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É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida 

real, de confrontar a observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas 

fantasias. Sonhos, acredite neles.” (Lênin) 

“Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é 

transformá-lo.” (Marx) 

 

Dedico esta Tese aos governos populares (2003-2016) que foram capazes de fazer um carteiro 

se tornar doutor.  
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Resumo 

Para responder à necessidade urgente de geoconservar a bacia do rio Pardo e seu entorno, em São 

Francisco (MG), fez-se, em primeiro lugar, um aprofundado levantamento de sua história ao 

longo de 41 anos. Para isso, geraram-se e estudaram-se os mapas de uso e ocupação do solo do 

local por todo esse período, buscando assim entender de onde se partiu até chegar aos tempos 

atuais. O mesmo processo se fez em relação ao trecho do rio São Francisco que atravessa a cidade 

ao meio, afinal de contas, entender o que levou ao seu atual processo de assoreamento é também 

fundamental neste trabalho. Além dessas séries históricas, elaboraram-se também, com base nos 

dados disponíveis, os mapas pedológicos, geomorfológicos, hídricos e geológicos do município 

de modo a compreender os motivos que o levaram a sofrer com a atual degradação de seu solo. 

Ainda acerca dessa questão, realizou-se, através de SIGs e dados secundários, uma nova proposta 

de cálculo de perda qualitativa de solo sem necessidade de coletas de campo, apenas, obviamente, 

para conferência dos resultados obtidos. Para isso, foi adaptada a fórmula da EUPS. Após 

entender onde está o solo degradado, o desafio passou a ser como resolver esse problema, haja 

vista que, ao analisar a série histórica do uso e ocupação de suas terras, o único momento onde se 

percebeu diminuição na degradação do Cerrado foi quando houve melhora das condições 

socioeconômicas da população local. Assim, para resolver esse imbróglio, considerando que o 

Estado, infelizmente, desde 2016, passou novamente a se ausentar de seu papel de fomentar o 

desenvolvimento, trabalhou-se com duas ideias, já apresentadas anteriormente (2005 a 2012) pela 

equipe de trabalho em que se insere o autor: [1] transformar a natureza em renda de modo 

sustentável para aqueles que vivem de extrativismo e [2] fazer do pequeno produtor, isolado em 

áreas degradadas entre manchas de Cerrado, seu principal protetor. Para ambas as propostas 

darem certo, era preciso que se desenvolvessem metodologias viáveis economicamente. No 

primeiro caso, trabalhou-se toda a margem Noroeste (B) do município e, através da coleta de 

dados em 89 diferentes pontos, foi possível apresentar um mapa inteligente de onde estão as 20 

principais espécies vegetais consideradas de interesse ecológico e econômico, próprias daquela 

região. Esse mapeamento biogeográfico foi depois sobreposto, gerando um cartograma final com 

todos esses exemplares arbóreos interpolados entre si. De modo a apresentar propostas 

sustentáveis de geração de renda aos pequenos extrativistas, realizou-se também todo um estudo 

econômico sobre como essas árvores podem ser melhor utilizadas, de modo responsável, para 

gerar renda e desenvolvimento econômico para São Francisco. No capítulo onde este tema foi 

trabalhado, foi possível, inclusive, traçar propostas viáveis tanto para o poder público local como 

para a sociedade civil organizada criarem postos de trabalhos, fomentarem a instalação de 

empresas ou até criarem cooperativas populares sob uma nova ótica de gestão. Já no segundo 

caso, o desafio foi fazer de uma área antropizada um local novamente vegetado, mas com um 

ponto a mais: ser lucrativo para o dono da terra. Para isso, estudaram-se três técnicas de 
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regeneração natural, mas com uma novidade, através da lógica de corredores ecológicos 

econômicos (algo proposto também desde 2005 pela equipe de pesquisa onde se insere o autor). 

Ou seja: por meio da extração da madeira e dos frutos que ficariam no entorno da área central 

restaurada, seria possível gerar tenda para o pequeno produtor. Assim, esse ambiente, outrora 

degradado e que poderia ser alvo de futuras erosões, passaria a ser lucrativo, bastando para isso o 

produtor religar as manchas de Cerrado e colocar no seu entorno as espécies de interesse 

comercial mais indicada. Para concluir, é possível afirmar que o objetivo geral desta Tese foi 

cumprido, ou seja: apresentaram-se soluções biogeográficas de geoconservação para a bacia 

hidrográfica do rio Pardo (e seu entorno), em São Francisco, capazes de contribuir com a 

preservação do Cerrado e gerar emprego e renda para a população local. 

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Geociências Agrárias e Ambientais; 

Biogeografia; Relação Solo-Água-Planta; Soluções Integradas Ecológicas-Econômicas. 
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Abstract 

To respond to the urgent need to geo-conservation the Pardo river basin and its environs in São 

Francisco (MG), was made, first, an in-depth survey of its history over 41 years. For this purpose, 

the maps of land use and occupation of the site were generated and studied throughout this period, 

thus, seeking to understand where it left off until it reached current times. The same process was 

done in relation to the section of the São Francisco river that crosses the city in half, after all to 

understand what led to its current process of silting is also fundamental in this work. In addition 

to these historical series, the pedological, geomorphological, water and geological maps of the 

municipality were also elaborated, based on the available data, to understand the reasons that 

caused it to suffer with the current degradation of its soil. Still on this question, and fundamentally, 

an innovative proposal for calculating soil loss was carried out through GIS and secondary data, 

without the need for field collections, obviously only for the verification of the results obtained. 

To this end, the USLE formula has been adapted. After understanding where the degraded soil is, 

the challenge was to solve this problem, considering the historical series of land use and 

occupation analysis, the only moment where there was a decrease in Cerrado degradation, was 

coincidentally with the improvement of socioeconomic conditions of the local population. Thus, 

in order to resolve this problem, since the State, unfortunately, since 2016 has again been absent 

from its role of fostering development, we worked on two ideas previously sustained (2005 to 

2012): [1] to transform nature into income in a sustainable way for those that live from extractives 

and [2] make the small farmer, isolated in degraded areas between spots of Cerrado, its main 

protector. To work out both ideas, it was necessary to develop economically viable 

methodologies. In the first case, the entire B margin of the municipality was taken and through 

the collection of data in 89 different points, it was possible to present an intelligent map of where 

the 20 main plant species of ecological and economic interest are. This biogeographic mapping, 

never done before, was later superimposed, generating a final cartogram with all these 

interpolated arboreal specimens, also something unheard of. To present sustainable proposals for 

income generation to small extractivists, an economic study was also carried out on which trees 

can be better used in a responsible way to generate income and economic development for São 

Francisco. In the chapter where this theme was worked out, it was possible to draw up viable 

proposals, both for local public authorities and for organized civil society, to create jobs, to foment 

the arrival of companies or to create popular cooperatives in a new perspective. management. In 

the second case, the challenge was to make the anthropized area, a place again vegetated, but with 

one more aspect: to be profitable for the landowner. For this, three techniques of natural 

regeneration were studied, but with a novelty, through the logic of economic ecological corridors 

also defended in previous years by this team. That is to say: through the extraction of the wood 

and the fruits that would be around the restored central area. Thus, this environment, which was 
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once degraded and could be the target of future erosion, would become profitable, simply for the 

small farmer to reconnect the Cerrado spots and place in the surroundings the species of 

commercial interest most indicated. To conclude, it is possible to affirm that the general objective 

of this thesis was fulfilled, that is: biogeographic solutions of geo-conservation were presented 

for the Pardo river basin (and its environs) in São Francisco county, capable of contributing to the 

preservation of the Cerrado and generate employment and income for the local population. 

Keywords: Hydrographic Basin of the Pardo River; Agrarian and Environmental Geosciences; 

Biogeography; Soil-Water-Plant Relations; Integrated Ecological-Economic Solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO E OBJETIVO GERAL DA TESE 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

A Tese que aqui se apresenta, para melhor dialogar com o leitor e apontar seus resultados 

de maneira detalhada, mostra-se dividida em seis capítulos, sendo estes, respectivamente, 

denominados: Introdução e objetivos gerais; Interdisciplinaridade e rodas de conhecimento: o 

papel das Geociências Agrárias Ambientais e seus fundamentos epistemológicos; Uso de SIGs e 

variáveis físicas gerando uma nova metodologia de cálculo da erosividade (fator R) capaz de 

apresentar resultados estatisticamente similares para a avaliação qualitativa do potencial de perda 

de solo (erosão) na margem Noroeste (B) do município de São Francisco, bacia do rio Pardo-MG; 

Geração de mapas inteligentes capazes de apresentar a localização de espécies vegetais de 

interesse ecológico-econômico na margem Noroeste (B) do município de São Francisco, MG com 

o uso de SIGs; Canteiros experimentais ecológico-econômicos: uma proposta inovadora para a 

conservação geoambiental;  e Considerações finais gerais. 

Neste primeiro capítulo, a ideia é dar um panorama geral do trabalho, falando 

sucintamente sobre cada uma das partes do estudo e assim demonstrar que o doutoramento aqui 

descrito, que à primeira vista pode parecer ter diferentes objetivos de acordo com cada um dos 

outros tópicos, na verdade se relaciona e se completa, como será possível de ser percebido nos 

parágrafos seguintes. 

Buscando apresentar soluções biogeográficas diversas de geoconservação para a bacia 

hidrográfica do rio Pardo e suas adjacências, em São Francisco, nada mais justo que juntar três 

dos mais importantes elementos presentes na natureza em uma única obra: solo, água e vegetais, 

como será possível notar ao longo desta Tese. 

Independentemente da área do conhecimento em que se apresente uma determinada 

pesquisa, ela se fundamenta em uma base teórica no campo hipotético das ideias. Este trabalho 

não é diferente, e foi para demonstrar isso, filosoficamente, que o capítulo dois foi escrito. 

Trabalhos na área das Geociências, geralmente, não apresentam um conteúdo 

epistemológico com o destaque que merecem em uma determinada linha de pesquisa, ou ainda 

mais, que justifique a criação de uma nova área de conhecimento específica, como é o caso das 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

 

2 
 

Geociências Agrárias e Ambientais (Martins Jr. 1998), nome do grupo de pesquisa 

registrado na CNPq e que fazem parte o autor, o seu orientador e demais colaboradores deste 

estudo. 

Assim, objetivando demonstrar todo o aparato hermenêutico que justificou a criação desta 

linha acadêmica que culmina, entre outras obras, nesta Tese, optou-se pela escrita deste segundo 

capítulo, buscando-se definir, gnosiologicamente, os principais vocábulos ambientais aqui 

presentes, ou seja, o que se quer dizer ao certo com cada palavra e em qual contexto. 

O capítulo três entra, definitivamente, no campo prático das Geociências. Ali se discute 

uma nova proposta metodológica de estimativa erosiva da chuva, assim como para a verificação 

qualitativa do seu potencial de perda laminar. Ambas as metodologias se dão na bacia hidrográfica 

do rio Pardo e seu entorno, localizado na margem Noroeste de São Francisco e onde o solo do 

município, segundo os estudos de uso e ocupação do solo aqui descritos, encontra-se mais 

degradado.   

Calcular o potencial de perda erosiva do solo, mesmo que seja de modo qualitativo,  

dialoga diretamente com o princípio norteador da obra, que é buscar soluções de geoconservação 

em uma bacia hidrográfica. Perda de solo por erosão é um problema grave para a manutenção da 

vegetação original de um determinado lugar, e soluções como esta, capazes de aperfeiçoar e 

baratear os cálculos qualitativos de perda pedológica, são importantes quando se objetiva a 

preservação ambiental. 

O quarto capítulo apresenta uma ideia inovadora para mapeamento arbóreo. Com o uso 

do software ArcGis 10.2, georreferenciou-se onde se localizam as 20 principais espécies de 

árvores de interesse ecológico-econômico da região de estudo, majoritariamente localizada na 

bacia do rio Pardo.  

A descrição completa de cada espécie estudada, onde estão localizadas e a justificativa 

embasada para a sua eclosão de acordo com a literatura se encontram neste capítulo, tendo como 

produto final o mapa com a localização prevista e sobreposta das 20 espécies. 

Ainda neste capítulo, apresenta-se também um estudo aprofundado da variação do uso e 

ocupação do solo do município de estudo ao longo de 41 anos, mostrando-se ainda todo o avanço 

do assoreamento do rio São Francisco por todo esse período, culminando, portanto, em perda do 

bioma original e justificando de forma histórica o assunto desenvolvido no capítulo subsequente. 

O capítulo cinco foi pensado como uma forma de propor uma solução real para a 

conservação do Cerrado na ótica dos pequenos produtores, haja vista que no capítulo anterior, ao 

georreferenciar diversos exemplares arbóreos, levou-se em conta a possibilidade de manejo 

sustentável por aqueles que vivem de extrativismo. Para isso, parte-se, ao longo de todo este 
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trabalho, da premissa de que só é possível conservar um bioma fazendo-o gerar renda 

para sua população nativa1. Dessa forma, o plantio experimental de corredores ecológico-

econômicos é uma opção para a junção de manchas de Cerradão, hoje separadas por áreas de 

pastagem ou plantio no município de São Francisco. 

Para isso, a ideia é que as faixas ao redor da nova área replantada de vegetação original 

possam ser exploradas pelo pequeno produtor, fazendo com que preservar o corredor ecológico 

possa ser lucrativo, incentivando-o a contribuir nesse desafio de manutenção do segundo maior 

bioma do país. 

Assim, dialogando diretamente com o solo, a água e os vegetais ao longo de três capítulos, 

chega-se ao último, o sexto, no qual estão presentes as considerações finais do trabalho, com as 

impressões percebidas pelo autor ao longo do período de estudo. 

Para que fosse possível a realização desta obra, o autor e seu orientador contaram com 

diversas parcerias que auxiliaram na logística e execução do projeto, com destaque para: a 

Fundação Caio Martins (FUCAM), onde os pesquisadores se hospedaram diversas vezes, sem 

custo, e instalaram os canteiros experimentais ecológicos econômicos; a Universidade do 

Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG), pelo apoio no transporte da capital do estado até a área 

de estudo; o Instituto Estadual de Florestas (IEF), subsede Januária, pela doação de mudas para 

plantio nos corredores, da Prefeitura Municipal de São Francisco; e, em especial, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, pela ajuda na instalação de água para irrigação das mudas 

plantadas, além do então existente Instituto Geotécnico de Minas Gerais (IGTEC) e a Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) pelo suporte 

logístico dado a todo projeto que busque, em sua essência, a melhora da condição de vida da 

população norte-mineira. 

Por último, para concluir este capítulo introdutório desta tese de doutorado, cabe destacar 

que o objetivo geral desta obra é apresentar diversas soluções biogeográficas de geoconservação 

para a bacia hidrográfica do rio Pardo e suas adjacências, em São Francisco, buscando contribuir, 

assim, com a preservação do Cerrado por intermédio de propostas de geração de emprego e renda 

para a população local com o uso de ideias sustentáveis, fazendo com que o homem do campo 

deixe de ser visto como um entrave à preservação e passe a ser encarado como elemento essencial 

para conservar a natureza. 

                                                           
1 Este tema é desenvolvido com mais ênfase ao longo de toda a Tese, portanto optou-se por não entrar em detalhes no capítulo 
introdutório, uma vez que poderia fugir da ideia de apresentar o trabalho ao leitor. 
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CAPÍTULO 2  

INTERDISCIPLINARIDADE E RODAS DE CONHECIMENTO: O 
PAPEL DAS GEOCIÊNCIAS AGRÁRIAS AMBIENTAIS E SEUS 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Como dito no capítulo anterior, não é muito comum, nas Ciências da Natureza, a atenção 

a problemas filosóficos de definição. Em geral, busca-se apenas o trabalho concreto de uma 

determinada pesquisa sem a preocupação com o que levou a isto ou o porquê de seu estudo.  

Dessa forma, o objetivo aqui é apresentar os conceitos de interdisciplinaridade, das rodas 

de conhecimento (teoria que influenciou no campo das ideias a metodologia organizativa desta 

Tese) e as definições epistemológicas de termos que serão usados ao longo deste trabalho sobre 

bacias hidrográficas, garantindo, portanto, uma melhor compreensão não somente de verbetes, 

mas ainda do que motivou, no campo filosófico, esta pesquisa, com destaque para as obras de 

Martins Jr. (2014a e b) e Martins Jr. et.al (2006a). 

2.2 - INTERDISCIPLINARIDADE 

A definição de interdisciplinaridade, segundo o Dicionário online “Significados” (2016), 

é: “um adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do 

conhecimento. É o processo de ligação entre as disciplinas”. Dessa forma, pode-se pensar que a 

abordagem interdisciplinar seria uma forma epistêmica de mais amplo status, tendo em vista as 

diversas áreas do conhecimento e suas respectivas áreas de inquirição (Martins Jr. 2014b). 

A etimologia da palavra em questão se deu pela união da preposição latina inter ao 

substantivo disciplinaridade. Isolando-se cada uma destas, inter significa: 1. Entre; no meio de; 

no número de; junto de; 2. Durante; no espaço de; dentro de; 3. Etim. Entre (fal. de duas coisas 

ou pessoas) (Torrinha 1945). Já disciplinaridade vem do substantivo disciplina, que é “o conjunto 

de conhecimentos científicos, artísticos, etc., que se professam em cada matéria acadêmica de um 

instituto escolar” (Significados 2016). Torrinha (1945), entretanto, vai além, falando de ensino, 

instrução, ciência, educação, ordem e sistema. 
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O uso deste vocábulo para elaborar currículos escolares, por exemplo, fez com que sua 

semântica fosse mudada, dificultando a compreensão original e reduzindo a força do significado 

radical da palavra. Situações como a aqui descrita, contribuem para justificar por que se busca 

entender o que vem a ser de fato esse conceito, pois, ao longo do tempo, foi perdido muito de sua 

força e ideia originais.  

No entanto, antes de abordar como a interdisciplinariedade entra neste trabalho, é preciso 

que se comente, brevemente, sobre os cinco principais sistemas de inquirição do conhecimento 

(Descartes/Locke, Leibniz, Kant, Hegel e Singer), pois estes tratam sobre variadas formas de se 

interpretar problemas e sistemas, ou seja, não existe uma ciência una e igualitária (Martins Jr. 

2014b), mas vários tipos de abordagens científicas especializadas que, somadas, vão contribuir 

para a construção do campo de conhecimento, objeto de estudo desta Tese, as Geociências 

Agrárias e Ambientais (Martins Jr. 1998). 

2.3 - SISTEMAS DE INQUIRIÇÃO 

O primeiro dos sistemas, proposto por Renné Descartes (1596-1650), tratou sobre a 

importância de saber que a diferença entre verdadeiro e falso para todos os homens é igual, ou 

seja, variadas ideias vão decorrer da condução do pensamento nos mais diversos caminhos 

(Nóbrega 1999). Dessa forma, o pensamento se ordena dos mais simples para os mais complexos, 

garantindo, assim, que a importância das experiências de cada indivíduo se torne fundamental 

para o avanço do processo do conhecimento. 

John Locke (1632-1704), ao complementar o pensamento cartesiano, mostra que a junção 

de ideias simples e compostas é possível dentro da própria mente, buscando, assim, uma relação 

entre ambas capaz de gerar uma nova ideia. Portanto, mesmo com diversas combinações 

possíveis, essa ideia passa a ser nova pelo fato de o indivíduo ser capaz de gerá-la, tornando-a, 

assim, algo original (Locke 1991). 

