográfica destaca-se nesta pesquisa como recorte espacial por 

representar uma unidade integradora dos elementos que compõem a paisagem. 

Entretanto, convém destacar a dificuldade de se trabalhar dados socioeconômicos para 

esse recorte como entrave a análise integrada dos sistemas ambientais, mas os dados de 

Água Fria de Goiás, São João D’Aliança e Água Fria de Goiás mostraram-se 

esclarecedores da dinâmica observada na BHRT. Para Colinas do Sul e Niquelândia a 
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representatividade diminuiu, o que se justifica pela pequena área desses municípios 

inserida na bacia. 

Entende-se que a pesquisa contribui com a ciência da paisagem ao conciliar 

conceitos e metodologias da Geografia e da Ecologia, reafirmando a importância das 

avaliações que contemplem interações entre componentes das paisagens de forma 

sistêmica e interdisciplinar. Para a BHRT, a pesquisa tem sua relevância ao somar com 

outras pesquisas que discutem a importância da priorização pelo Poder Público de 

modelos de desenvolvimento baseados na conservação da região da Chapada dos 

Veadeiros, optando por estímulos ao ecoturismo, à modelos agrícolas compatíveis com 

as potencialidades e limitações da área, e não à mineração ou às hidrelétricas, que podem 

impactar ainda mais a estrutura das paisagens, impactando os ecossistemas e impactando 

a sociedade que carece dos serviços ecossistêmicos.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Mapas de unidades geoecossistêmicas por unidades geoecológicas 

 

Figura 40. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de baixas altitudes e de 

revelo suave em 2016. 
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Figura 41. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de baixas altitudes e de 

revelo movimentado em 2016. 
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Figura 42. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de altitudes médias e de 

revelo suave em 2016. 
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Figura 43. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de altitudes médias e de 

revelo movimentado em 2016. 
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Figura 44. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de altas altitudes e de 

revelo suave em 2016. 
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Figura 45. Unidades geoecossistêmicas nas unidades geoecológicas de altas altitudes e de 

revelo movimentado em 2016. 
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Apêndice B – Tabelas das métricas para as unidades geoecológicas de altas altitudes 

de relevo suave (AARS) 

 

Tabela 11. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 4,06 2.747 3,73 2976 3,92 2.614 3,92 2.555 

Formação Campestre 38,59 10.381 24,54 8.788 29,26 12.162 16,51 9.365 

Formação Savânica 28,63 11.882 27,31 12.838 22,57 10.608 26,25 12.530 

Subtotal  71,28 25.010 55,58 24.602 55,75 25.384 46,68 24.450 

Pastagem 8,77 9.046 15,56 11.374 8,84 7.057 13,30 10.873 

Agricultura 18,70 5.426 26,21 8.856 33,09 11.654 38,92 13.326 

Solo Exposto 0,44 1.325 1,13 1.438 1,33 1.831 0,45 607 

Subtotal  27,91 15.797 42,90 21.668 43,26 20.542 52,67 24.806 

Área urbana/Estrada 0,35 49 0,19 376 0,21 461 0,14 90 

Água 0,38 153 0,29 104 0,68 125 0,52 107 

Área queimada 0,09 28 1,03 167 0,08 2 0,00 0 

Subtotal  0,82 230 1,51 647 0,97 588 0,66 197 

Total  100 41.037 100 46.917 100 46.514 100 49.453 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 12. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 171.498 143.370 154.332 156.726 

Formação Campestre 748.566 648.306 690.150 486.252 

Formação Savânica 804.180 777.954 703.698 755.010 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 13. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 2.642,76 132,68 2.648,43 151,45 2.700,09 136,84 2.715,84 153,01 

Formação Campestre 39.682,35 67,81 22.440,15 73,28 28.083,87 68,60 14.332,86 84,64 

Formação Savânica 25.552,80 60,17 23.962,05 64,00 42.526,71 139,92 23.064,93 60,59 

Agricultura 21.862,80 127,43 32.147,19 146,01 42.526,71 139,92 47.666,16 88,11 

Pastagem 5.385,24 81,43 11.993,13 73,02 6.742,26 97,15 8.950,41 73,79 

Solo Exposto 169,47 237,95 726,03 230,67 789,93 214,18 331,02 318,03 

Água 397,35 910,94 325,17 2.000,49 799,20 2.193,34 542,97 1.363,55 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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Apêndice C – Tabelas das métricas para as unidades geoecológica de altas altitudes 

de relevo movimentado (AARM) 

 

Tabela 14. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 2,21 67 1,73 62 1,13 29 2,05 25 

Formação Campestre 33,57 358 29,06 320 34,81 507 20,95 588 

Formação Savânica 53,40 198 64,97 259 62,77 141 70,96 154 

Total 89,18 623 95,76 641 98,71 677 93,96 767 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

 
Tabela 15. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 2.964 2.220 1.530 1.962 

Formação Campestre 26.310 24.462 24.306 19.104 

Formação Savânica 29.562 26.670 25.458 25.170 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