Desse modo, pode-se concluir que, em ambos os pensadores, temos o racionalismo como 

essência, ou seja, a busca pelo conhecimento pressupondo-se a imparcialidade do cientista na 

busca de axiomas simples, capazes de serem desenvolvidos até chegar a conclusões próprias. 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), conhecido pelos estudos de cálculo diferencial 

e integral, desenvolveu, ao longo do século XVII, um pensamento filosófico diferente do 

cartesiano-lockiano, pois incluiu algo que esses pensadores não levavam em conta, os conceitos 

de esforço e vontade, duas ideias metafísicas pouco trabalhadas até então (Leibniz 1983). Ao 

desenvolver seus próprios conceitos, Leibniz passou a criticar abertamente Descartes, buscando, 

inclusive, reformular definições físicas que eram consideradas postulados pela sociedade de 

maneira geral. 
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Frequentemente nossos novos filósofos se servem da famosa regra em que 
Deus conserva sempre a mesma quantidade de movimento do universo. De 
fato isto é muito plausível e antes eu próprio a tinha como indubitável (Leibniz 
1983, p.74). 

Mesmo concordando com o pensamento de Descartes-Locke, de que o método era 

fundamental, Leibniz avalia que alguns valores excluídos eram de importância extrema para a 

evolução do pensamento científico (Ponczek 2000). 

 Assim, o pensamento leibniziano pode ser definido como aquele capaz de tratar a 

realidade posta com modelos aritméticos dedutivos capazes de agrupar a maior quantidade 

possível de fenômenos da natureza entre suas variáveis (Leibniz 1983).  

 Immanuel Kant (1724 -1804), no século XVIII, desenvolveu estas ideias aqui citadas de 

maneira inovadora. Para ele, “o homem não pode chegar a ser homem a não ser por intermédio 

da educação. Ele não é mais do que aquilo que a educação faz dele” (Kant 1996, p. 73). Dessa 

forma, ele apresenta um novo aspecto não tratado antes, a disciplina educacional para dominação 

do próprio instinto. Ainda, segundo o próprio (Kant 2012), essa seria a melhor forma de adquirir 

de fato cultura. 

Pode-se deduzir, portanto, que na proposição kantiana tem-se uma proposta de ideias 

pluridisciplinares, pois só agora nota-se a capacidade de inclusão das mais diversas disciplinas 

em um mesmo objeto com múltiplas visadas, ou seja: transformar um objeto real em um formal 

complexo (Martins Jr. 2014). 

 O alemão Georg Hegel (1770-1830), entre os séculos XVIII e XIX desenvolveu uma 

metodologia de estudo diferente daquelas trabalhadas anteriormente. Em relação a estas, em 

especial a de Leibniz, ele passou a denominá-las de “metafísicas”, pois as considerava algo fixo 

e imutável. Sua lógica, denominada dialética (depois conhecida como dialética hegeliana), passa 

a abordar os conceitos de maneira isolada, separada, definindo o que é sujeito e o que é objeto 

(Lefebvre 1991). 

 Sobre a dialética, coloca Schaefer (1985, p. 40-41): 

O modo dialético de pensar não procura nos objetos de sua investigação 
essências eternas, fixas e independentes. Se há uma essência na realidade 
objetiva ou subjetiva, esta é dinâmica, contraditória, relacional, ou seja, o que 
for, contanto que não imutável eterna, etc., como a vê a metafísica.  

 A ideia hegeliana, em especial seu conceito de dialética, apresenta a importância do 

contraditório, do oposto, algo que de fato se dá fora do mundo das ideias, ou seja, na sociedade 

real. Dessa forma, também este sistema pode ser considerado pluridisciplinar, pois trata de 

diferentes disciplinas, seja nas Ciências da Natureza, seja nas Ciências Humanas, explorando 

nestas as relações de contradição. Na natureza, em especial, o antagonismo é facilmente 

observável (Martins Jr. 2014b). 
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 O filósofo australiano Peter Singer (1946), conhecido por escrever sobre bioética e ética 

ambiental, define-se, entretanto, como um utilitarista, diferente dos clássicos como John Stuart 

Mill e Jeremy Bentham. Para ele, os interesses individuais são importantes, pois estes podem ter 

importância ímpar nas ações a serem elaboradas ou pensadas em termos científicos por um 

determinado sujeito. Em resumo, Singer considera como de interesse humano “qualquer coisa 

que uma pessoa deseje” para si mesmo (Singer 2002, p. 35). 

 O sistema denominado singeriano, portanto, vai apresentar uma ideia nova que é a opinião 

do cientista. O postulado de “verdade universal a ser descoberta”, nessa proposta, acaba deixando 

de existir, uma vez que a percepção do pesquisador passa a ter importância. Apesar de ter 

condições de ser utilizado nas ciências ambientais, em geral esse sistema de inquirição acaba 

sendo mais usado nas ciências humanas. 

 Talvez, o ponto-chave aqui seja o fato do objeto ter condições reais de influenciar nos 

resultados que podem ser obtidos ao longo de estudos, garantindo, portanto, que estes possam 

dialogar com o sujeito, algo impensado nos sistemas descritos anteriormente. Outra característica 

importante dessa ideia é que ela pode ser usada também somente em uma parte da pesquisa, 

garantindo, portanto, seu uso juntamente com alguma das outras propostas aqui explicadas. 

 Nas Geociências Agrárias e Ambientais (Martins Jr. 1998), assim como em qualquer 

outro ramo das ciências da natureza, as uniões dos mais diversos sistemas de inquirição podem 

ser uma saída interessante para a busca de propostas de gestões ambientais realmente capazes de 

resolver os problemas do mundo real. 

 Sobre esse tema, ensina Martins Jr. (2014b, p.18): 

Com efeito, os sistemas objetos da pesquisa, os objetivos da pesquisa e os 
objetivos dos resultados da pesquisa perfazem um quadro de situações que 
forçará o uso de um ou mais sistemas de inquirição. Assim, o que se espera é 
que as respostas, que se querem verdadeiras, devam emergir nas diversas fases 
da inquirição e devam ser apresentadas seja em função de processos naturais 
e/ou sociais, ou ainda da interação entre esses dois grupos de processos, seja 
em função das estruturas e dos sistemas que estejam concernidos. Esse é um 
quadro perfeito para as Abordagens Interdisciplinar e Transdisciplinar.  

Portanto, juntando-se diferentes concepções epistemológicas, temos como avançar na 

busca de abordagens inter e transdisciplinares capazes de auxiliar na chegada aos resultados 

científicos esperados. Contudo, surge aqui uma questão: Qual tipo de interdisciplinaridade se 

quer? 

Sem dúvida, essa é uma questão delicada, pois só se podem diminuir os problemas 

epistemológicos de definição através do dia a dia, da prática propriamente dita. Portanto, a 

interdisciplinaridade total é algo buscado, mas nunca totalmente alcançado, e só se é capaz de se 

aproximar de sua perfeição com experimentos cada vez mais práticos, menos teóricos e com a 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

10 
 

criação de modelos capazes de explicar mais facilmente sua aparente complexidade (Torres 

Santomé 1998). 

2.4 -TEORIA DAS MODALIDADES CÓSMICAS E TEORIA DAS RODAS DE 

CORRELAÇÕES E IMPACTOS 

Na busca de um modelo interdisciplinar ideal, destaca-se Dooyeweerd, que, através de 

sua proposta de sistemas complexos envolvendo diferentes modalidades cósmicas, apresentou 

uma nova ideia de organização epistemológica (Dooyeweerd 1969). Essa ideia orientou Martins 

Jr., que, em seus estudos de bacias hidrográficas (2014b), propôs a ‘Teoria das rodas de correlação 

e impactos’ com diversas funções capazes de se ligarem e se retroalimentarem das mais variadas 

formas. Essa nova proposta, que será explanada mais adiante, orienta no campo das ideias a Tese 

que aqui se apresenta. 

Herman Dooyeweerd (1894-1977), filósofo holandês, abordou em sua obra que é possível 

notar duas características importantes: diálogo e antítese (Choi 2000), ambas importantes quando 

se observam os sistemas de inquirição estudados, afinal nada é mais importante para o 

desenvolvimento científico que as diferenças de ideias e o espaço para esse diálogo. Esse pensador 

apresenta diversas definições aparentemente desprezíveis, mas, ao se observar com calma, pode-

se notar que são de extrema importância para este trabalho. 

A primeira delas refere-se aos sistemas naturais e projetados. Para ele (Doyeweerd 1969), 

o primeiro seriam os seres humanos, animais ou plantas. O segundo seriam as escolas ou obras, 

por exemplo. Outra definição importante são as entidades, que nada mais são que distinções que 

as pessoas são capazes de criar para esboçar limites. Essas entidades, portanto, são capazes se 

agirem como sujeitos (originador de uma ação) ou objetos (recipiente de uma ação).  

Tomando-se um exemplo da área ambiental, pode-se entender como objeto o ambiente 

capaz de ser construído, enquanto como sujeito os responsáveis por um determinado 

empreendimento ou ainda as pessoas que passaram a viver nesse novo ambiente construído. Com 

base nessa ideia e nesse exemplo, também é possível observar como a dificuldade de buscar a tão 

famosa “sustentabilidade”, no campo das ideias, perpassa pela falsa dicotomia entre sujeito e 

objeto. 

A teoria mais famosa do holandês, conhecida, primeiramente, como Teoria das Esferas 

de Soberania e, posteriormente, como Teoria das Modalidades Cósmicas, pode ser  
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compreendida como uma maneira própria de funcionamento de um sistema no qual cada 

uma destas esferas modais operam de um jeito único, mesmo se correlacionando e possuindo um 

significado particular exclusivo. 

Estas esferas modais são identificadas de 15 formas diferentes: numérica, espacial, 

cinemática, física, biótica, sensitiva, analítica, histórica, linguística, social, econômica, estética, 

jurídica, ética e credal (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1- Representação das esferas de modalidades cósmicas de Dooyeweerd, Org. MELO, J.W. (In: 
Martins Jr. 2014b, p. 106). 

Essas esferas são geridas por leis próprias, denominadas leis modais e também leis 

específicas, de modo que cada modalidade tem uma ordem única, ímpar. Assim, obtêm-se leis do 

aspecto quantitativo (matemáticas), do aspecto físico (físicas e químicas), do campo das análises 

(lógica), da linguística (comunicação) e assim por diante. 

Pela definição do autor, cada uma dessas esferas é irredutível se comparadas umas às 

outras. Ou seja, o núcleo de uma modalidade não é capaz de ser elucidado com base nas definições 

de outras modalidades. Dooyeweerd (1969) denominou essa curiosa relação de esfera de 

soberania. 

Baseando-se nessa ideia, uma dedução importante sobre a abordagem multimodal pode 

ser pensada: se qualquer uma das modalidades é ignorada durante o trabalho do sistema – 

planejamento para uso e ocupação do solo de uma determinada região, por exemplo – sua 

sustentabilidade e seu sucesso tendem a não acontecer. Podem, inclusive, além de não chegarem 

a uma resposta esperada, entrarem em colapso, colocando todo o processo em risco. 

Essa falência modal ocorre como descrita por De Raadt (1994), ou seja, por este ser um 

sistema contínuo, que se retroalimenta e se correlaciona. Assim, todas as rodas precisam estar em 

um estado de equilíbrio tal, em que as forças externas que ali atuam se compensem e se 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

12 
 

destruam ao mesmo tempo (Berthollet 1803), chegando-se, assim, a um resultado 

previsto, evitando-se, portanto, que ocorra uma síncope ao longo do percurso predito. 

Assim, a sustentabilidade de um sistema passa a ser ameaçada cada vez que as suas 

esferas modais não se encontram equilibradas. A natureza, por exemplo, só pode ser pensada de 

uma maneira sustentável se, e somente se, o sujeito que a procura obtiver a compreensão de suas 

leis modais e buscar seu relativo equilíbrio, visto que qualquer desequilíbrio das esferas pode 

levar a perdas ambientais, perdas estas que podem variar de simples a complexas e também 

irreversíveis. 

Dessa forma, a busca do equilíbrio (Berthollet 1803) de um ambiente natural acontecerá 

quando as decisões sobre esse sistema obtiverem o máximo de chances de acerto e o mínimo 

possível de erros dentro da lógica da teoria dos jogos (Sen 1967). Portanto, a tomada de decisões 

(certa ou errada) passa a ter papel-chave para a busca (ou manutenção) do equilíbrio ambiental. 

Seguindo essa lógica, Martins Jr. (2014b) propôs, com base nos escritos de Dooyeweerd 

(1969), as Rodas de Correlações e de Impactos. De acordo com esse autor (p. 186): 

Toda a concepção das Rodas de Correlações e de Impactos diz respeito a 
representações de relações entre conceitos de diversas ordens, ações de todas 
as ordens, interações institucionais, das relações que possam unir no 
planejamento um programa de ações bem como outros temas. As Rodas podem 
agregar em si mesmas: [1] as formas tecnológicas [2] os modelos e sucessos 
do desenvolvimento tecnológico [3] políticas as mais diversas [4] agentes 
econômicos [5] ecossistemas e suas partes em interação [6] processos 
geológicos [7] processos ecológicos [8] clima e processos climáticos [9] 
tecnologia de informação científica [10] unidades ambientais [11] usos da terra 
[12] propriedades rurais [13] métodos de gestão de bacia e formas 
administrativas de fazê-lo entre muitos outros aspectos que se façam 
necessários. 

O esquema de ação, portanto, terá três características próprias: 

a-  Cada roda é única, com uma definição epistemológica própria; 

b-  Cada roda deve ter uma cor própria que seja capaz de mostrar a qual categoria pertence 

(quem tem maior proximidade com quem), assim como um tamanho próprio (da roda e da letra), 

capaz de demonstrar quem é mais importante para um determinado objetivo; e 

c-  Todas as rodas devem possuir algum tipo de conexão entre si e com as demais, 

mostrando quem se relaciona com quem. 

Dessa maneira, é possível concluir que para que as decisões a serem tomadas obtenham 

o mínimo possível de chance de erro, torna-se fundamental a construção de “uma arquitetura de 

conhecimentos complexa, que auxilie e permita construir modelos que apresentem soluções 

ótimas, por conseguinte a minimização de erros” (Martins Jr. 2014b, p. 88). 
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Essa arquitetura de conhecimentos, pensada como um sistema de auxílio à decisão, por 

exemplo, como no caso desta Tese, de uma bacia hidrográfica em um município (Figura 2.2), 

poderá ser de grande utilidade para a execução de sua gestão ambiental. Os temas irredutíveis que 

possam estar dentro das rodas buscam atender às ideias de planejamento geo-ambiental e 

econômico da bacia em busca de seu equilíbrio. Evidentemente que outras mais poderiam estar 

presentes, mas as que aqui estão e serão epistemologicamente definidas a seguir, são as 

consideradas mais relevantes tendo em vista os objetivos aqui propostos.  

 
Figura 2.2 – As mais importante rodas de Correlação e Impactos em uma Bacia Hidrográfica. (In Martins 
Jr. 2014b, p. 89). 

Após definir-se a importância da interdisciplinaridade, dos sistemas de inquirição, da 

teoria das modalidades cósmicas de Dooyeweerd (1969) e do modelo de rodas de correlação para 

uma bacia hidrográfica, resta agora apenas a apresentação dos temas irredutíveis das rodas, para 

que se encerre este capítulo teórico. 

2.5 - DEFINIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DOS TEMAS IRREDUTÍVEIS DAS 

RODAS DE CORRELAÇÃO EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA 

Para melhor organizar as definições aqui apresentadas, optou-se por sua organização de 

acordo com a ordem alfabética, como segue adiante: 

Agricultura: São as variadas metodologias utilizadas no plantio vegetal de uso humano, 

direto ou indireto. Aqui se inclui a agricultura familiar, a intensiva (monoespecífica ou não), a 
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consorciada, a adubada com insumos, a orgânica, a rotativa e outras quaisquer técnicas 

convenientes (Martins Jr. 2014b).  

Agro-silvi-pastoril: Também chamada de agrosilvopastoril, são métodos integrados com 

tipos vegetacionais, pastos, plantios e demais locais onde os animais possam estar. Nesta 

definição, deve-se pensar que todos estes diferentes usos do solo estão em harmonia. Seu exemplo 

clássico, o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), é a alternativa cada vez mais 

indicada para locais com potencial produtivo localizado em áreas degradadas ou em processo de 

recuperação. 

Atividades de Poluição: Destruição das propriedades físicas e químicas de um 

determinado ecossistema. Esta destruição ou alteração das condições naturais anteriores pode se 

dar pelo aumento de alguma substância, por exemplo, concentração de dióxido de carbono no ar, 

ou diminuição, como de nitrogênio no solo. 

Aquíferos: Formação geológica com capacidade de armazenamento permeável de água 

capaz de garantir sua mobilidade hídrica. 

Aquíferos Subterrâneos: Neste caso, é a formação geológica de volumes capazes de 

concentrar grande quantidade de água. É formada graças às águas que infiltram no solo e rochas, 

em especial a água da chuva. 

Aquíferos Superficiais: Diferentemente dos subterrâneos, os aquíferos superficiais são 

aqueles em que o corpo hídrico encontra-se no extrato superior permeável. 

Assoreamento: Define-se como um processo de deposição acelerado de sedimentos ao 

longo da calha de um rio. Estes sedimentos podem ser de origem antrópica ou natural, sendo que, 

no primeiro caso, em geral, decorre do uso excessivo do solo pelos seres humanos. 

Bacia Hidrográfica: Área espacial, compreendida entre o divisor de águas, que abrange 

todo o agrupamento de rios afluentes, que, de acordo com a geomorfologia do terreno, drenam a 

água que vem da chuva, escoando-a do local mais alto para o mais baixo. Tende a desaguar em 

um rio maior ou ainda no oceano; para Coutinho (2019) pode ser entendido como um fenômeno 

socioambiental representado por um modelo Complexo (Resiliência + Sinergias); ainda para o 

mesmo autor a bacia hidrográfica pode ser definida como o espaço ecológico e econômico vital 

para populações (apropriação do território pela população residente no local).  

Biomas: Conjunto de espécies vegetais e animais originado pela junção de formações 

vegetacionais contíguas e capazes de serem identificados em nível regional, com características 

geológicas e climáticas similares capazes de gerar uma variabilidade florística e faunística 

próprias (IBGE 2016). 
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Cartografia: Conjunto de estudos científicos capazes de dar suporte à gestão ambiental 

através da confecção de matrizes e cartas geográficas (Martins Jr. 2014a). 

Clima Regional: Conjugado de variados estados do tempo capazes de se reproduzirem de 

maneira parecida ou idêntica na atmosfera de uma área específica ao longo de um determinado 

período específico, que pode ser, por exemplo, o ano solar. 

Circulação Hídrica: Fenômeno de movimentação hídrica em um determinado terreno pré-

definido, incluindo-se em seu cálculo (ou mensuração) os valores de evapotranspiração, 

precipitação, infiltração e escoamento superficial local. 

Demografia: Parte da ciência responsável pelo estudo quantitativo das populações. 

Desmatamento: Também conhecido como desflorestamento, define-se como o 

procedimento destrutivo de florestas e demais agrupamentos vegetacionais. Quase sempre é 

resultado de ações humanas desordenadas. 

Ecologia: O estudo das relações entre os diferentes seres vivos, entre estes e o seu meio 

(biótico ou abiótico) e entre membros de uma mesma população. 

Ecossistemas: União dos componentes bióticos e abióticos de um determinado local.  

Energia: Pode ser definida, fisicamente, como a capacidade que um determinado corpo 

ou substância tem de realizar trabalho. 

Economia: São as modificações e transformações que relacionam o uso racional de 

recursos naturais ou materiais para um determinado objetivo pré-estabelecido. 

Erosão: Definida como um processo geológico, natural ou antrópico no qual ocorre 

movimentação do material erodido por vetores de indução. Em áreas susceptíveis a erosão, 

aconselha-se cartografar para se decidir quais os devidos cuidados e medidas mitigadoras mais 

adequadas (Martins Jr. 2014a). 

Forma da Bacia Hidrográfica: Determinada por suas características intrínsecas e seu 

conteúdo pelos recursos naturais (Coutinho 2019). 

Geomorfologia: Tipo específico de cartografia geomorfológica que fornece dados 

capazes de contribuir nas interpretações de sustentabilidade de uso e zoneamento em áreas 

homogêneas de uma bacia hidrográfica (Martins Jr. 2014a). 

Gestão da Bacia Hidrográfica: Para Coutinho (2019), é a forma mais adequada de garantir 

segurança hídrica, energética e alimentar para a população. 

Impactos Geo-ambientais: São desequilíbrios naturais oriundos, em geral, de ações 

antrópicas diretas ou indiretas sobre os meios biótico e abiótico, causando alterações nas 

geodinâmicas interna e externa ou ainda no meio ambiente. Podem ser negativos, como no caso
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 de mau uso do solo, ou ainda positivos, como no caso de ações de reflorestamento ou 

recuperação ambiental. 

Indústrias: Segundo Martins Jr. (2014a, p. 211):  

Entende-se que as indústrias no nível do microeconômico devam ser 
consideradas uma a uma tanto para financiamentos, quanto para as exigências 
de projetos adequados, quanto para a absorção da necessária tecnologia e 
procedimentos de controle de qualidade, que envolvam as duas normas ISO – 
9000 e 14001 em seus devidos aspectos, embora se esteja tratando muitas vezes 
de indústrias quase caseiras. A educação quanto ao processo de 
industrialização deve ser parte de todos os procedimentos técnicos exigíveis 
para elevar a qualidade dos produtos gerados dentro da respectiva bacia 
hidrográfica com marca de qualidade sempre que possível. As indústrias de 
pequeno porte quase caseiras devem ser estimuladas a se transformarem em 
redes de pequenas indústrias e eventualmente de se agregarem em núcleos 
maiores para se obter um efeito de produção em escala sem, todavia, se vir a 
fechar oportunidades para os trabalhadores. Tudo isto deve ser parte de estudo 
macro ou microeconômico. 

Investimentos: Emprego de um determinado bem ou recurso (em geral financeiro) com o 

objetivo futuro de retorno superior ao que foi anteriormente empregado. 

Matriz Energética: São os variados tipos de energia à disposição para serem utilizados ao 

longo da cadeia produtiva. Pode-se pensar nesta como a quantificação energética dos recursos de 

uma determinada área ou região. 

Mineração: Conjunto de metodologias capazes de retirar conteúdos minerais do solo ou 

de algum outro local que contenha depósitos ou massas minerais disponíveis para extração. 

Navegação: Qualquer tipo de meio capaz de garantir mobilidade sobre as águas, podendo 

ser classificado como lacustre, fluvial ou marítimo. 

Ocupação da Bacia Hidrográfica: Variadas formas de se usar os recursos presentes em 

uma bacia hidrográfica, como o manejo do solo ali presente ou o uso sustentável de sua Mata 

Ciliar.  

Ordenamento de Territórios: Denominam-se as propostas de gestão de todo o ambiente 

natural (ou modificado). A projeção de ocupações, assim como o seu devido aproveitamento 

tendo em vista o uso sustentável dos recursos naturais presentes, define bem este tema. 

Passivo Ambiental: Conceito advindo da teoria das perdas irrecuperáveis com risco 

ambiental (Coutinho 2019) 

Pedogênese: Parte da Ciência que estuda a formação, evolução e características de um 

determinado solo. 

Permacultura: Conjunto de sistemas de plantio e produção vegetais organizados de tal 

forma que suas ações se deem de modo sustentável e em equilíbrio com a natureza. 
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Poluição da Água: Formas diversas de deteriorar o recurso hídrico disponível, causando 

nele condições desfavoráveis para ações econômicas e sociais, assim como impedindo o uso 

humano direto ou indireto. Em geral sua causa é antrópica. 

Poluição Industrial: Pode ser definido como aquela oriunda da indústria e capaz de levar 

diferentes formas de contaminação para a água, ar e solo.  

Potencial Energético: Quantidade de energia que pode dispor um determinado local ou 

bacia hidrográfica. 

Resiliência: Capacidade de regeneração dos recursos naturais de uma bacia hidrográfica 

(Coutinho 2019). 

Resiliência Ambiental: Aptidão (capacidade) de um determinado sistema complexo 

recuperar suas características anteriores após sofrer um determinado tipo de perturbação 

(Coutinho 2019). 

Silvicultura: São os modelos de projetos sustentáveis que tenham como objetivo a 

produção de carvão vegetal; reflorestamento com espécies nativas ou produção industrial de 

madeiras, frutos e sementes (Martins Jr. 2014a). 

Solos: Os materiais que deram origem a esse solo sofreram ações ambientais físicas e 

químicas ao longo de um período de tempo pré-determinado. Pode também ser definida como um 

conjunto de matéria orgânica ou mineral não consolidada aflorante, que mostra os efeitos de 

fatores genéticos e ambientais a que foi submetida; parte superficial e não consolidada de terra 

arável, que inclui matéria orgânica e vida bacteriana que favorecem o desenvolvimento das 

plantas. 

Tempo: Frequentemente confundido com o clima, pode ser definido na Geografia como 

o estado momentâneo da atmosfera. 

Trabalho: Termo originário da mecânica clássica, sendo compreendido como a relação 

entre força e deslocamento intencional. 

Utilização das Águas: Diferentes maneiras de usar os recursos hídricos. Pode-se pensar, 

por exemplo, no seu uso para abastecimento humano, dessedentação de animais ou mesmo por 

banhistas. 

 Vegetação Natural: São as mais variadas formas vegetacionais de um local, sendo estas 

conservadas ou até mesmo em processos de degradação. Seu mapeamento é peça-chave para o 

entendimento desses estados ou até mesmo como forma de verificação da pedologia local, uma 

vez que a variação do solo leva à alteração das espécies vegetais de uma determinada área.
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Vias de Acesso: São as estradas, asfaltadas ou vicinais, que são capazes de levar a um 

local pré-estabelecido. 

 Zona de Recarga de Aquíferos: São as áreas com maior capacidade de reabsorção hídrica 

em um dado aquífero. Pode ser dos tipos: sedimentar, kárstico, superficial ou fraturado (Martins 

Jr. 2014a). 

Zoo-cultura: Variadas formas de domesticação ou criação de ovinos, caprinos e bovinos 

bem como aves e piscicultura. 

Zootecnia: Confundida frequentemente com a zoo-cultura, esta é a parte da Ciência que 

trabalha com formas práticas de geração de renda através do manejo de animais domésticos. 

2.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos diferentes sistemas de inquirição, assim como da teoria cosmonômica de 

Dooyeweerd, passa a ter uma nova compreensão quando lidos e compreendidos à luz das 

Geociências. Por esse motivo, inclusive, busca-se a compreensão e aceite que essa ampla área de 

trabalho precisa, de fato, de uma linha de pesquisa específica para temas como os que aqui são 

tratados. Essas linhas, inauguradas por Martins Jr. e outros em 1998, são as Geociências Agrárias 

e Ambientais. 

Dessa forma, além de demonstrar empiricamente a importância dessa subárea de pesquisa 

e das definições-chave deste trabalho, buscou-se ainda demonstrar que a falsa dicotomia existente 

entre Ciências da Terra e Humanas precisa ser quebrada, visto que, afinal de contas, somente com 

a interdisciplinaridade científica entre as mais diversas áreas é possível de fato obter respostas 

não só para as questões científicas mais imediatas, mas também para dúvidas que porventura 

possam surgir no futuro. 
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CAPÍTULO 3 

 USO DE SIGS E VARIÁVEIS FÍSICAS GERANDO UMA NOVA 
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA EROSIVIDADE (FATOR R) 

CAPAZ DE APRESENTAR RESULTADOS ESTATISTICAMENTE 
SIMILARES PARA A AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO 

POTENCIAL DE PERDA DE SOLO (EROSÃO LAMINAR) NA 
MARGEM NOROESTE (B) DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, 

BACIA DO RIO PARDO-MG  

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

O estudo, assim como o uso consciente das bacias hidrográficas, em sua essência, 

perpassa pelo estudo histórico da região em que estas se localizam, uma vez que a maior parte 

dos problemas ambientais locais está relacionada à sua utilização antrópica de forma inadequada. 

Prova disso foi o estudo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em 

que 83% dos municípios daquele Estado, quando consideradas as perdas de solo por erosão 

antrópica, apresentavam resultados críticos (São Paulo 2006). 

O mau uso do solo não é recente e está ligado ao projeto de desenvolvimento econômico 

agrícola dominante no país ao longo do século XX, ou seja, a falta de planejamento territorial do 

passado gerou problemas ambientais graves no presente que, se não diagnosticados e mitigados a 

tempo, podem se tornar ainda maiores no futuro. 

No passado, essa ideia de “desenvolvimento econômico agrícola” ou “desenvolvimento 

rural” era pensada de maneira pragmática, basicamente como ações do Estado em regiões 

consideradas atrasadas, para buscar a modernização de seu processo produtivo (Navarro 2001). 

Ao longo do século XX, com o avanço tecnológico, inclusive na agricultura, essa proposta 

foi sepultada, gerando uma nova, em que o novo “rural” seria aquele oriundo do próprio processo 

de modernização conservadora da base tecnológica agropecuária (Graziano da Silva et al. 2002). 

No fim da década de 1980 e início de 1990, com a mecanização agrícola tornando-se uma 

realidade no interior do país, as diferenças entre urbano e rural passaram a ser cada vez menores, 

gerando o que passou a se denominar continuum (Graziano da Silva 1999), de modo que a 

expressão “rural”, por exemplo, deixou de ser sinônimo de “atraso” para se tornar apenas uma 

das diversas atividades do trabalhador agrícola. 
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Essa relação entre o modelo de desenvolvimento e as bacias hidrográficas passa a refletir 

também nos corpos hídricos, que, de coletores naturais da paisagem, passaram a sofrer com o 

assoreamento dos leitos, com os avanços na degradação da biodiversidade e até mesmo com a 

eutrofização artificial (Goulart e Callisto 2003). 

Outro ponto importante a ser destacado se dá pela questão social. Em geral, a maior parte 

das populações do entorno das bacias hidrográficas é constituída de pequenos agricultores que, 

sem instrução adequada e perspectivas de avanço social, acabam por explorar o solo além de sua 

capacidade de suporte (Gomes 2005), aumentando ainda mais o risco de degradação desse recurso 

que é fundamental para a sobrevivência humana. 

Dessa forma, é possível notar como o mau uso do solo pode colaborar com a deterioração 

de seus recursos – perda de cobertura vegetal, por exemplo – e ainda contribuir para o avanço de 

processos erosivos capazes de alterar de maneira significativa as condições naturais outrora ali 

presentes. Compactação do solo e escoamento superficial são apenas dois dos problemas passíveis 

de ocorrer em caso de uso inadequado desse recurso (Bertoni e Lombardi Neto 1990). 

Assim, é possível afirmar que o fator uso e ocupação do solo é um dos fatores primordiais 

para que uma determinada bacia hidrográfica se encontre, minimamente, conservada. Para isso, 

ferramentas de gestão ambiental precisam ter papel de destaque na busca do uso sustentável de 

todo o entorno do corpo hídrico, incluído o solo. 

Entre diversos instrumentos de conservação do meio ambiente, merecem destaque 

aqueles que trabalham com a perda de solo, em especial os capazes de quantificar áreas de 

possível risco de erosão (Mello et al. 2005). Muitas vezes, os chamados “métodos diretos” para 

determinação de perda de solo são considerados vagarosos se comparados a propostas capazes de 

predizer riscos erosivos, o que ajuda a explicar seu crescente interesse na escolha de planos e 

propostas de manejo ambientais (Foster et al. 1985). 

Existem, portanto, duas formas de verificar a erosão do solo: os métodos qualitativos e os 

quantitativos, sendo que ambos possuem vantagens e desvantagens (Chaves et al.  1995). No 

primeiro caso, pode-se pensar que, entre suas utilidades, destaca-se a vantagem econômica, 

devido, principalmente, à possibilidade de uso sem ida a campo, ou seja, baseando-se em dados 

secundários já coletados e interpretação de imagens. Isso é de extrema importância, pois o gasto 

monetário com hospedagens, alimentação e transportes estão entre os fatores que mais dificultam 

o financiamento externo para pesquisas acerca dessa temática, bem como os custos operacionais 

com análise laboratorial e coleta de amostragens de solo no campo.  

A metodologia quantitativa, evidentemente mais cara que a anterior, é capaz de apresentar 

dados absolutos, que podem ser de grande importância a depender do objetivo
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 proposto. É inegável que essa forma de cálculo tende a apresentar muito mais 

informações que o outro modelo (Brito et al. 1998). 

A modelagem matemática tem contribuído no campo das tecnologias ambientais de 

monitoramento, e, no caso dos processos erosivos, isso não é diferente, uma vez que são vários 

os modelos desenvolvidos ou em desenvolvimento que buscam predizer uma determinada 

situação juntando-se variáveis dos mais diversos tipos, como a topografia, a precipitação e a 

pluviometria. Esses modelos podem ser basicamente de dois tipos: os baseados em leis físicas e 

suas relações interespecíficas e os modelos empíricos (e suas relações). 

Devido à facilidade de uso de dados e, principalmente, gastos financeiros, os modelos 

empíricos são os mais usados em estudos de solo. Entre os modelos, destaca-se a Equação 

Universal de Perdas de Solos – EUPS – (Wischmeier e Smith, 1978), a mais usada, principalmente 

devido ao baixo custo dos parâmetros necessários e de sua simplicidade de aplicação (Silva et al. 

2004). 

Até o ano de 1954, nos EUA, diversas fórmulas que se propunham ao cálculo da perda 

de solo eram utilizadas de maneira indiscriminada. Devido a esse uso excessivo de diversas 

equações, em 1954, o Serviço de Pesquisa da Agricultura (ARS) criou um Centro de Dados 

Nacional de Perdas do Solo na Universidade de Purdue (Lafayete, Indiana) para, de posse de 

todos os dados disponíveis acerca de erosão, solo e água, criar uma proposta metodológica única, 

capaz de predizer o que todas as fórmulas diferentes, então disponíveis, eram capazes de fazer: 

prever a perda de solos (Renard et al. 1997). 

Assim, com o empenho de diversos cientistas por mais de 20 anos, surgiu a EUPS – ou 

Universal Soil Loss Equation (USLE) – com a compilação de dados de diversos trabalhos acerca 

das perdas do solo por Wischmeier e Smith (1978).  Cabe salientar que, mesmo com esse esforço 

para uma única equação, outras foram novamente desenvolvidas como os modelos Agricultural 

Non-Point Source - AGNPS (Young et al. 1987), Erosion Productivity Impact Calculator - EPIC 

(Williams, 1990) e Soil and Water Assessment Tool - SWAT (Arnold e Allen 1996). 

Curiosamente, a EUPS nem sempre é usada somente para previsão de perdas de solo. 

Como apontam Toy e Osterkamp (1995), a equação pode ser usada ainda para avaliar 

geograficamente diferentes locais quanto à susceptibilidade à erosão, entretanto de maneira 

apenas qualitativa caso o estudo se dê em torno de grandes áreas (Stein et al. 1987). 

Essa metodologia é de extrema importância, pois graças a essa possibilidade, previsões 

qualitativas acerca de erosão laminar podem ser realizadas, seja com o uso do modelo em questão, 

seja através de deduções físicas baseadas na ideia original de Wischmeier e Smith (1978). 

Evidentemente que essa variabilidade de sua aplicação favorece projetos de gestão 
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ambiental (Brito et al. 1998), pois prever problemas e apontar possíveis soluções ou ações 

de mitigação fazem parte das soluções que essa área da ciência se propõe a fazer.  

Como dito anteriormente, a operacionalização para avaliações in loco acerca da perda de 

solo em áreas geograficamente distantes é um dos maiores problemas das pesquisas científicas 

sobre o assunto, fazendo com que estudos e projetos de grande importância possam se tornar 

inviáveis. Assim, as tecnologias para buscar novas formas de avaliar impactos ambientais são 

bem-vindas, como tem sido o caso do avanço científico cada vez maior das ferramentas de 

geotecnologias, incluindo os denominados Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). 

Ações antes manuais, que dispendiam enorme tempo, passaram a ser mais rápidas com o 

uso cada vez maior desses equipamentos tecnológicos (que usam o SIG), garantindo inclusive 

maior eficácia para ações ambientais decisórias, ou seja, atividades antes complexas passarem a 

ter resultados em uma velocidade muito maior, o que garante, por exemplo, maior probabilidade 

de acerto quando da tomada de decisões (Weill e Sparovek 2008). 

Dessa forma, os métodos quantitativos para verificar a erosão do solo passaram a ter um 

imenso avanço com o uso de SIGs. Pode-se destacar, sobre esse tema e utilização, alguns estudos 

pioneiros, como os de Silva (2004) sobre probabilidade de erodibilidade na bacia do rio Paracatu 

e os de Vale Júnior et al. (2009) sobre erosão no Cerrado de Roraima após o plantio de Acacia 

mangium. 

A EUPS, assim como outras ferramentas de cálculo de perda de solo, permite, quando 

espacializada pelos SIGs, avaliar qualitativamente perda de solo por erosão laminar, contudo, 

através dessa fórmula, é possível buscar outras relações físicas entre suas variáveis principais de 

maneira a obter resultados estatisticamente similares, que é o desafio maior deste capítulo. 

Assim, através do uso dos SIGs propõe-se aqui uma nova proposta de cálculo de 

erosividade capaz de, ao ser usado, garantir resultados estatisticamente similares ao modelo 

tradicional tanto para a metodologia padrão de seu cálculo como ainda no seu uso dentro da EUPS, 

permitindo predizer valores qualitativos de erosão laminar presente na margem Noroeste do 

município de São Francisco, majoritariamente localizado na bacia do rio Pardo, Norte de Minas 

Gerais. 

3.2 - OBJETIVOS 

3.2.1 - Objetivo Geral do Capítulo 

Através do uso de SIGs e variáveis físicas, gerar uma nova metodologia de cálculo da 

erosividade (Fator R) para a avaliação qualitativa do potencial de perda de solo (erosão laminar) 
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na margem Noroeste do município de São Francisco, majoritariamente localizado na 

bacia do rio Pardo-MG. 

3.2.2 – Objetivo Específico 

Verificar se a nova metodologia proposta tanto para o fator R como para a EUPS 

apresenta resultados similares estatisticamente com a equação padrão de Wischmeier e Smith 

(1978) através do teste de correlação. 