 
Tabela 16. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 22,77 200,84 17,91 199,38 10,71 188,10 28,80 594,30 

Formação Campestre 609,03 62,40 502,47 57,82 665,73 73,99 343,62 77,12 

Formação Savânica 1.129,32 59,12 1.539,27 57,40 1.497,78 62,26 1.743,48 51,35 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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Apêndice D – Tabelas das métricas para as unidades geoecológicas de altitudes 

médias de relevo suave (AMRS) 

 

Tabela 17. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 6,32 4.658 4,93 4.942 6,05 5.003 6,27 4.508 

Formação Campestre 35,07 15.367 29,17 13.858 30,80 16.937 17,50 13.487 

Formação Savânica 33,49 18.903 31,76 22.924 27,64 17.924 27,55 20.748 

Subtotal  74,88 38.928 65,86 41.724 64,49 39.864 51,32 38.743 

Pastagem 14,62 16.159 20,63 19.424 16,82 13.122 21,92 15.789 

Agricultura 9,28 6.372 11,27 8.010 15,82 9.014 25,80 18.717 

Solo Exposto 0,71 2.691 1,26 1.988 2,25 3.175 0,32 812 

Subtotal  24,61 25.222 33,16 29.422 34,89 25.311 48,04 35.318 

Área urbana/Estrada 0,41 229 0,43 722 0,46 840 0,41 18 

Água 0,09 252 0,06 167 0,09 127 0,15 270 

Área queimada 0,00 0 0,50 44 0,07 3 0,08 52 

Subtotal  0,50 481 0,99 933 0,62 970 0,64 340 

Total  100 64.631 100 72.079 100 66.145 100 74.401 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 18. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 301.656 249.072 285.384 288.690 

Formação Campestre 1.002.798 923.520 1.020.192 638.940 

Formação Savânica 1.252.788 1.171.122 1.109.550 1.157.112 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

 

Tabela 19. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 5.409,90 116,14 4.046,58 126,98 5.240,34 117,28 5.567,22 121,12 

Formação Campestre 41.264,82 66,77 33.138,18 69,68 34.158,69 62,00 18.698,31 89,33 

Formação Savânica 34.618,32 58,48 33.083,46 61,32 27.320,67 58,98 26.830,98 55,73 

Agricultura 11.352,15 131,65 14.504,76 124,28 22.614,03 120,59 33.458,04 81,12 

Pastagem 12.004,29 72,22 18.620,28 65,47 16.005,51 76,90 20.175,66 63,56 

Solo Exposto 312,21 195,34 945,00 203,47 1.752,12 163,87 155,43 380,64 

Água 52,11 921,12 23,31 1.475,68 66,69 1.321,10 122,31 1.043,39 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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Apêndice E – Tabelas das métricas para as unidades geoecológicas de altitudes 

médias de relevo movimentado (AMRM) 

 

Tabela 20. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 15,05 5.570 10,78 6.387 13,60 4.870 13,97 5.196 

Formação Campestre 27,89 8.596 20,25 7.869 29,61 17.415 21,03 10.261 

Formação Savânica 41,57 18.360 53,57 16.521 42,10 11.096 46,10 19.168 

Subtotal  84,51 32.526 84,60 30.777 85,31 33.381 81,10 34.625 

Pastagem 9,55 9.087 12,50 11.216 11,60 8.751 12,07 8.755 

Agricultura 3,51 3.416 2,01 1.581 2,07 825 5,89 7.329 

Solo Exposto 0,27 648 0,33 651 0,74 1.146 0,54 614 

Subtotal  13,33 13.151 14,84 13.448 14,41 10.722 18,50 16.698 

Área urbana/Estrada 0,15 30 0,09 176 0,10 370 0,04 1 

Água 0,41 882 0,33 847 0,14 445 0,32 914 

Área queimada 1,60 3 0,14 18 0,03 2 0,03 6 

Subtotal  2,16 915 0,56 1.041 0,27 817 0,39 921 

Total  100 46.592 100 45.266 100 44.920 100 52.244 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 21. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 363.606 322.434 355.482 343.974 

Formação Campestre 582.648 469.098 752.412 487.590 

Formação Savânica 914.496 847.944 900.876 846.714 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 22. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 9.364,05 98,32 5.773,68 98,49 7.991,19 100,77 8.689,23 92,63 

Formação Campestre 19.189,89 70,55 13.225,41 82,53 18.422,64 58,10 13.836,15 78,11 

Formação Savânica 28.117,53 47,35 41.179,68 49,53 28.438,83 49,53 33.749,10 49,54 

Agricultura 1.878,48 127,46 1.490,58 229,91 1.715,85 236,66 3.272,67 102,04 

Pastagem 3.849,30 79,44 6.076,62 77,16 5.589,27 80,34 5.862,15 77,48 

Solo Exposto 51,48 251,72 87,03 249,71 247,77 212,81 204,39 229,69 

Água 75,78 295,47 44,37 292,91 20,07 240,04 53,91 308,87 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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Apêndice F – Tabelas das métricas para as unidades geoecológicas de baixas 

altitudes de relevo suave (BARS) 