3.3 - JUSTIFICATIVA 

O uso antrópico do solo, quando realizado de maneira desordenada, pode gerar diversos 

danos ambientais. Exemplo disso são os processos erosivos que alteram muitas das condições 

naturais de um determinado local. Dependendo do tipo de solo, do clima e da topografia, os efeitos 

de perda são variáveis, podendo ser até mesmo irreversíveis. 

A perda da capacidade de infiltração da água e, por consequência, o aumento do 

escoamento superficial podem ocasionar desde a contaminação de mananciais até mesmo a 

infertilidade do solo (Bertoni e Lombardi Neto 1990) ou sua compactação, ações que tendem a 

prejudicar a atividade agrícola de maneira grave, levando a perdas irreparáveis na economia de 

uma dada área.  

A região Noroeste do município de São Francisco vem sofrendo bastante com a ação 

antrópica nos últimos 42 anos (Camargo et al. 2017a; b). Parte dessa transformação se deu pela 

baixa escolaridade e pelo pequeno poder aquisitivo de parcela da comunidade local, de modo que 

várias atividades, hoje consideradas crimes, como queimadas descontroladas, desmatamento para 

plantio e pastagem com o uso de correntões, entre outras, foram toleradas ao longo do tempo, em 

especial pelo fato das leis ambientais, no Brasil, serem relativamente recentes. Essas ações, 

juntamente com a pouca presença fiscalizadora do poder público, colaboraram para o cenário que 

se tem hoje, de uso descontrolado do solo local.  

Assim sendo, devido a sua localização estratégica, nas bordas do rio São Francisco, o solo 

da região analisada apresenta, tanto no âmbito econômico quanto ambiental, grande importância 

para a aplicação de técnicas de manejo que auxiliem em sua preservação (Teixeira et. al 2017). 

Para isso, os meios matemáticos para a simulação e quantificação tem sido cada vez mais 

usados no intuito de descrever a ocorrência desses processos. No caso deste trabalho, cabe 

destacar a ação inovadora de uma nova metodologia para verificação da erosividade e, 

consequentemente, da erosão laminar qualitativa. Esta proposta nunca foi utilizada anteriormente 

na região de estudo. 
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O modelo aqui proposto, se bem utilizado, devido ao seu baixo custo e simplicidade na 

obtenção de dados, assim como outros similares, descarta a necessidade de coletas em campo, 

sendo de grande valia para a comunidade local não só por sua facilidade de manuseio, mas pela 

possibilidade de indicação de ações mitigadoras práticas, o que também tende a interessar 

pesquisadores do tema. 

Dessa forma, tendo em vista a inexistência de estudos como este terem sido realizados no 

local, pode-se considerar o presente trabalho como pioneiro na região, não só pela importância 

geográfica como também por apresentar a proposta de uma nova metodologia para o cálculo da 

erosividade e da análise qualitativa de erosão laminar.  

3.4 - ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo se localiza no município de São Francisco (Figura 3.1), Norte de Minas 

Gerais, entretanto este capítulo trabalha apenas com metade da localidade. O motivo para esta 

decisão se deu baseado em dois fatores: o primeiro, logístico, pois, para se compararem os 

resultados obtidos na nova metodologia aqui proposta, seria preciso confrontá-los com algum 

estudo clássico que use a EUPS, e o que se tem disponível, realizado por Teixeira et. al (2017b), 

foi realizado em apenas metade do município, portanto no mesmo local que este trabalho que aqui 

se apresenta. 

 
  Figura 3.1 - Localização do município de São Francisco 
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A segunda causa, evidentemente, foi de caráter financeiro, pois com o recurso 

praticamente inexistente para o desenvolvimento desta Tese desde 2015, quando o montante 

financeiro foi contingenciado, fez-se necessário o corte de despesas, que incluía a pesquisa que 

seria realizada em todo o território municipal. 

Assim, o município foi dividido em duas partes próximas em área, considerando-se como 

parâmetro de separação natural o próprio rio São Francisco (Figura 3.2). Para facilitar a logística 

do estudo, denominou-se de margem A, a porção de terras a Sudeste, e por B (o local específico 

deste capítulo e do próximo), a porção de terras a Noroeste. 

 
  Figura 3.2 - Divisão da área de estudo  

A escolha do local para aplicação do estudo se deu com base na análise do uso e ocupação 

do solo ao longo de 41 anos (ver seção específica no próximo capítulo), onde é perceptível que a 

margem B foi a mais degradada ao longo do tempo, tendo em vista a perda da vegetação original 

(Cerrado). 

3.4.1 Descrição e história do município de São Francisco 

O município de São Francisco foi fundado, segundo relatos locais, em 1877 por 

Domingos do Prado e Oliveira. Sua economia é voltada principalmente para a agricultura, 

pecuária e serviços gerais. Localiza-se na macrorregião Norte de Minas Gerais (MG), fazendo 

limite com Januária, Chapada Gaúcha, Pintópolis, Icaraí de Minas, Luislândia, Brasília de 
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Minas, Japonvar e Pedras de Maria da Cruz; com altitude média de 918 metros e distantes 

568 km de Belo Horizonte (BH) pelas BR 040 e 135 (IGA 2006). 

Atualmente, a população de São Francisco é a quarta maior da região Norte de MG, 

alcançando um total de 56.217 habitantes e com densidade de 16,27 habitantes/km² em seus 

3.299,801 km² (IBGE 2010). 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,638, sendo classificado como médio-

baixo em termos de qualidade de vida segundo os critérios das Nações Unidas (PNUD 2000). 

Dessa forma, cursos de capacitação para o planejamento financeiro familiar e aperfeiçoamento da 

mão de obra são urgentes para ajudar no aumento real de renda local, como é possível perceber 

quando se observa tanto o seu Produto Interno Bruto (PIB), R$ 12.198.649,18 (IBGE 2008), 

quanto o seu IDH (já descrito).  

Observando-se as características geográficas do município, nota-se uma temperatura 

média anual em torno de 24°C, sendo o seu clima tropical semiárido (Bsh) de acordo com a 

classificação de Koppen (IGA 2006), apresentando precipitação anual entre 1.057,4 mm e 1.132,9 

mm. Cabe destacar ainda que 91% do seu total pluviométrico anual ocorre entre Outubro e Março, 

apresentando assim duas estações bem definidas: chuvosa e seca (IBGE 2008). 

Segundo o Mapa de Cobertura Vegetal do Brasil (IBGE 2004), São Francisco se localiza 

entre dois grandes biomas: a Caatinga e o Cerrado, com maior presença deste. Destaca-se que o 

Cerrado possui diversos tipos de fitofisionomias (Ab´Saber 1977; Rizzini 1997), por exemplo, 

pântanos de Buritis que podem contribuir como refúgio das mais variadas espécies, o que ajuda a 

explicar a enorme biodiversidade regional de peixes.  Cerca de 70% das espécies desse grupo de 

animais presentes na bacia do rio São Francisco está na região Norte de MG (IGA 2006). Ainda 

sobre corpos hídricos, os mais importantes em volume e tamanho na região são: o rio São 

Francisco (Figura 3.3) e o rio Pardo, afluente do primeiro e principal bacia hidrográfica estudada 

nesta Tese. 
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Figura 3.3 – Vista frontal do rio São Francisco a partir da margem A do município-sede do estudo 2 

3.4.2 Bacia hidrográfica do rio Pardo 

Pensar em hidrografia é, por consequência, pensar em bacias hidrográficas, que podem 

ser definidas como sistemas aquíferos abertos capazes de sofrer influência direta do clima, tendo 

perda energética ao longo de seu fluxo, algo que contribui sobremaneira para interações bióticas, 

abióticas e antrópicas (Cunha e Guerra 2000). 

No caso do Norte de Minas Gerais, três grandes bacias estão presentes: a dos rios São 

Francisco, Jequitinhonha e Pardo (Figura 3.4). Um bom número dos afluentes destas bacias é 

intermitente ao longo do período de seca, entretanto não é a maioria, que é considerada perene, 

diferença fundamental para os cursos d’água presentes em regiões semiáridas, majoritariamente 

intermitentes (Del Rey e Dij 1991). 

                                                           
2 Quase todas as imagens fotográficas presentes nesta Tese são de origem primária. Aquelas que não o são 
estão devidamente referenciadas. 
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Figura 3.4 – Mapa hidrográfico da região Norte de Minas Gerais (In: Silva 2016, p. 536) 

Teixeira et al. (2000) mostram existirem, basicamente, quatro padrões de canais fluviais:  

 Entrelaçado: são aqueles onde os rios possuem ilhas ou ilhotas; 

 Meandrantes: são os rios típicos de locais onde se tem o relevo plano; 

 Retilíneos: locais onde se tem grande declividade pode apresentar este padrão; e 

 Anastomosado: são os cursos d´água presentes em áreas de relevo muito 

acidentado. 

No caso do Norte de MG, o padrão de morfologia verificado é do tipo meandrante 

variando a retilíneo (Silva 2016). 
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Voltando a falar sobre bacias hidrográficas, é possível classificá-las em seis diferentes 

padrões de drenagem, de acordo com Christofoletti (2002): 

 Radial: aquelas que possuem disposição similar ao raio de uma circunferência 

(em relação a um ponto fixo central); 

 Anelar: presentes em afloramentos de rochas pouco resistentes;  

 Treliça: onde se observa um grande controle estrutural; 

 Retangular: se forma através de modificações presentes na treliça; 

 Dendrítica ou arborescente: se forma ao longo de estruturas sedimentares 

horizontais; e 

 Paralela: estão nas vertentes de grande declividade. 

A predominância de padrões de drenagem presentes no Norte de MG refere-se aos tipos 

dendrítico e treliça (Silva 2016). O primeiro tipo notado é comum em locais de substrato rochoso 

uniforme. Exemplos disso são as rochas sedimentares com acamamento horizontal e também as 

rochas ígneas (ou até metamórficas) que não apresentam preferência de orientação ou foliação 

(Press et al. 2007). Quanto à drenagem treliça, ela está presente com maior frequência em áreas 

que possuem substrato rochoso com alternância de rochas de resistência média em segmentos 

paralelos que apresentam planos de fraqueza ortogonais (Teixeira et al. 2000). 

O município de São Francisco, dividido pelo rio de integração nacional em sua faixa 

central, se faz presente em quatro diferentes sub-bacias hidrográficas (Figura 3.5), sendo estas:  

 Mangal: que toma quase a totalidade da margem A; 

 Jequitaí e Pacuí: presente no extremo Sul da margem A; 

 Acari: que perpassa por toda a fronteira Sudoeste da margem B; e 

 Pardo: que ocupa área superior a 90% da faixa terrestre da margem B.
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Figura 3.5 – Localização da bacia hidrográfica do rio Pardo 

Graças a essa imensa área de extensão ao longo da margem B, essa bacia, sem dúvida 

alguma é a mais indicada para o estudo desta Tese, haja vista que parte significativa das atividades 

práticas deste trabalho, em especial os capítulos 3, 4 e 5, deu-se nessa região, justificando o porquê 

de sua escolha. 



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

 

32 
 

Cabe destacar que a bacia hidrográfica do rio Pardo, objeto desta Tese, não é o mesmo 

rio que dá nome a uma das três grandes bacias presentes no Norte de MG, como observado na 

Figura 3.4. O corpo hídrico em questão é muito menor, sendo afluente (e sub-bacia) do rio São 

Francisco e localizado no extremo Noroeste da margem B da área de estudo, fazendo fronteira 

natural com o município de Januária. 

3.5 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção se divide em subpartes, sendo estas: Geologia, Geomorfologia, Pedologia e 

Hidrografia (todas da microrregião onde se localiza o município de São Francisco). Além destas, 

tem-se uma subseção específica sobre o uso da EUPS e suas variáveis. 

3.5.1 - Geologia  

Como é possível verificar na Figura 3.6, a área em questão localiza-se entre a zona de 

transição da Serra do Espinhaço (a Leste) e o rio São Francisco (a Oeste). Geotectonicamente, o 

município está inserido entre o Cráton do São Francisco (que faz parte do Escudo Atlântico, 

situado na porção centro-leste da Plataforma Sul-Americana) e a Faixa de Dobramentos Araçuaí. 
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    Figura 3.6 - Geologia do município de São Francisco 

Segundo Almeida (1977), esse Cráton foi uma região plataformal consolidada em tempos 

pré-brasilianos. Tendo em vista os estudos de Alkmim et al. (1993) e Alkmim (2004) 
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acerca desse segmento crustal, pode-se afirmar que as faixas de dobramento próximas ao 

Cráton do São Francisco são fruto de colisões diacrônicas do ciclo Brasiliano. 

Localizada na margem Sudeste do Cráton descrito acima, observa-se a Faixa Araçuaí, 

originária do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental e parte do sistema orogenético Brasiliano-Pan 

Africano. Seu dobramento apresenta orientação N-S, com vergência para Oeste, sendo do período 

Arqueano (ao Paleoproterozóico) o embasamento de suas mais destacadas unidades 

litoestratigráficas (Uhlein 1991). Ainda, segundo o mesmo autor, é possível observar 

metassedimentos Paleo/Mesoproterozóicos (rift intracratônico) do Supergrupo Espinhaço, o 

Supergrupo São Francisco oriundo do Neoproterozóico (bacia epicontinental marinha), rochas 

graníticas do estágio colisional brasiliano e unidades fanerozóicas. 

O Cráton São Francisco possui um embasamento rico em áreas metamórficas do 

Arqueano, como gnaisses, granitóides e granulitos capazes de gerar associações granito-

greenstone, cinturões de rochas supracrustais paleoproterozóicas, ou ainda rochas plutônicas de 

composição variável (Teixeira et al. 2000). Suas unidades praticamente não possuem 

deformações, apresentando metamorfismo gradual ao longo da região de dobramento mais baixo, 

impondo um limite gradativo entre o domínio cratônico e o domínio da faixa (Uhlein et al. 2004).  

O Supergrupo Espinhaço curiosamente possui contato de discordância angular e erosiva 

com o Cráton São Francisco (Uhlein 1991), sendo que seu domínio sofre exposição de estruturas 

anticlinórias erodidas tanto da região de Gouveia como de Itacambira-Porteirinha, cujo Complexo 

Basal ocupa a parte central do Anticlinório de mesmo nome, flanqueado pelos metassedimentos 

dos supergrupos Espinhaço e São Francisco. 

3.5.2 - Geomorfologia  

Por estar presente entre diferentes unidades geomorfológicas, o município de São 

Francisco acaba por apresentar diversos comportamentos em relação aos processos geodinâmicos 

externos. Uma das feições que acaba por ditar a forma na região são as estruturas horizontalizadas, 

sedimentares e cretáceas compostas de arenitos dos Grupos Urucuia e Areado (Figura 3.7). 
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 Figura 3.7 - Geomorfologia do município de São Francisco 

Segundo Boaventura (1981), essa condição plana do relevo se deu graças à superposição 

de camadas geológicas litificadas ou de sedimentos inconsolidados, gerando um 
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escoamento superficial capaz de acumular matéria orgânica devido a sua baixa 

turbulência hidráulica, explicando, por exemplo, a formação de Veredas na região (Augustin et 

al. 2009).  

Pensando em um contexto mais amplo, podem-se notar seis destacadas formas de relevo 

(unidade morfoescultural) na região Norte de MG. De acordo com Silva (2016, p.4), são:  

as planícies, ao longo do curso dos rios, as depressões, principalmente a 
Sanfranciscana, e os planaltos, envolvendo serras, patamares e chapadas. Os 
patamares (São Francisco/Tocantins), as depressões (Alto/Médio São 
Francisco) e as serras (Espinhaço) pertencem ao Domínio Morfoestrutural de 
Faixas de Dobramentos e Coberturas Metassedimentares Associadas, enquanto 
as chapadas correspondem ao Domínio de Bacias com Coberturas 
Sedimentares Inconsolidadas Plio-Pleistocênicas. As planícies fluviais e/ou 
fluviolacustres refletem os depósitos de areia e argila do Quaternário. 

A depressão Sanfranciscana se formou na calha do Rio São Francisco, entre os relevos da 

Chapada Diamantina a Leste e os Chapadões Ocidentais a Oeste, sendo moldada em rochas do 

Grupo Bambuí (Silva 2016), com destaque para calcários, ardósias e folhetos (IBGE 1977). 

A presença local de ardósias, filitos, mármores e quartzitos pode ser explicada pelo fato 

dessas rochas terem sido metamorfizadas, possivelmente, em águas marinhas quentes, como 

demonstra o alto teor de calcário nos carbonatos ali presentes (IBGE 1977). 

Ao longo da parte interna da depressão Sanfranciscana, é possível notar a bacia 

hidrográfica do rio Jequitaí, localizada no pediplano recente que se constituiu ao longo das 

formações cambro-ordovicianas, através de processos de meteorização mecânica e escoamento 

em lençol quando o planeta apresentava um clima muito mais seco que o presente (Penteado e 

Ranzani 1973). 

Já a formação de terraços na região pode ser explicada por ações erosivas que geraram o 

acúmulo de sedimentos no momento em que se deu o rebaixamento do eixo da bacia hidrográfica 

local, ocorrido ao final do Pleistoceno Médio, mesma época em que houve a formação dos 

pediplanos ali presentes (Pessoti et al. 1988). 

Nessa mesma época do período Quaternário, os movimentos tectônicos levaram à 

formação de vales próximos aos planaltos da região, culminando na superfície do rio São 

Francisco (King 1956). Já o rio Jequitaí recebeu esses movimentos de maneira escalonada, como 

mostram os registros paleogeográficos da região (Penteado e Ranzani 1973). 

A formação pós-pleistocênica, no caso a planície aluvial, apresenta acúmulo de material 

arenoso que vai diminuindo à medida que a margem do rio São Francisco segue em direção ao 

interior da planície, chegando, em alguns momentos, até a desaparecer. Destaca-se que, ao 

contrário da região pediplana, o sedimento aqui presente mostra-se envolvido por uma recente 

camada síltico-argilosa. 
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3.5.3 - Pedologia  

A região Norte de MG apresenta um conjunto de fatores diferenciados que contribuíram 

com as ações do intemperismo ao longo do tempo. A presença de chapadas e depressões, 

microrganismos, variações climáticas e pluviométricas únicas, além de processos pedogenéticos 

específicos (latolização, podzolização, hidromorfismo) e gerais (adição, perda, translocação e 

transformação), ajudam a explicar esse processo intemperístico próprio.  

Observando-se a Figura 3.8, é possível observar que o município de São Francisco 

apresenta três grandes unidades taxonômicas pedológicas em seu território, sendo estas:
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 Figura 3.8 - Pedologia do município de São Francisco 

Neossolos: Tipo de solo de pouca profundidade e desenvolvimento pedogenético, ou com 

presença marcante de areias quartzosas ou ainda existência de material de origem vulcânica 
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ou sedimentar (Ribeiro et al. 2003; 2005). Os principais tipos de Neossolos são os 

Litólicos ou Regolíticos, presentes em baixas profundidades; os Quartzarênicos, que retêm pouca 

água; e os Flúvicos de elevada susceptibilidade à inundação. 

Latossolos: Esta classe é oriunda do processo denominado laterização ou latolização, 

sendo extremamente lixiviado e intemperizado (típico de morfologias planas), com perda de 

sílica, de bases (Ca, Mg, Na e K) e enriquecimento de Óxidos de Ferro e Hidróxidos de Alumínio 

(Silva 2016).  

Cambissolos: Esta classe se caracteriza por possuir um horizonte B incipiente (câmbico) 

logo após o horizonte A (hístico) inferior a 40 cm. Esse horizonte B, segundo Silva (2016, p.8):  

é um horizonte mineral subsuperficial que tem uma textura franco-arenosa ou 
mais argilosa e possui estrutura de solo ao invés de estrutura de rocha, além de 
conter alguns minerais intemperizáveis e muita pouca evidência de iluviação 
(processo de deposição de material de solo removido de um horizonte superior 
para o inferior, no perfil do solo). Em geral, ele sofreu intemperismo 
moderado, por causa da idade ou de baixa intensidade de formação do solo. 
Muitas vezes o horizonte câmbico é fortemente intemperizado e muito estável, 
mantendo-se praticamente inalterado durante milhares de anos.  

Por apresentar aspectos semelhantes a outros horizontes, ações físico-químicas e 

biológicas podem levá-lo a se transformar em outros horizontes, como o óxico, o cândico, o 

argílico e o sálico, principalmente (EMBRAPA 2006). 

 Ao longo da área de estudo, pode-se perceber a presença de Latossolos nas regiões de 

relevos mais planos, recobrindo vastos territórios sedimentares. Onde se verifica encostas de 

declividade íngremes e afloramento de rochas, entretanto a classe dominante é de Cambissolos, e 

nas margens dos cursos d’água observam-se os Neossolos, conforme descrito resumidamente na 

Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 - Classes de solo e sua relação com o relevo no município de São Francisco  

Classes de solos Relevo associado 

Latossolo Vermelho-Amarelo Relevo plano e suave ondulado 

Litólicos ou Neossolos Litólicos 
Relevo suave ondulado e com forte ondulação; camada de 
rocha sob o solo superficial 

Areias Quartzosas Hidromórficas ou 
Neossolos Quartzarênicos (Órticos ou 
Hidromórficos) 

Relevo plano e suave ondulado 

Areias Quartzosas Hidromórficas ou 
Neossolos Quartzarênicos (Órticos ou 
Hidromórficos) 

Relevo plano  

Cambissolo Relevo suave ondulado e forte ondulado 
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Areias Quartzosas ou Neossolos 
Quartzarênicos (Órticos ou 
Hidromórficos) 

Relevo plano e suave ondulação 

Latossolo vermelho-amarelo Relevo suave ondulado e ondulado  

Solos Aluviais ou Neossolos Flúvicos Relevo plano 

Cambissolo Relevo suave ondulado e ondulado 

Latossolo Vermelho-Amarelo Relevo suave ondulado 

Areias Quartzozas ou Neossolos 
Quartzarênicos (Órticos ou 
Hidromórficos) 

Relevo suave ondulado  

Solos Aluviais ou Neossolos Flúvicos Relevo plano 

3.5.4 -  Hidrografia 

São Francisco, município-sede deste estudo que aqui se apresenta, localiza-se na bacia do 

rio de mesmo nome, que drena 76% da região Norte mineira e é o principal responsável por 

abastecer, através de uma rede de drenagem de 650.000 km2, o Nordeste brasileiro, onde estão 

presentes, principalmente, as fitofisionomias vegetacionais Cerrado e Caatinga (Souza et al. 

2005). 

Observando-se a Figura 3.9, é possível notar que o principal corpo hídrico presente é o 

rio São Francisco, que divide o município em dois, mas o que merece mesmo destaque é o curioso 

fato da área de estudo possuir fronteiras hídricas com os municípios vizinhos em mais de 80% de 

seu perímetro. 
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Figura 3.9 - Hidrografia do município de São Francisco, MG 

Ao longo da extremidade Norte do município, observa-se o rio Pardo, que, além de 

abarcar, ao longo da área de sua bacia hidrográfica, quase toda a margem B de São Francisco, 

delimita também a sua fronteira natural com Januária, cidade vizinha.
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O córrego do Cedro, a Noroeste, juntamente com o córrego das Lages, faz a divisão 

natural com Chapada Gaúcha. Já o rio Acari separa São Francisco e Pintópolis a Sudoeste, 

enquanto o riacho Tiririca, afluente do rio Urucuia, faz o limite natural com Icaraí de Minas a Sul. 

Seguindo pelo lado oposto, a Nordeste, o riacho da Limeira e o ribeirão Mangal realizam 

o limite fluvial entre os municípios de Pedras de Santa Cruz e São Francisco; o próprio ribeirão 

Mangal denota a fronteira com Japonvar a Leste, e, ainda, o riacho Bamburral realiza a separação 

natural entre o município estudado e Brasília de Minas no extremo Leste. Por último, observa-se 

o riacho dos Macacos a Sudeste realizando a divisão fluvial com Luislândia. 

3.5.5 - EUPS: seu uso e suas variáveis 

A Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) é a ferramenta para previsão de perda de 

solos mais usada em trabalhos de planejamento ambiental que tenham como foco a erosão hídrica 

(Bertoni e Lombardi Neto 1990). Essa fórmula, criada e desenvolvida por Wischmeier e Smith 

(1978), pode ser definida segundo a equação I: 

A =  R. K. L. S. C. P        ( I ) 

Sendo: 

A - perda média anual de solo por unidade de área (t.ha-1.ano-1);  

R - erosividade da chuva (MJ.mm/ha.h.ano);  

K - erodibilidade do solo (t.ha.h/ha.MJ.mm);  

L - comprimento da vertente; 

S - declividade da vertente;  

C - uso e manejo do solo;  

P - práticas conservacionistas.  

Para um maior detalhamento, cabe destacar e explicar como se calcula e se utiliza 

convencionalmente cada uma das variáveis da fórmula. 

a) Fator R (erosividade da chuva) 

Segundo Wischmeier e Smith (1962), este fator R pode ser definido como a capacidade 

da chuva em causar erosão no solo de uma área. Para seu cálculo numérico, é preciso o uso da 

equação de Precipitação (II), de Lombardi Neto e Moldenhauer (1980), uma vez que existe uma 

relação entre o R, a média mensal e a média anual de chuva do local de estudo. 

��� =  67,355 ���
� �

�,��
     ( II )     
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Sendo: 

EI x - média mensal do índice de erosividade (MJ.mm/ha.h); 

r - média do total mensal de precipitação (mm); 

P - média do total anual de precipitação (mm). 

Para o cálculo da erosividade da chuva, somam-se os valores mensais do índice de 

erosividade em cada estação pluviométrica conforme a equação III de Bertoni e Lombardi Neto 

(1990): 

� =  � ��       ( III ) 

Sendo: 

R – erosividade da chuva; 

∑ EI x – somatório dos valores mensais do índice de erosividade em cada estação 

pluviométrica disponível para o estudo. 

b) Fator K  (erodibilidade do solo) 

Os estudos de Wischmeier e Smith (1978) comprovaram que nem todos os solos sofrem 

da mesma maneira com os processos erosivos, pois essa variação está ligada a características 

próprias de cada tipo de solo, conhecida como erodibilidade (fator K). O que vai colaborar com a 

variabilidade desse fator são as propriedades capazes de afetar os seguintes fatores: 

permeabilidade e capacidade de retenção de água, velocidade de infiltração, resistência às forças 

de dispersão, abrasão, salpico e, ainda, o transporte pela chuva e escoamento. 

Os mapas relativos ao Fator K, muitas vezes, utilizam-se de digitalização de mapas 

pedológicos, com destaque para os de reconhecimento de solos disponibilizados pela EMPRAPA 

(1983, 1986), e para o cálculo da erodibilidade usa-se o nomograma de Wischmeier et al. (1971), 

que descreve as informações das classes de solos em 144 perfis diversos.  

Tendo em vista que a EUPS apresenta em seu resultado apenas a erosão laminar, as 

características que se referem ao seu horizonte superficial são verificadas através de nomogramas, 

como: porcentagem de silte; areia muito fina (0,002 - 0,10 mm); areia; matéria orgânica; estrutura; 

e permeabilidade.  

O valor de matéria orgânica, consequentemente, é calculado multiplicando-se o C 

orgânico por 1,724, e o valor do K é multiplicado pelo fator de conversão 0,1317, para que os 

números obtidos estejam dentro do sistema internacional (SI) e não do inglês. 

c) Fator L e S  (fatores topográficos) 
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Pode-se definir como Fator L ou comprimento de rampa a distância entre um determinado 

ponto de origem de caimento d’água até onde ela decresce iniciando sedimentação em rupturas 

(Wischmeier e Smith 1978). Para o uso da equação em questão, o L é usado de forma 

adimensional, mesmo sendo medido em metros (m). 

A outra variável que trata esta seção, o S, é definido pelos mesmos autores, como o ângulo 

ou o índice da inclinação do terreno, quanto maior a declividade, maior a energia do escoamento 

superficial. Das incógnitas presentes na EUPS, o L costuma ser a mais complexa de ser medida à 

distância, ou seja, quando não se têm condições expressas de ida a campo para a sua verificação. 

Nesse caso, têm sido comumente usadas duas metodologias para mensuração: 

A primeira forma de cálculo do L, chamada aqui de Equação IV, é de autoria de Desmet 

e Govers (1996) a partir das equações de Foster e Wischmeier (1974): 

                Lij = [(Aij-in + D2) m+1 – (Aij-in) m+1]         ( IV ) 
                                        [(Dm+2 . x m

ij (22,13)m] 

Sendo:  

Li,j  – fator de comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i,j); 

Ai,j-in – a área de contribuição da célula em coordenadas (i,j) (m²); 

D – tamanho da célula; 

X – coeficiente função do aspecto para grade de célula em coordenadas (i,j); 

m – coeficiente função da declividade para grade de célula em coordenadas (i,j). 

Esse fator m, ainda segundo os autores da Equação IV, é determinado segundo as classes 

de declividade existentes: 

(a) m = 0,5 se declividade for > 5%;  

(b) m = 0,4 para intervalo de 3 a 5%; 

(c) m = 0,3 para intervalo de 1 a 3%; 

(d) m = 0,2 para declividade < 1%. 

A segunda forma de cálculo permite a verificação direta do fator topográfico LS. Nesse 

caso, podem-se usar os dados do Modelo Numérico do Terreno fornecidos pelo Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) da NASA (NASA 2010), processá-los no SIG e, com esses dados, 

realizar o cálculo com o uso da Equação V proposta por Chair (2005): 

LS= 1,6x [ (FAC x Res)]0,4 . [sen (decliv x 0,01745)]1,7           ( V ) 
                                           22,1                          0,09 

Sendo: 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

 

45 
 

_______________________ 

FAC – acúmulo de fluxo de escoamento superficial;  

Res – base do SRTM com uma resolução espacial de 30 m;   

Decliv – declividade das células.  

d) Fator C  (manejo do solo) 

Bertoni e Lombardi Neto (1990) definiram o Fator C como a relação entre as perdas do 

solo de uma dada área de cultivo, com um tipo específico de manejo, e as perdas correspondentes 

no solo de uma mesma área, mantendo o solo descoberto e cultivado. 

O valor do C não pode ser calculado de maneira separada das demais incógnitas, uma vez 

que o tipo de cultura presente no solo varia de local para local ou até mesmo na mesma área em 

caso de diversos tipos de cultura. Dessa forma, para se definirem quais os valores ponderados (ou 

adimensionais) a se adotarem em C, o método ideal, tendo em vista uma maior e melhor acurácia 

visual do manejo de um determinado solo, é o uso da classificação supervisionada, denominada 

“Máximo Verossimilhança - MaxVer” contida, entre outros, no software SPRING/INPE e 

aplicada sobre imagens do Landsat 5-TM, seguida da fórmula de cálculo ponderado do Fator C 

(Chaves 1994), aqui denominado como Equação VI: 

 C=  C1A1 +  C2A2+ ...+  CnAn 
                                                         ( VI ) 

                                             At 

Sendo: 

C – valor de C ponderado; 

Ci – valor de C para cada tipo de cultura; 

Ai – área de cada cultura; 

At – área total do município ou local de estudo. 

e) Fator P  (práticas conservacionistas) 

A relação que ocorre entre a intensidade das perdas possíveis de se realizarem de acordo 

com um tipo de prática de conservação adotada e os plantios presentes em uma área de declive é 

denominada fator P (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). Segundo Chaves (1994), plantios em 

regiões de desnível têm o valor igual a 1. 

3.6 - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho, para o cálculo dos parâmetros necessários ao uso 

da EUPS, deu-se de maneira diferenciada. Para melhor explanação, esta seção está dividida em 

subpartes relacionadas ao cálculo de cada uma das incógnitas:
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3.6.1 - Fator R ou Erosividade  

O cálculo do R, neste trabalho, dá-se de maneira inovadora, pois, em vez da metodologia 

clássica baseada apenas no produto da energia cinética da chuva pela máxima intensidade ao 

longo de 30 minutos (Wischmeier e Smith 1978), usou-se uma nova proposta desenvolvida com 

o uso de SIGs para resolver o problema então criado, que era conseguir os dados relativos à 

intensidade da chuva no local por 30 minutos consecutivos. 

Para tanto, a primeira observação feita se deu ao estudar a fórmula de cálculo de energia 

física das chuvas em terras elevadas proposta por Odum (1996), aqui denominada Equação VII. 

E"#$  =  C%&# . M() . V+ . A%           (VII) 

Sendo: 

Ecte  –  energia física da chuva (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1); 

Cmst  – constante mundial das chuvas sobre as terras (tem o valor de 105.000 km3/ano 

segundo Ryabchikov, 1975); 

Mav  –  massa de água por km3 de volume de precipitação (1.10 12 kg/km3); 

Vf  –  velocidade final; na prática, é a força da gravidade (9,8 m/seg2); 

Am  – altitude média das terras. 

De posse da equação de Odum (1996), é possível substituir nessa fórmula a incógnita Am 

pelos valores hipsométricos do local (obtidos do SRTM com acurácia de 30 m), uma vez que, em 

vez de se calcular a altitude média de todo o planeta, como faz o autor, pode-se calcular somente 

para a área de estudo. Assim, com o uso de ferramentas do SIG, é possível, com todas as 

informações hipsométricas, gerar um mapa com a energia física da chuva. 

O mapa gerado, ainda usando-se o SIG, pode ser dividido pelo mapa de precipitação 

média da chuva ao longo de dez anos, construído com base no banco de dados das estações 

pluviométricas presentes na região, gerando o valor da erosividade, o R (Equação VIII).  

R =  Ecte
P      (VIII) 

Sendo: 

R – erosividade da chuva; 

Ecte  –  energia física da chuva em terras elevadas; 

P  –  média pluviométrica na última década. 

Ou seja, propõe-se aqui uma nova forma de cálculo dessa incógnita presente na EUPS.
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3.6.2 - Fator K ou Erodibilidade 

A verificação do fator K se deu com base nos estudos do Levantamento Exploratório – 

Solos do Norte de Minas Gerais (Área de Atuação da SUDENE), por Jacomine et al. (1979), em 

um convênio de mapeamento de solos entre a EMBRAPA/SNLCS e a SUDENE/DRN. Com base 

nesses dados, fundamentados ainda nos estudos de Borges (2009) na região semiárida da bacia 

do Carinhanha, cujas distâncias mínimas e máximas variam cerca de 20 km a 200 km, da região 

do médio São Francisco, área de estudo desta Tese, foi possível estabelecer a classificação 

granulométrica média do Norte de Minas Gerais, região em que se inclui o município de São 

Francisco, assim como os resultados do K na área. Assim, de posse desses produtos, associados 

às funções do SIG, identificou-se os fatores de erodibilidade dos solos locais. 

3.6.3 - Fator C ou Uso e Manejo do Solo 

Para a identificação do C, usou-se, neste trabalho, a classificação digital de imagem 

supervisionada, ou simplesmente Método da Máxima Verossimilhança – MaxVer, contida no 

software SPRING/INPE, aplicada sobre a imagem do Landsat 5-TM, órbita 219 e ponto 71, 

datada de 24/06/2016. Utilizaram-se as bandas 3 (0,63 - 0,69 µm), 4 (0,76 - 0,90 µm) e 7 (2,08 - 

2,35 µm) correspondentes às faixas do visível e infravermelho próximo do espectro 

eletromagnético. 

Com base nesse método descrito no parágrafo anterior, assim como no mapa de uso e 

ocupação do solo local desenvolvido no capítulo 4, na observação da literatura, em especial de 

Wischmeier e Smith (1978), e no software ArcGIS 10.23, foi possível gerar a Tabela 3.2 com 

valores correspondentes aos padrões de cobertura da vegetação que, associados ao SIG, 

permitiram a verificação dos valores do Fator C no local. 

Tabela 3.2 - Uso do Solo x Fator C 

Usos do Solo Fator C 

Água 0 

Vegetação Nativa Rala (Cerrado) 0,001 

Vegetação Nativa Densa (Outros) 0,002 

Atividades Agrosilvopastoris 0,75 

Solo Exposto 1 

Área Urbana 0,03 
  

 

3.6.4 - Fator P ou Práticas Conservacionistas

                                                           
3 Cabe destacar que somente esse software permite o uso programado das ações de mapeamento aqui descritas tendo em vista a 
acurácia proposta. Portanto, plataformas de mapeamento similares e gratuitas não possibilitam a realização das metodologias aqui 
descritas por limitações presentes em suas ferramentas de uso. 
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No caso deste trabalho, uma vez que a área escolhida era a mais degradada do ponto de 

vista de perda da vegetação original – Cerrado – considerou-se o valor de P como 1, sendo este 

o valor correspondente à falta de práticas de controle à erosão, segundo Fujihara (2002). 

3.6.5 - Fator topográfico L e S e a nova proposta de adaptação da EUPS para 

o estudo em questão 

Uma vez que para o cálculo do R usou-se a equação de Odum (1996) que trabalha com 

os valores hipsométricos da região, desprezaram-se os valores L e S por serem considerados 

irrelevantes uma vez que essas incógnitas, de modo indireto, foram observadas ao se calcular a 

hipsometria local. No caso do cálculo da perda laminar de solo, talvez seja essa a grande diferença 

em relação à fórmula original da EUPS. 

Assim, propõe-se para o estudo em questão a seguinte equação: 

/ =  0. 1. 2. 3     ( IX )  
Sendo: 

A - perda média anual de solo por unidade de área (t/ha/ano);  

R - erosividade da chuva (MJ/ha/mm/h/ano);  

K - erodibilidade do solo (t/h/MJ.mm);  

C - uso e manejo do solo;  

P - práticas conservacionistas.  

Após o cálculo, os resultados encontrados foram comparados com os obtidos da maneira 

convencional por Teixeira et al. (2017b) com o uso do teste de correlação para verificação da 

veracidade dos valores encontrados. 

3.7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.7.1 - Cálculo Qualitativo da Erosividade 

O primeiro valor proposto a ser encontrado foi o R. Assim, de acordo com a metodologia 

aqui empregada, gerou-se o Mapa Hipsométrico da área estudada (Figura 3.10).
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  Figura 3.10 - Mapa de Hipsometria do município de São Francisco 

Pode-se observar, nessa figura, a variação de altitude no município, destacando-se o 

rebaixamento na região central, típico de onde se localizam corpos hídricos, como é o caso em 

questão com o rio São Francisco, localizado em sua faixa central. 