 

Tabela 23. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 17,79 1.698 15,10 2.108 8,57 1.314 13,20 878 

Formação Campestre 11,30 2.493 14,65 2.748 19,28 5.373 8,96 2.516 

Formação Savânica 55,63 3.582 55,47 3.820 46,10 4.305 56,77 5.185 

Subtotal  84,72 7.773 85,22 8.676 73,95 10.992 78,93 8.579 

Pastagem 13,59 2.566 13,03 2.580 11,56 2.184 8,46 1.571 

Agricultura 0,60 230 0,40 244 0,02 5 0,65 403 

Solo Exposto 0,13 93 0,46 49 1,59 726 2,24 924 

Subtotal  14,32 2.889 13,89 2.873 13,17 2.915 11,35 2.898 

Área urbana/Estrada 0,21 37 0,15 49 0,10 59 0,02 1 

Água 0,75 183 0,74 313 12,78 634 9,71 82 

Subtotal  0,96 220 0,89 362 12,88 693 9,73 83 

Total  100 10.882 100 11.911 100 14.600 100 11.560 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 24. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 115.332 109.410 71.268 85.524 

Formação Campestre 106.302 136.134 189.702 101.982 

Formação Savânica 270.894 275.076 255.804 200.640 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 25. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 2.659,05 94,81 2.096,19 96,74 1.065,33 121,55 1.978,29 102,57 

Formação Campestre 1.314,72 84,72 1.689,57 72,55 2.116,80 58,78 820,80 75,49 

Formação Savânica 9.948,33 42,04 9.775,62 43,17 7.668,99 47,32 11.552,58 49,70 

Agricultura 50,31 279,73 21,51 223,76 1,80 292,56 57,96 168,79 

Pastagem 1.459,08 77,10 1.649,88 82,89 1.449,81 74,58 1.116,45 104,87 

Solo Exposto 3,87 328,46 73,98 604,09 133,92 178,47 143,64 98,41 

Água 21,87 366,53 26,37 338,09 2.907,09 74,39 2.174,40 146,35 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 
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Apêndice G – Tabelas das métricas para as unidades geoecológicas de baixas 

altitudes de relevo movimentado (BARM) 

 

Tabela 26. Percentual da área das classes (PLAND) e Número de manchas (NP) 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

PLAND NP PLAND NP PLAND NP PLAND NP 

Formação Florestal 21,08 5.151 18,84 5.711 18,36 3.992 27,35 2.446 

Formação Campestre 9,40 5.253 13,35 5.556 14,93 12.895 5,45 4.145 

Formação Savânica 55,37 9.368 57,34 10.601 51,18 9.950 57,63 12.180 

Subtotal  85,85 19.772 89,53 21.868 84,47 26.837 90,43 18.771 

Pastagem 9,17 5.442 8,55 5.487 10,35 5.739 4,93 3.244 

Agricultura 0,97 1.154 0,60 742 0,07 7 0,77 1.038 

Solo Exposto 0,07 134 0,35 237 0,50 672 0,46 666 

Subtotal  10,21 6.730 9,50 6.466 10,92 6.418 6,16 4.948 

Área urbana/Estrada 0,20 122 0,30 213 0,29 309 0,17 13 

Água 0,69 514 0,67 770 3,96 1.626 3,25 570 

Área queimada 3,03 16 0,00 0 0,37 2 3,42 0 

Subtotal  3,92 652 0,97 983 4,62 1.937 3,42 583 

Total  100 27.154 100 29.317 100 35.192 100 24.302 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 27. Métrica Total de Borda (TE) em metros 

COBERTURA 
TE (m) 

1985 1995 2005 2016 

Formação Florestal 306.720 294.576 277.152 308.850 

Formação Campestre 208.014 284.946 384.444 143.412 

Formação Savânica 635.310 660.990 660.528 488.652 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 

Tabela 28. Total de Área Central (TCA, em hectare) e Distância média euclidiana dos fragmentos 

de mesma classe mais próximos (ENN_MN, em metros). 

CLASSES 

COBERTURA/USO 

1985 1995 2005 2016 

TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN TCA ENN_MN 

Formação Florestal 8.627,85 85,96 7.418,52 92,47 7.394,49 91,53 12.644,64 85,55 

Formação Campestre 3.016,62 91,16 4.279,41 80,81 4.072,14 63,39 1.502,01 96,88 

Formação Savânica 25.778,70 42,28 26.450,64 43,48 22.397,76 46,00 30.014,82 48,90 

Agricultura 166,95 187,57 84,96 183,95 26,19 2.325,43 133,11 165,89 

Pastagem 2.377,08 83,89 2.457,27 88,08 3.241,35 89,54 1.542,78 131,22 

Solo Exposto 6,93 771,35 96,39 417,25 71,55 291,58 61,47 200,75 

Água 49,59 303,35 54,54 211,15 2.132,10 129,10 1.760,13 285,00 

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organização: OLIVEIRA, 2019. 

 