Com o mapa hipsométrico pronto, voltou-se à equação de Odum (1996) para a geração 

do modelo referente à energia física da chuva na área de estudo (Figura 3.11), conforme descrito 

na seção referente à metodologia.  
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Figura 3.11- Mapa da energia física da chuva no município de São Francisco 

A equação VI, que permitiu o cálculo da energia física da chuva, é de grande valia, pois 

permite verificar, como mostra a Figura 3.11, os locais onde a chuva atinge maior velocidade 

cinética. Esses valores aqui obtidos, portanto, podem contribuir para se verificar a erosividade (R) 

da área de estudo se for devidamente relacionado com a pluviometria no mesmo local, ou seja, os 

valores da energia da chuva divididos pela média pluviométrica mais recente tendem a apresentar 

então o R, uma dedução relativamente simples com base na física newtoniana. 

De posse desse raciocínio, passou-se então para a confecção do mapa referente à 

pluviometria do território estudado na última década (Figura 3.12). Para isto, usou-se a base de 

dados das estações pluviométricas disponíveis na região Norte de MG entre os anos de 2005-

20164 (Tabela 3.3). 

                                                           
4 Cabe destacar que esses dados, apesar de públicos, foram gentilmente cedidos por Marley Lamounier Machado, servidor da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG. 
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 Figura 3.12 - Mapa pluviométrico do município de São Francisco 

Tabela 3.3- Estações pluviométricas verificadas para a confecção do mapa da Figura 3.12 

Nome da Estação Município  Entidade Latitude Longitude 

Usina Pandeiros  Janaúba  SUDENE  16°02'00.0"S 43°16'00.0"W 

Campo Azul  Brasília de Minas  SUDENE  16°29'00.0"S  44°48'00.0"W 

Serra das Araras Chapada Gaúcha  COPASA  16°07'03.0"S  44°35'28.0"W 

São Romão  São Romão  ANA  16°22'18.0"S 45°04'58.0"W 

Vila Urucuia  São Francisco  ANA  16°18'01.0"S  45°44'32.0"W 

 

Tendo como base os valores da energia física da chuva gerados (Figura 3.12) e dividindo-

se pela carta pluviométrica (segundo a equação VII), foi possível obter o mapa da erosividade (R) 

descrito na Figura 3.13, no qual cabe destacar que quanto menor o valor encontrado, maior a 

tendência erosiva na região. 
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  Figura 3.13 - Mapa da erosividade (R) do município de São Francisco 

Esse mapa de erosividade, quando delimitado somente na região B (Figura 3.14), área 

específica deste estudo, mostra-se visualmente similar ao mapa de cálculo de erosividade, 

segundo a metodologia convencional (Figura 3.15), desenvolvido por Teixeira et al. (2017b) no 

mesmo local.
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  Figura 3.3 - Mapa da erosividade (R) da margem B do município de São Francisco
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Figura 3.4- Mapa qualitativo da erosividade (R) na margem B do município de São Francisco segundo  o 
método convencional (In: Teixeira et al. 2017b, p.73) 

De maneira a averiguar se as impressões observadas nas figuras 3.13 e 3.14 refletiam a 

realidade, utilizaram-se os programas de estatística descritiva do Excel para se verificar se os 

resultados de ambos os mapas apresentavam correlação significativa acerca de seus resultados. 

3.7.2 - Testes estatísticos para verificação de correlação entre ambas as metodologias 
de cálculo do R 

O coeficiente de correlação de Pearson, ou simplesmente teste R², busca medir a 

similaridade entre dois diferentes valores (Garson 2009) de maneira que se obtenha o “grau da 

relação linear entre duas variáveis quantitativas” (Moore 2007, p.100).  

Ainda sobre essa ferramenta estatística, ela possui uma variação que vai de -1 a 1, de 

maneira que o resultado seja capaz de indicar uma relação positiva ou negativa para as variáveis 

testadas. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior será a relação direta entre as variáveis, e, ao 

contrário, quanto mais próximo de -1, menor será a relação direta, portanto, valores negativos 

mostram relação inversa entre as variáveis. Já uma correlação de valor zero mostra que não existe 

relação linear entre ambas.  

A interpretação dos resultados dos testes realizados é o fator-chave para a compreensão 

do que se busca. Dessa forma, os valores resultantes no intervalo entre 0,10 e 0,29 podem ser 

compreendidos como de pequena relação entre as variáveis; aqueles entre 0,30 e 0,49 podem ser 
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vistos como de média relação; e os escores entre 0,50 e 1 podem ser considerados como de grande 

relação (Cohen 1988). 

Outros autores, como Dancey e Reidy (2006), por exemplo, interpretam os resultados do 

teste R² de maneira um pouco diferente. Para eles, o R² entre 0,10 e 0,30 é entendido como fraco; 

o R² entre 0,40 e 0,60 é visto como moderado e o R² entre 0,70 e 1 é apontado como forte. 

Independentemente da interpretação obtida, o fato concreto é que, quanto mais próximo de 1, 

maior a afinidade entre as variáveis estudadas. 

No caso da erosividade, utilizaram-se os resultados obtidos nas duas metodologias aqui 

comentadas, a clássica e a desenvolvida neste capítulo para o mesmo local (margem B do 

município de São Francisco) de maneira a se realizar o teste R² e assim obter o grau de correlação 

entre ambas. Uma vez que o objetivo aqui foi apenas testar a similaridade entre ambos os métodos, 

o teste R² é o mais indicado, como mostraram Dancey e Reidy (2006). 

Conforme pode ser visto na Figura 3.16, o resultado apresentou um grau de correlação 

extremamente alto, de mais de 95% (0,999), o que significa que ambas as metodologias 

apresentam resultados qualitativos similares para a área de estudo, mostrando que tanto a forma 

tradicional como a forma aqui desenvolvida, podem ser utilizadas para percepção qualitativa da 

erosividade. 

 
 Figura 3.5 - Gráfico de correlação entre ambas as metodologias de cálculo qualitativo de erosividade 

Talvez a grande vantagem do método aqui proposto em detrimento do clássico se dê 

dentro de uma perspectiva econômica, afinal toda ferramenta capaz de contribuir para a 

otimização monetária de um determinado empreendimento é bem-vinda. E isso, comumente, 

acontece com o tempo, pois, quanto menor for o período despendido para se conseguirem os 

dados necessários a um determinado trabalho, menor será o seu gasto, barateando assim sua 

produção e sendo mais interessante do ponto de vista metodológico. 
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Para a realização do cálculo do R da maneira convencional, comumente ocorre a 

dificuldade de se conseguir os dados relacionados à intensidade da chuva em um determinado 

local por 30 minutos consecutivos (pluviogramas), afinal nem sempre este dado é simples de ser 

encontrado tendo em vista nem sempre se ter estações pluviométricas próximas ao local de estudo. 

No caso da nova forma de mensuração do R aqui descrita, esse problema não mais ocorre, 

pois, para isso, utiliza-se a média pluviométrica da região na década, um dado muito mais fácil 

de se conseguir do que a intensidade da chuva em relação ao tempo, barateando e otimizando, 

portanto, todo o processo de estimativa do R.  

3.7.3 - Compreensão dos resultados obtidos 

 A nova proposta metodológica para a avaliação do R se mostrou estatisticamente 

correlacionada quando comparada à ferramenta tradicional de obtenção de erosividade. 

Obviamente, isso não significa que em todo local irá acontecer dessa forma. É de máxima 

importância a realização de mais estudos desse tipo em outras áreas, para compreensão se essa 

proposta pode ser utilizada em qualquer local ou se somente para a margem B do município de 

São Francisco. 

Tendo em vista as incógnitas usadas para o cálculo aqui realizado, é pertinente avaliar a 

possibilidade dessa nova proposta ser universal, pois as variáveis aqui manipuladas se relacionam 

de forma direta com variáveis normalmente empregadas em estudos de solo e erosão. 

O uso de formas indiretas para cálculo do R, além da metodologia clássica, não é 

novidade. A mais usual, sem dúvida, é a de Bertoni e Lombardi Neto (1990), que assim como a 

proposta aqui apresentada também utiliza como ideia geral a pluviosidade.  

A diferença, entretanto, entre ambas, dá-se no uso das incógnitas. Se na equação VII usou-

se a média pluviométrica da última década e a energia física da chuva em terras elevadas, os 

autores usaram apenas os índices pluviométricos mensais e anuais como pode ser visto em X e 

XI. 

EI =  67, 355 ���
� �

�,��
                                             ( X ) 

 

� =  ∑ ��6789:7                                                               ( XI ) 

 

Sendo: 

EI - média mensal do índice de erosividade (MJ.mm.ha -1.h-1); 
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R - fator de erosividade da chuva (MJ.mm.ha -1.h-1); 

r - precipitação média mensal (mm);  

P - precipitação média anual (mm).  

 

Assim, como observado acima, a forma proposta por Bertoni e Lombardi Neto (1990) 

não é igual ao método aqui sugerido para o cálculo do R, sendo importante que se destaque que a 

ideia apresentada neste capítulo necessita de mais testes em outros locais, além da área de estudo 

onde ela se apresentou totalmente viável. 

Cabe destacar ainda que a técnica aqui proposta busca apenas a mensuração qualitativa 

da erosividade, portanto não se abordaram dados comparativos quantitativos, uma vez que a 

proposta de trabalho não foi esta. 

3.7.4 - Cálculo Qualitativo do Potencial de Perda de Solo (Perda Laminar de 

Solo) 

O mapa de perda de solo foi obtido pela multiplicação, com o uso do SIGs, dos valores 

obtidos no mapa referente ao R com os mapas C e  K. 

Os valores do C, presentes na Tabela 3.2, foram multiplicados com o uso do software 

ArcGis © de maneira a gerar o mapa capaz de representar o potencial de perda de solo pela erosão 

acumulada (Figura 3.17), sendo estes os valores da erosividade pelo manejo do solo.
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  Figura 3.6 - Potencial de perda de solo pela erosividade no município de São Francisco 

Como o trabalho em questão se propôs a estudar somente a margem B do município de 

São Francisco, gerou-se então o mapa referente a este local específico (Figura 3.18) de modo que 

este pudesse ser cruzado com os dados referentes à erosividade (K), a última das incógnitas 

presentes na equação IX que restam para se calcular o valor de A.
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Figura 3.7- Potencial de perda de solo pela erosividade na margem B do município de São Francisco 

Para a obtenção dos dados de K, tendo em vista ser este parâmetro uma característica de 

cada classe de solo (Silva et al. 2007), observou-se nos estudos pedológicos (Figura 3.8) a 

presença majoritária de solos arenosos com erodibilidade média variando aproximadamente de 

0,015 t.h.MJ-1.mm-1 a 0,065 t.h.MJ-1.mm-1. Esses dados permitiram o cálculo do K na área de 

estudo (Figura 3.19). 
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Figura 3.8 - Fator K presente na margem B do município de São Francisco (In: Teixeira et. al. 2017b, p. 
73) 

Assim, multiplicando-se os dados que geraram as figuras 3.18 e 3.19, foi possível a 

obtenção do mapa final capaz de apontar o potencial qualitativo de perda de solos para a margem 

B do município de São Francisco (Figura 3.20).
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Figura 3.9 - Potencial qualitativo de perda de solo na margem B do município de São Francisco segundo 
a nova metodologia aqui proposta 

 Comparando-se o mapa final aqui obtido com a carta representativa do mesmo local 

utilizando-se a metodologia tradicional (Figura 3.21), é possível observar grande similaridade 

qualitativa entre ambos, sendo, portanto, assim como no caso do cálculo do R, indicado o uso de 

ferramentas estatísticas para verificar se ambos se correlacionam. 
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Figura 3.10 - Potencial de perda de solo na margem B do município de São Francisco segundo a 
metodologia clássica (In: Teixeira et. al. 2017b, p.74) 

3.7.5 - Testes estatísticos para verificação de correlação entre ambas as metodologias 

de cálculo da perda laminar do solo 

Como explicado por Garson (2009) e descrito no subitem 3.7.2, o teste de correlação é o 

mais indicado para comparação quando se pensa em verificação de resultados com o uso de 

diferentes métodos. 

Assim, como realizado com a erosividade, utilizaram-se os resultados obtidos em ambas 

as formas e, com o uso dos programas de estatística básica do Excel, obteve-se o grau de 

correlação entre ambas as formas (com o uso do teste de correlação de Pearson), a clássica e a 

aqui desenvolvida, gerando-se a Figura 3.22. 
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 Figura 3.11 - Teste de Correlação entre ambas as metodologias qualitativas de perda de solo 

 De acordo com o que é possível observar na Figura 3.22, nota-se um grau de correlação 

superior a 75% (0,758), entre ambas as formas.  Segundo Cohen (1988) e corroborado por Dancey 

e Reidy (2006), esse resultado pode ser caracterizado como de grande afinidade estatística, o que 

comprova que ambas as metodologias apresentam resultados similares, referendando 

matematicamente a nova proposta aqui desenvolvida para verificação qualitativa da perda de solo. 

3.7.6 – Conclusões  

A nova forma para cálculo qualitativo do A se mostrou positivamente correlacionada ao 

modelo convencional, o que demonstra êxito na metodologia aqui proposta. Entretanto, assim 

como no caso da erosividade, não se tem garantia de que seja esta uma verdade universal, apenas 

para o caso da margem B do município de São Francisco, o que por si só já demonstra uma grande 

novidade no estudo de solos, tendo em vista que essa forma de mensuração qualitativa, na região, 

é inédita. Novamente, indicam-se mais estudos em áreas diferentes do local estudado. 

O uso de formas indiretas e consequente cálculo de perda laminar de solo não é algo novo, 

visto que Silva e Machado (2014) utilizaram os SIGs para verificação erosiva em Nova Lima 

(MG), tendo resultados satisfatórios em suas pesquisas. Da mesma forma, Lopes et al. (2011) 

também fizeram o uso de geoprocessamento para identificar perda de solo na região semiárida do 

Ceará, mostrando que o uso dos SIGs nas Geociências se torna cada vez mais usual. Mendonça 

et al. (2014) foram outros autores que também trabalharam com o uso da EUPS para estimativa 

indireta de perda de solo no município de Iconha (ES), obtendo bons resultados.  



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

 

64 
 

 Entretanto, nenhum desses trabalhos ou de outros na literatura dialoga com o método aqui 

proposto. O mais similar é o de Lima et al. (2007), que, assim como este estudo, buscaram 

desenvolver novas técnicas indiretas em cálculos pedológicos na bacia hidrográfica de Alto 

Jardim (DF). A diferença, no caso do trabalho desses autores com o que se desenvolve neste 

capítulo, é que Lima et al. (2007) trabalharam com o Fator K (erodibilidade), enquanto aqui se 

foi proposta nova metodologia de cálculo do R e seu impacto na EUPS. 

 Cabe destacar, ainda, uma diferença curiosa ao observar a seta vermelha presente na 

Figura 3.22. Uma pequena parte dos pontos da amostragem se mostra fora da reta correspondente 

à similaridade, o que poderia ser preocupante, apesar do alto grau de correlação entre ambas as 

metodologias. Entretanto, esses pontos correspondem exatamente ao extremo Norte da margem 

B, onde se tem uma maior indicação de perda laminar na Figura 3.20 (nova forma) se comparada 

à Figura 3.21 (tradicional).  

O Cerrado impactado é o tipo de uso e ocupação do solo predominante nessa faixa do 

mapa (Figura 3.23). Isso ajuda a entender o porquê deste aumento potencial de perda laminar ali 

presente, pois onde o solo se encontra mais exposto, obviamente, mais susceptível à erosão ele se 

torna. Causa surpresa, inclusive, o método tradicional não ter apontado esse detalhe importante 

com tanta ênfase no seu mapa final, o que vem a corroborar ainda mais a importância dessa nova 

metodologia aqui proposta quando comparada ao modelo clássico. 

 
Figura 3.23 - Presença de Cerrado Impactado na margem B do município de São Francisco (In:Teixeira 
et al. 2017b)
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Assim, pelo menos no caso da área de estudo a que compete este capítulo, pode-se 

concluir que as propostas aqui apresentadas, tanto para o cálculo de erosividade como da perda 

laminar de solo, ambas de maneira qualitativa, apresentam resultados estatisticamente 

correlacionados aos métodos tradicionais comumente usados. 

3.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo em questão foi proposto para gerar novas formas de cálculo qualitativo de 

erosividade e perda laminar de solo com o uso de variáveis físicas e dos SIGs. Ambas as propostas 

se realizaram e se mostraram correlacionados quando comparadas estatisticamente com os 

métodos tradicionais de cálculo, em especial a EUPS. 

Obviamente, é cedo para se afirmar se essa nova forma indireta aqui empregada configura 

uma nova proposta universal de cálculo do R e do A, porém, para a área de estudo deste trabalho, 

a proposta aqui desenvolvida pode ser usada, pois mostra se mostra estatisticamente 

correlacionada, do ponto de vista qualitativo, ao modelo tradicional. 

Ao analisar a perda de solo, em especial a erosão laminar, cálculos quantitativos pouco 

servem na prática como ferramentas de gestão ambiental, uma vez que o mais importante é saber 

onde o solo apresenta potencial de perda para sofrer algum tipo de intervenção corretiva. Dessa 

forma, mostram-se extremamente satisfatórios os resultados aqui obtidos, tendo em vista o 

método proposto, que é apenas qualitativo.  

Cabe destacar ainda que a proposta de mensuração aqui apresentada mostra-se mais 

simples de se calcular (menos incógnitas) e com resultados, à primeira vista, mais precisos (como 

no caso da presença do Cerrado impactado). 

Aconselham-se novos estudos em regiões diferentes, a fim de verificar se a nova 

ferramenta desenvolvida neste trabalho pode ser usada em qualquer área além da região 

pesquisada.
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CAPÍTULO 4 

 GERAÇÃO DE MAPAS INTELIGENTES CAPAZES DE 
APRESENTAR A LOCALIZAÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS DE 

INTERESSE ECOLÓGICO-ECONÔMICO NA MARGEM 
NOROESTE (B) DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, MG, COM 

O USO DE SIGS 

 

4.1 - INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos naturais de maneira responsável, sem dúvida alguma, é um dos 

maiores desafios que gestores públicos, iniciativa privada e sociedade civil organizada têm 

enfrentado nos últimos anos. A falta de planejamento, inclusive, leva, por diversas vezes, a 

administração, pública ou privada, a tomar decisões equivocadas capazes de gerar não só 

prejuízos financeiros, mas principalmente, no caso do meio ambiente, ações catastróficas e 

imutáveis em médio prazo, como o excesso de poluentes em um corpo hídrico. 

De maneira a ajudar o gestor em suas tomadas de decisão, baratear seus mecanismos de 

gestão ambiental e ainda aperfeiçoar seu poderio de ação, diversas ferramentas têm sido usadas 

além daquelas convencionais (reuniões, ligações, idas a campo, etc.), com destaque para as 

técnicas em geoinformação como as de sensoriamento remoto e SIGs. 

O sensoriamento remoto pode ser entendido como o uso da radiação eletromagnética para 

a aquisição de informações referentes a um determinado local ou objeto (Rosa 2007). Quando 

usado em conjunto com sistemas computacionais capazes de analisar e modelar elementos 

referenciados geograficamente com o objetivo de apresentar um resultado final oriundo da junção 

de diversas bases de dados, são denominados sistemas de informação geográfica ou SIGs 

(Worboys 1995; Rosa e Brito 1996). 

O uso dos SIGs, portanto, foi de extrema importância para a evolução da cartografia. Se 

até meados da década de 1960 havia uma visão de confecção de mapas meramente descritivos do 

ponto de vista do espaço físico, com os procedimentos de sobreposição (overlays), essa ideia se 

transformou, tornando-se uma ferramenta de extrema importância para o gerenciamento de ações 

espaciais (Berry 1991). 

A partir, portanto, dessa mudança de paradigma cartográfico que levou a um maior 

dinamismo e atualização periódica de informações, a geração de mapas temáticos mudou de 

ênfase, sendo hoje um instrumento indispensável de informações relativo a um determinado local.
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Obviamente, não se constroem mapas meramente ao acaso; é preciso o uso de dados 

secundários, sempre que possível, e, principalmente, visitas a campo, que é a chave de validação 

de que um determinado atlas denota a verdade. Sobre isso, aponta Luchiari (2006, p.145): “O 

trabalho e a coleta de dados em campo ainda é um procedimento fundamental das etapas de 

mapeamento de uso e cobertura da terra”.   

No caso da margem B do município de São Francisco, área de estudo de parte 

significativa desta Tese, representa um grande desafio mapear não somente o uso e cobertura do 

solo, mas ainda onde estão as principais espécies vegetais de interesse ecológico-econômicos 

locais, haja vista o avanço da degradação do principal bioma ali presente, o Cerrado. 

Segundo Giulietti et al. (2009), 15% da flora mundial se encontra no Brasil, sendo que 

no Cerrado, segundo maior bioma do país (só é menos extenso que a Floresta Amazônica), está 

cerca de 1,5% dessas espécies. Com base apenas no estado de Minas Gerais, é possível ter 

conhecimento sobre cerca de 550 espécies raras. 

A expansão agrícola, ocorrida no Cerrado ao longo das últimas décadas, com o uso 

excessivo e desordenado de queimadas, fertilizantes químicos e agrotóxicos, resultou na 

destruição de 67% de suas áreas no país. Na atualidade, “só cerca de 20% de área original do 

Cerrado permanecem preservadas” (IBAMA/PMDBBS 2008, p.11). 

O município de São Francisco acompanhou as estatísticas. Nos últimos 42 anos, a 

vegetação natural diminuiu (Camargo et al. 2017a), assim como é perceptível a diminuição da 

vazão do rio São Francisco, principal corpo hídrico local, mostrando serem urgentes metodologias 

capazes de garantir a preservação de ambos. 

Assim, só será possível a preservação do Cerrado local e diminuição do assoreamento do 

rio de integração nacional em seu trecho municipal através de medidas que busquem o 

desenvolvimento sustentável também regional (Camargo et al. 2017b). Portanto:  

O conceito de desenvolvimento sustentável tem dimensões ambientais, 
econômicas, sociais, políticas e culturais, o que necessariamente traduz várias 
preocupações: com o presente e o futuro das pessoas; com a produção e o 
consumo de bens e serviços; com as necessidades básicas de subsistência; com 
os recursos naturais e o equilíbrio ecossistêmico; com as práticas decisórias e 
a distribuição de poder; e com os valores pessoais e a cultura (Damasceno et. 
al 2011 p.129). 

Com base nessa definição, que precisa ser analisada através das diversas formações 

sociais e realidades históricas presentes (Jara 1996), é possível afirmar que uma metodologia de 

preservação só será capaz de atingir resultados exitosos se for capaz de congregar em sua ação a 

geração de renda para a população menos favorecida economicamente juntamente com uma 

gestão ambiental consequente e métodos ambientais de preservação do Cerrado, o que vai 

culminar, consequentemente, também na conservação dos corpos d´água. 
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Uma das ações que podem contribuir com essa ideia é o uso de SIGs para geração de 

mapas de localização de espécies de interesse ecológico-econômico, pois dessa forma pode-se 

encontrar onde esses vegetais estão presentes, facilitando a exploração sustentável pelo pequeno 

agricultor e diminuindo-se o tempo gasto com a busca dessas árvores. 

Como já descrito, a preservação do Cerrado (e consequentemente dos rios) está 

diretamente ligada à melhora de condição e vida do morador de seu entorno, assim formas capazes 

de aumentar a geração de renda local, garantem para essa parcela da população, um maior 

comprometimento com o seu uso sustentável e consequente conservação, uma vez que é dali que 

sai sua sobrevivência. 

Cartografar a quantidade estimada das vinte principais espécies da flora arbórea presentes 

na margem B do município de São Francisco, gerando mapas finais capazes de apresentar onde 

estão esses vegetais e a sua quantidade estimada média de acordo com a região escolhida, é um 

dos objetivos deste capítulo, algo inédito na região. 

Cabe destacar ainda que, em geral, os SIGs não costumam possuir uma integração 

completa com os modelos ambientais clássicos, tornando complicado o seu uso como ferramenta 

de auxílio à decisão (como no caso deste trabalho). Se por um lado os SIGs costumam se ater a 

dados estáticos e discretos, a maior parte dos modelos ambientais possuem seu enfoque em 

conceitos de conservação e transferência de massa ou até energia (Maidment 1993). 

Assim, este capítulo tem como um dos seus desafios também isto, trazer dados ambientais 

para os SIGs de maneira a gerar um modelo ambiental inteligente e capaz de acusar onde se 

encontram os indivíduos das vinte principais espécies vegetais de importância ecológico-

econômica oriundas do Cerrado na área de estudo com o maior grau de precisão e acurácia 

possíveis em uma única carta geográfica. Ou seja, além de gerar os vinte mapas qualitativos com 

a localização estimada das espécies vegetais, busca-se gerar mais um capaz de congregar todas 

essas informações juntas. 

4.2 - OBJETIVOS 

4.2.1 - Objetivo Geral do Capítulo 

Apresentar uma produção cartográfica capaz de apresentar a localização quantitativa 

estimada dos indivíduos adultos de vinte espécies vegetais de interesse ecológico-econômico na 

margem B do município de São Francisco em um único mapa. 
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4.2.2 - Objetivos Específicos 

Geração de vinte diferentes mapas qualitativos com a localização quantitativa estimada 

dos indivíduos de diversas espécies vegetais (um mapa para cada espécie da flora arbórea local 

escolhida) de interesse ecológico-econômico na margem B do município de São Francisco.  

As espécies a serem cartografadas são: 

a) Aroeira (Schinus terebinthifolius) 

b) Baru (Dipteryx alata) 

c) Buriti (Mauritia flexuosa) 

d) Cagaita (Eugenia dysenterica)  

e) Favela (Dimorphandra mollis) 

f) Goiaba (Psidium guajava) 

g) Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) 

h) Jatobá (Hymenaea courbaril) 

i) Juá (Ziziphus joazeiro) 

j) Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii)  

k) Massambê /Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) 

l) Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii)  

m) Pau Jeú (Triplaris sp.) 

n) Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) 

o) Pau Terra (Qualea grandiflora) 

p) Pequi (Caryocar brasiliense) 

q) Periquiteira (Trema micrantha)  

r) Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) 

s) Sucupira (Schinopsis brasiliensis) 

t) Umbu (Spondias tuberosa) 

Criação cartográfica dos mapas e gráficos relativos ao uso e ocupação do solo de todo o 

município de São Francisco ao longo de 41 anos (1975, 1986, 1996, 2006, 2016), assim como do 

avanço das ilhas de sedimentação e assoreamento ao longo da calha do rio São Francisco por todo 

o seu trecho navegável localizado na área de estudo. 
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4.3 - JUSTIFICATIVA 

O município de São Francisco, assim como parte significativa do Norte de Minas Gerais, 

se localiza entre dois grandes biomas: o Cerrado e a Caatinga, com grande destaque para o 

primeiro. 

Essa fitofisionomia vegetal (Cerrado) se mostra em uma situação complexa, uma vez que, 

ao mesmo tempo que está presente em quase todos os estados da federação, é também o que 

apresenta maior grau de destruição, tendo a maior parte de sua área original hoje tomada por 

pastagens e plantações. Entretanto, mesmo nas pequenas manchas que ainda existem desse bioma, 

é possível perceber grande diversidade de fauna e flora (Coutinho 2002). 

Dessa forma, para que esse ambiente natural mantenha-se minimamente conservado, é 

importante, além de áreas de preservação permanentes (APPs), que se tenham atuações concretas 

de conservação e recomposição florística do Cerrado (capazes também de contribuir para a 

conservação dos corpos hídricos). Alguns dos pontos importantes nessas atitudes têm a ver 

diretamente com a conscientização ambiental, fator-chave para qualquer proposta 

preservacionista viável (Santos et al. 2000). 

No caso do local de estudo, essa ação só será viável com o uso sustentável do que resta 

do Bioma, uma vez que o visível aumento da degradação ambiental nos últimos 42 anos mostra-

se diretamente relacionado à baixa escolaridade, emprego e renda (Camargo et al. 2017a) dos 

moradores locais. Grosso modo, pode-se pensar que, onde há melhor distribuição de renda, há 

maior conservação do meio natural. 

Portanto, ações capazes de melhorar a relação financeira entre o homem do campo e a 

natureza são sempre ótimas iniciativas quando se tem como pauta a utilização responsável do 

entorno florestal, garantindo, portanto, o desenvolvimento conjunto de ambos os atores (ser 

humano e meio ambiente). 

Observar como ocorreu o uso e ocupação do solo do município em questão, assim como 

os avanços do assoreamento ao longo da calha do rio São Francisco, principal corpo hídrico ali 

presente, é de extrema importância quando se pensa em políticas públicas que podem ser 

implementadas, pois, somente quando as demandas são conhecidas, consegue-se uma estratégia 

de ação realmente eficaz (Thiollent 1986). 

Juntamente com isso, cartografar onde estão as principais espécies de interesse 

econômico pode ter um papel fundamental tanto para a preservação com uso sustentável do bioma 

como para a gestão pública. 

No primeiro caso, saber onde elas se localizam facilita a sua conservação, uma vez que o 

mau uso antrópico do Cerrado pode gerar perdas para todos, como queimadas, por exemplo,
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 capazes de levar a perdas graves do banco de sementes presente no bioma (Silva 2001). O 

combate a essas ações irresponsáveis e inconsequentes são facilitadas quando todos possuem 

banco de dados com essas informações. 

Em relação à segunda questão, esta pode ser a saída para o desenvolvimento econômico 

local, uma vez que, com esses mapas em mãos, é possível a criação de políticas públicas 

sustentáveis para um uso mais responsável dos recursos naturais ali presentes. Basta, por exemplo, 

com os resultados deste capítulo, que se aperfeiçoe a logística referente à produção frutífera do 

município, justificando assim a importância deste estudo. 

4.4 - ÁREA DE ESTUDO 

Assim como no capítulo anterior, a área de estudo se localiza na margem B do município 

de São Francisco, Norte de Minas Gerais, majoritariamente localizado ao longo da bacia 

hidrográfica do rio Pardo.  

O motivo para essa escolha se deu basicamente por falta de verba financeira para a 

pesquisa por todo o território são franciscano, sendo possível apenas a visita de campo a essa 

região (já descrita no capítulo 3). 

Com relação à confecção da carta referente ao uso e ocupação do solo local, assim como 

das ilhas de sedimentação e assoreamento do rio São Francisco, utilizou-se toda a área territorial 

do município. 

4.5 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico se divide nas seções: Sensoriamento remoto, geoprocessamento, SIGs e sua 

importância, na qual se descreve um pouco de como se dão e se organizam os estudos de 

georreferenciamento; Fitofisionomias vegetais do Norte de Minas Gerais, com destaque para o 

bioma Cerrado; e Espécies vegetais estudadas na margem B do município de São Francisco, que 

explica acerca de cada uma das vinte árvores escolhidas para esta pesquisa. 

4.5.1- Sensoriamento remoto, geoprocessamento, SIGs e sua importância 

Apesar de não ter sido iniciado no século XX, o uso do sensoriamento remoto passa a ser 

frequente a partir da primeira guerra mundial (Rosa 2007), uma vez que observar o deslocamento 

de tropas inimigas passou a ser um instrumento importante dos generais aliados. 

Seu funcionamento tem relação direta com a disseminação espacial da radiação 

eletromagnética através do comprimento de onda, pois esta, ao chegar a um objeto, ser absorvida, 

transmitida e refletida de volta, traz dados de reflectância únicos, relativos a cada diferente corpo 

ou objeto, ou seja, através deste espectro eletromagnético que se conseguem calcular e armazenar 

os bancos de dados presentes nos satélites (Jensen 2009). 
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Como já descrito por Rosa e Brito (1996), os dados de satélite em conjunto com as novas 

ferramentas cartográficas computacionais, denominadas geralmente como SIGs, podem ser 

usados de maneira inteligente, contribuir para estudos físicos locais e apresentar dados que 

contribuam para o monitoramento ambiental terrestre, em especial do uso e ocupação do solo, 

colaborando de maneira importante para políticas de preservação do meio ambiente (Assad e Sano 

1998), uma vez que, como descrito por Kemp (1992), impactos ambientais em um ponto 

determinado tendem a impactar outros pontos geográficos próximos. 

Assim, com o uso das imagens de satélites e dos SIGs, acabou se instituindo uma área 

das Geociências denominada Geoprocessamento, definida por Vieira (2002) como aquela que, 

com o uso de informações espaciais, softwares computacionais e ainda dados secundários, é capaz 

de apresentar produtos finais mais simples e próximos da realidade. 

Essa área, portanto, tem como desafio “a construção de modelos que espelhem a dinâmica 

das mudanças, as relações sistêmicas e o papel dos diferentes componentes da teia ou rede de 

inter-relações” (Moura 2003 p. 35) capazes de gerarem dados finais (ou produtos) capazes de 

serem usados até mesmo como embasamento para políticas de planejamento ambiental e gestão 

municipal (Silva 1999). 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) esteve na vanguarda do estudo de SIGs 

ao iniciar seus trabalhos acerca desse tema há cerca de 35 anos. Contudo, somente em 1993, com 

a divulgação massiva do SPRING, primeiro sistema de geoprocessamento brasileiro, pelo Instituo 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que se pode afirmar que o Brasil de fato começou a 

trabalhar com softwares computacionais inteligentes (Câmara et al. 2001). 

Sobre softwares computacionais para mapeamento, em geral estes possuem uma 

arquitetura organizacional própria parecida, sendo dividida, segundo Câmara et al. (2005) em: 

 Interface: onde quem está utilizando tem contato com o sistema; 

 Entrada e integração de dados: aqui os dados são inseridos e convertidos; 

 Consulta e diagnóstico: local em que acontecem as análises espaciais; 

 Visualização e plotagem: finalização do projeto em questão; 

 Armazenamento: caso seja necessária a recuperação de dados geográficos. 

Além da cartografia, como já observado, os SIGs podem ter diversas funções (Tabela 

4.1):  

Tabela 4.1 - Funções dos SIGs de acordo com o objetivo e a área de aplicação (Adaptado de Aronoff, 1989) 

Função Objetivo Área de aplicação 
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Projeto Definição das características do projeto Projeto de loteamentos ou de irrigação 

Planejamento 
territorial 

Delimitação de zoneamentos e 
estabelecimento de normas e diretrizes de 
uso 

Elaboração de planos de manejo de unidades 
de conservação, ou de planos diretores 
municipais. 

Modelagem Estudo de processos e comportamento Modelagem de processos hidrológicos 

Gerenciamento Gestão de serviços e de recursos naturais 
Gerenciamento de serviços de utilidade 
pública  

Banco de Dados Armazenamento e recuperação de dados Cadastro urbano e rural 

Avaliação de riscos e 
potenciais 

Identificação de  locais suscetíveis à 
ocorrência de um determinado evento ou 
fenômeno 

Elaboração de mapas de risco ou de mapas 
de potencial 

Monitoramento 
Acompanhamento da evolução dos 
fenômenos através da comparação de 
mapeamentos sucessivos no tempo 

Monitoramento da cobertura florestal ou da 
expansão urbana 

Logístico Identificação de pontos e rotas 
Definição da melhor rota ou identificação de 
locais para implantação de atividades 
econômicas 

Portanto, pode-se concluir que os SIGs trabalham com imagens digitais, deixando em um 

passado distante a cartografia manual de imagens para verificação de novas informações (Novo 

2010). Assim, para uma melhor compreensão da importância dos SIGs e de seu funcionamento, cabe 

destacar três trabalhos clássicos acerca do tema que merecem ser revisitados. 

O primeiro, de Câmara (1995), mostra uma proposta de moldagem de elementos 

cartográficos pré-determinados de maneira a conceituar epistemologicamente diferentes variáveis 

geográficas. Se faz importante considerar duas definições importantes desse autor: 

 Universo Real: objetos presentes no mundo real que se busca compreender. 

 Universo Matemático: é a formulação topológica e topográfica do mundo real quando se 

separam apenas os dados importantes para um estudo específico, ou seja: somente o que é essencial 

para um determinado estudo. 

O segundo trabalho, de Kemp (1992), tem seu foco nas variáveis espaciais contínuas, 

buscando compreender como as representações de geo-campos não são semelhantes. Esse estudo 

busca ainda regras de conversão aritmética para as representações cartográficas entre o universo 

matemático e o das representações, sendo este definido como aquele capaz de associar os dados do 

universo matemático com as definições finitas e simbólicas (Kemp 1992). 

O terceiro estudo é o mais matemático de todos. Através de uma matriz primária, Tomlin 

(1990) cria diversas intervenções matemáticas capazes de manipular os dados de um mapa. Em 

resumo, o autor, por intermédio de mapas originados de matrizes apresenta um conjunto de ações 

capazes de operacionalizar os dados originais, apresentando este que seria seu mais importante 

conceito: a álgebra de mapas no formato matricial. 
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Segundo Câmara et al.(2005, p. 488): 

O termo ‘álgebra de mapas’ foi cunhado por Tomlin (1990), para indicar o 
conjunto de procedimentos de análise espacial em Geoprocessamento que 
produz novos dados, a partir de funções de manipulação aplicadas a um ou 
mais mapas. Esta visão concebe a análise espacial como um conjunto de 
operações matemáticas sobre mapas, em analogia aos ambientes de álgebra e 
estatística tradicional. Os mapas são tratados como variáveis individuais, e as 
funções definidas sobre estas variáveis são aplicadas de forma homogênea a 
todos os pontos do mapa. 

Assim, reunindo todas as concepções aqui explanadas (Figura 4.1), possibilitou-se chegar 

aos SIGs atuais já descritos, que são capazes de gerar diversos tipos de mapeamentos temáticos, 

inclusive de fitofisionomias vegetais, que é o tema do próximo subtópico. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.1 - Conceitos de modelagem dos SIGs unidos (Adaptado de Barbosa 1997, p.3) 

 

4.5.2 - Fitofisionomias vegetais do Norte de Minas Gerais 

O município-sede deste estudo, São Francisco, localiza-se na região Norte do estado de 

Minas Gerais, onde, segundo Brandão (2000), é possível perceber a presença de dois grandes 

biomas em transição, a Caatinga, em menor tamanho, e o Cerrado, majoritário. 

A Caatinga, segundo Leal et al. (2004), é compreendida como uma série vegetacional de 

arvoredos e árvores não muito altas, espinhentas e xerófitas capazes de variar desde florestas altas 

e secas, presentes em locais de solo com maior potencial fértil denominados Caatinga Arbórea, a 

pequenos arbustos acompanhados de cactáceas e bromeliáceas. 

A formação geológica do Norte de MG, onde há a presença de rochas cristalinas do Pré-

cambriano e calcárias do grupo Bambuí (Leal et al. 2004), colabora de maneira decisiva para a 

presença da Caatinga Arbórea, uma vez que foi esse o substrato onde essa vegetação se formou 

ao longo do tempo. 
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Essa Caatinga Arbórea possui grande similaridade de espécies com a Floresta Estacional 

Decidual, uma das subformas de Cerrado (que será explicado com mais detalhes à frente), como 

mostra Ratter et al. (1978).  

Rizzini (1997), de maneira oposta, não considera que existam subsistemas na Caatinga, 

causando dúvidas sobre se essa definição de “Caatinga Arbórea” é correta, tendo em vista sua 

similaridade com a Floresta Estacional Decidual, como é possível observar na Figura 4.2. 

 

  Figura 4.2 - Floresta Decidual em São Francisco, MG – notória semelhança com a Caatinga Arbórea 

Um dos mais recentes estudos sobre as vegetações do Norte de MG, realizado por 

Scolforo e Carvalho (2006), considera a Floresta Estacional Decidual e a Caatinga Arbórea como 

o mesmo tipo de fitofisionomia vegetal (Figura 4.3), o que tem gerado grande controvérsia, pois 

também as áreas de transição do Cerrado com a Mata Atlântica, segundo esse mesmo estudo, são 

denominadas Florestas Decíduas, Matas Secas ou Florestas Estacionais, o que mostra certa 

incongruência dos autores em relação às denominações, uma vez que as áreas de transição entre 

esses três biomas são completamente distintas, não sendo recomendado o uso dessas 

nomenclaturas como sinônimas. Para resolver esse problema epistemológico, sugerem-se mais 

estudos acerca dessa divergência nominal presente.  
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Figura 4.3 - Mapa das vegetações do Norte de MG, realizado por Scolforo e Carvalho (2006) em estudo 
conduzido pelo IEF-UFLA, onde Floresta Estacional Decidual e a Caatinga Arbórea são considerados o 
mesmo tipo de fitofisionomia vegetal  

Brandão (2000) considera tanto a Floresta Estacional quanto a Caatinga Arbórea como 

duas fitofisionomias distintas nessa região graças a dois detalhes importantes: 

1. Diferença de tamanho da vegetação: a Floresta Decidual possui árvores de grande 

porte, com média superior a 15 metros de altura e, ainda, um dossel mais fechado que a Caatinga 

Arbórea. 

2. Presença da espécie conhecida como Barriguda ou Cavanillesia arborea (Figura 

4.4): a Caatinga Arbórea, em geral, não possui este tipo de espécie, sendo ela basicamente 

presente apenas nas subformas de Cerrado. 
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Figura 4.4 - Exemplar de Barriguda (Cavanillesia arborea) 

Apesar de fazerem total sentido as observações de Brandão (2000), o estudo mais 

utilizado, apesar de ainda gerar enormes debates acadêmicos, é o conduzido por Scolforo e 

Carvalho (2006) e será a referência aqui adotada para a classificação vegetacional local. 

O bioma Cerrado só é menor em extensão que a Amazônia. Localizado no Brasil central, 

possui uma área de 204,7 milhões de hectares (MMA, 2014) e ocupa 21% do território 
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nacional (Figura 4.5), incluindo-se aí partes de dez estados da Federação, além do Distrito 

Federal. 

  
Figura 4.5 - Mapa do Cerrado brasileiro 
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As imensas plantações de soja, milho, feijão, algodão, café e cana-de-açúcar fazem com 

que esse bioma seja denominado por Borlaug (2002) como a última fronteira agrícola do planeta, 

uma vez que, mesmo seu solo sendo muito antigo, intemperizado, ácido e com imensas 

quantidades de Alumínio em seu tecido foliáceo (Haridasan 1982), ainda assim, quando 

fertilizado de maneira adequada, é capaz de oferecer nutrientes para o desenvolvimento das mais 

diversas formas de cultura vegetal. 

Em termos de país, essa fitofisionomia vegetacional possui uma média pluviométrica 

anual de 1.500 mm, com chuva entre Outubro e Março, e uma estação seca, de Abril a Setembro, 

fazendo com que as temperaturas fiquem entre 22o C e 27o C (em média) e o clima seja classificado 

como estacional (Köppen 1931). 

A denominação “Cerrado”, apesar de ser a mais usada para esse bioma, não é um 

consenso entre todos os autores. Se para Ribeiro et al. (1981) essa é a nomenclatura capaz de 

definir o conjunto de savanas formadas na região central dos trópicos, outros estudiosos 

discordam. 

Eiten (1986) é um desses, ao mostrar em sua obra que o termo savana pode significar 

tanto essas fitofisionomias vegetais tropicais como também uma forma vegetacional similar 

presente em qualquer parte do planeta. 

Bourliére e Hadley (1983) causam ainda mais embaraço quando apontam a similaridade 

ecossistêmica maior entre esse bioma e as florestas temperadas do que entre essas “savanas” e as 

florestas tropicais, presentes em sua vizinhança. 

Até meados da década de 1990, a definição das “savanas” mais utilizada era a de 

Collinson (1988), que a apresentava como um tipo de formação presente em regiões tropicais 

onde se percebe a existência tanto de gramíneas como de espécies lenhosas e ainda árvores 

associadas. Obviamente, essa acepção epistemológica é extremamente vaga, o que levou a uma 

série de debates acadêmicos acerca do tema por longo tempo. 

Somente com Mistry (2000), a polêmica parece ter se resolvido (ou pelo menos 

diminuído), uma vez que esse autor apresenta uma nova definição, dessa vez muito mais ampla 

que a anterior para esse conjunto de biomas. Para ele, as “savanas” podem ser entendidas como 

formações ecossistêmicas dinâmicas, com influência direta da umidade, do fogo e da herbivoria 

para determinação dos recursos disponíveis para as plantas, variando de acordo com a escala 

temporal e espacial. 

Agora, de posse de uma concepção epistemológica, biogeográfica e ecológica para o 

entendimento desse ecossistema, é possível uma melhor compreensão do que vem de fato a ser 

essa formação vegetacional única no planeta. 
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As savanas brasileiras, ou simplesmente os Cerrados, são, portanto, as vegetações 

presentes em locais com clima, solo, hidrologia e geomorfologia similares, mesmo levando-se em 

conta a enorme variedade específica presente nessa mancha ecossistêmica. 

De maneira a tentar englobar e organizar melhor as similaridades existentes entre tantas 

diferenças ali presentes, Ribeiro e Walter (1998) organizaram 11 subtipos de fitofisionomias ao 

longo de três grandes conjuntos vegetacionais, sendo estas formações: florestais, savânicas e 

campestres.  

Cabe destacar que a formação savânica do Cerrado se diferencia da florestal por não 

ocorrer um dossel único, ou seja, a vegetação presente ocorre de forma mais espalhada, possuindo 

ainda a presença de árvores, que é a maior diferença para o tipo campestre, onde estão basicamente 

pequenos arbustos vegetais. 

As formações florestais se dividem em: 

 Mata Ciliar,  

 Mata de Galeria, 

 Mata Seca ou Floresta Estacional Decidual e  

 Cerradão 

Já as savânicas se decompõem entre: 

 Cerrado sentido restrito, 

 Parque Cerrado,  

 Palmeiral e  

 Vereda 

E, por último, as formações campestres se repartem entre: 

 Campo Sujo,  

 Campo Limpo e  

 Campo Rupestre 

Para melhor compreensão de cada uma dessas subformas do Cerrado, optou-se pela 

escrita de um pequeno tópico sobre cada uma, explicando de maneira sucinta suas diferenças. 

Contudo, é importante levar em conta a falta de dados e estudos acerca de duas subformas, os 

Parques Cerrados e os Palmeirais, fitoformas que a maior parte dos autores não considera 

subdivisões do Cerrado graças a suas similaridades com o Cerrado no sentido restrito (Parque 

Cerrado) e Veredas (Palmeirais). 
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a) Mata Ciliar 

Esse tipo vegetacional pode ser chamado por alguns autores de Floresta Tropical Pluvial 

Perenifólia (Brandão 2000). Na área de estudo, margem B do município de São Francisco, ela é 

perfeitamente visível nas bordas do rio de mesmo nome e também em alguns trechos de seus 

afluentes (Figura 4.6). 

  
Figura 4.6 - Mata Ciliar em torno do Rio Pandeiros, Norte de MG 

Segundo Carvalho (1994), essa denominação acontece por lembrar um "cílio" capaz de 

evitar o assoreamento dos cursos d´água ao longo do rio. Sua presença, em geral, está associada 

aos neossolos flúvicos eutróficos de textura argilosa, o que favorece a presença de agriculturas de 

vazante nesses locais, mesmo com a maior parte das Matas Ciliares sendo protegidas pelo Estatuto 

de Área de Proteção Permanente (APPs) do Código Florestal brasileiro (MMA, 2012). 

Suas espécies vegetais mais comuns ali observadas são:  

 Angico (Anadenanthera spp.),  

 Pente-de-macaco (Apeiba tibourbou),  

 Peroba (Aspidosperma spp.),  

 Cambroé (Casearia spp.), 

 Embaúba (Cecropia pachystachya), 
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 Grão-de-galo (Celtis iguanaea),  

 Tamboril (Enterolobium contortisiliquum),  

 Ingá (Inga spp.),  

 Folha-larga (Lonchocarpus cultratus),  

 Chichá (Sterculia striata),  

 Ipê (Tabebuia spp.),  

 Pau-pombo (Tapirira guianensis),  

 Crindiúva (Trema micrantha),  

 Catiguá (Trichilia pallida) e  

 Pau jeú (Triplaris sp.). 

b) Mata de Galeria 

Essa é uma subforma bastante complexa de ser analisada, pois em muitos estudos as 

Matas de Galeria nem mesmo são assim consideradas devido a sua similaridade com as Matas 

Ciliares.  

Maury et al. (1994) a consideram como uma “Mata Ciliar mais seca”, dividindo-a em 

alagável e não alagável. Outros autores como Walter e Sampaio (1998), entretanto, a enxergam 

como sinônimo de Mata Ciliar, levando a uma dificuldade de diferenciação dessa subforma e 

indicando a necessidade de mais estudos que sejam capazes de considerar de fato se essa é ou não 

uma fitofisionomia do Cerrado brasileiro. 

Segundo Ribeiro e Walter (2008, p.164): 

Por mata de galeria entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios de 
pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores 
fechados (galerias) sobre o curso d’água. 

Para esses mesmos autores (1998), uma das características mais interessantes da Mata de 

Galeria configura-se pela enorme quantidade de ervas e hemiparasitas, mostrando ser essa 

fitoformação vegetacional em discussão, de fato, uma área de transição entre a Mata Ciliar e a 

Mata Seca, como é possível perceber listando-se as principais espécies presentes na área de 

estudo:  

 Breu (Protium heptaphyllum), 

 Erva-de-gralha (Psychotria carthagenensis),  

 Morototó (Schefflera morototoni), 
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 Cuia-do-brejo (Styrax camporum),  

 Congonha (Symplocos nitens) e  

 Bicuíba (Virola sebifera). 

c) Mata Seca ou Floresta Estacional Decidual 

A Mata Seca é uma das marcas do Cerrado brasileiro, em especial do Norte de MG. 

Graças a sua característica estacional que garante perda foliar praticamente total no período de 

seca (Belém 2002), essa subforma acaba sendo frequentemente confundida com a Caatinga (como 

descrito anteriormente), gerando enormes polêmicas no mundo científico. Típica de locais com o 

clima bem marcado por chuva ou seca, suas espécies possuem o “estrato arbóreo 

predominantemente caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos desprovidos de folhagem na 

época desfavorável” (IBGE 1996, p.113).  

Em trabalho específico com Mata Seca no interior de Goiás, Schariot e Sevilha (2005) 

vão além, relatando situações onde a perda foliar passou de 90% das espécies, um valor 

extremamente alto, mas que faz enorme sentido ao observar-se a Figura 4.7, que retrata a 

diferença vegetacional presente nessa subforma nos períodos seco e chuvoso. 

Figura 4.7- Floresta Estacional Decidual no Parque Estadual Mata Seca, Norte de MG nas estações chuvosa 
e seca (In: Belém 2008, p.45) 

Belém (2002) sugere que a Floresta Decidual ocorre em ambientes calcários e de clima 

tropical semiúmido ou semiárido, ideia também presente nos trabalhos de Goodland e Ferri 

(1979), que colocam ainda a relação direta entre esse tipo de vegetação e as características 

edáficas de uma determinada área. 

As espécies vegetais de maior incidência local são: 

 Monjoleiro (Acacia polyphylla),  

 Angico (Anadenanthera colubrina),  

 Garapa (Apuleia leiocarpa),  
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 Guatambú (Aspidosperma subincanum),  

 Canjerana (Cabralea canjerana),  

 Jequitibá (Cariniana estrellensis),  

 Canafístula-preta (Cassia ferruginea),  

 Cedro (Cedrela fissilis),  

 Araribá (Centrolobium tomentosum),  

 Jurema (Chloroleucon tenuiflorum),  

 Maria-pobre (Dilodendron bippinatum),  

 Mutamba (Guazuma ulmifolia),  

 Caroba (Jacaranda brasiliana),  

 Aroeirinha (Lithraea molleoides),  

 Feijão-cru (Lonchocarpus montanus),  

 Jacarandá-do-mato (Machaerium villosum),  

 Cega-machado (Physocallimma scaberrimum),  

 Pau-pereira (Platycyamus regnellii),  

 Aroeira (Schinus terebinthifolius),  

 Pau-pombo (Tapirira guianensis),  

 Capitão (Terminalia spp),  

 Catiguá (Trichilia elegans) e  

 Maminha-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium) 

d) Cerradão 

Essa fitoformação vegetacional é extremamente curiosa por sua similaridade floral com 

o Cerrado sentido restrito, mas também com as árvores de grande porte da Mata Seca (MMA, 

2014). Mesmo com sua vegetação mais densa, notam-se propriedades esclerófilas e xeromórficas 

capazes de contribuir para sua sobrevivência nos períodos de falta de água, como tecido 

parenquimal extremamente grosso (uma adaptação para diminuição da perda de água por 

evapotranspiração), como pode ser percebido na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Cerradão presente no município de São Francisco, Norte de MG 

Sobre o Cerradão, escreveu Magalhães (1966, p.62): “As árvores e arbustos são pouco 

tortuosos, às vezes com fustes retilíneos... [com espécies vegetais que]... atingem de 10 a 15 

metros de altura”. 

Cabe destacar ainda a variedade do que pode acontecer nesse subsistema, de acordo com 

a capacidade fértil do solo, dividindo-se em Cerradão Distrófico (solos mais pobres) e Cerradão 

Mesotrófico (solos mais ricos), como mostra Ribeiro e Walter (1998). 

Os mesmos autores (2008), ao listarem as espécies arbóreas mais encontradas nessa 

tipologia vegetacional, frisam que nenhuma delas é exclusiva do Cerradão, sendo possível serem 

encontradas em outras subformas de Cerrado. As identificadas na área de pesquisa foram: 

 Pequi (Caryocar brasiliense),  

 Copaíba (Copaifera langsdorffii),  

 Pacari (Lafoensia pacari),  

 Maria-preta (Siphoneugena densiflora),  

 Escorrega-macaco (Vochysia haenkeana) e  

 Pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica).  

e) Cerrado sentido restrito 

De acordo com Ribeiro e Walter (1998), essa seria uma subforma savânica de baixa 

estatura dominante em suas espécies vegetais. Para Collinson (1988), observa-se grande 
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presença de gramíneas com vegetação aberta, diferente dos dosséis ainda presentes no Cerradão 

com rápido crescimento nos períodos de chuva. 

A inclinação vegetacional, com ramos tortos e irregulares, é característica do Cerrado 

sentido restrito (Figura 4.9) e comprova sua relação com solos ácidos e de grande quantidade de 

Alumínio (Haridasan 1982). Cabe destacar ainda a adaptação dessa forma vegetacional às 

queimadas regulares e, em alguns casos, importantes para a quebra de dormência de sementes, 

além de xilopódios, estruturas vegetais subterrâneas perenes, capazes de permitir a rebrota após 

incêndios (MMA, 2014). 

Figura 4.9 - Cerrado sentido restrito, Norte de MG 

As espécies arbóreas observadas nessa tipologia em São Francisco foram: 

 Amargosinha (Acosmium dasycarpum),  

 Araticum (Annona coriacea),  

 Peroba-do-campo (Aspidosperma tomentosum),  

 Gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium),  

 Mama-cadela (Brosimum gaudichaudii),  

 Murici (Byrsonima coccolobifolia),  

 Pequi (Caryocar brasiliense),  

 Guaçatonga (Casearia sylvestris),  

 Bico-de-papagaio (Connarus suberosus),  

 Lixeira (Curatella americana),  



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

 

90 
 

 Lixeirinha (Davilla elliptica),  

 Favela (Dimorphandra mollis),  

 Paineira-do-cerrado (Eriotheca gracilipes),  

 Mercúrio-do-campo (Erythroxylum suberosum),  

 Mangaba (Hancornia speciosa),  

 Jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa),  

 Pau-santo (Kielmeyera coriacea),  

 Pacari (Lafoensia pacari), 

 Jacarandá (Machaerium acutifolium),  

 Cabeça-de-negro (Ouratea hexasperma),  

 Curriola (Pouteria ramiflora), 

 Vinhático (Plathymenia reticulata),  

 Pau-terra (Qualea grandiflora),  

 Carne-de-vaca (Roupala montana),  

 Colher-de-vaqueiro (Salvertia convallariaeodora),  

 Carvoeiro (Sclerolobium aureum),  

 Sucupira (Schinopsis brasiliensis),  

 Ipê-amarelo (Tabebuia ochracea), 

 Jenipapo-do-cerrado (Tocoyena formosa),  

 Angelim (Vatairea macrocarpa) e  

 Pindaíba (Xylopia aromatica). 

f) Parque Cerrado 

Esse tipo de formação savânica é uma expressão pouco usada para descrição de subforma 

de Cerrado, sendo de uso praticamente exclusivo de Ribeiro e Walter (1998). Segundo estes 

(2008, p.178): 

O Parque de Cerrado é uma formação savânica caracterizada pela presença de 
árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno, algumas vezes 
imperceptíveis e outras com muito destaque, que são conhecidas como 
‘murundus’ ou ‘monchões’. 
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Murundus são amontoados de solo que podem variar de tamanho, com média de, no 

máximo, 2 m no Brasil, mas com até 10 m de altura na África (Cox et al. 1989). Sua formação se 

desenvolve graças à ação de insetos isópteros, com destaque para os locais de moradia dos Cupins 

do Cerrado ou Velocitermes heteropterus (Figura 4.10). 

 
Figura 4.10 – Cupinzeiro capaz de  formar os Murundus 

O solo dos murundus tem baixa infiltração, fazendo com que nas épocas de chuva ocorra 

inundação entre as pequenas montanhas de solo presentes na região. Na parte coberta de água, 

nota-se a presença de espécies adaptadas ao alagamento, entretanto, na parte superior, observa-se 

a presença de vegetação do Cerrado sentido restrito (Resende et al. 2007), gerando enorme 

polêmica se de fato o Parque Cerrado é ou não uma subforma do bioma Cerrado. 

Os exemplares mais frequentes nessa fitoforma (Ribeiro e Walter 1998) são: 

 Marmelo (Alibertia edulis),  

 Angelim (Andira cuyabensis),  

 Pequi (Caryocar brasiliense),  

 Curatella americana,  

 Baru (Dipteryx alata),  

 Embiruçu (Eriotheca gracilipes) e  

 Pau-terra (Qualea grandiflora). 

g) Palmeiral 
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Essa denominação se origina do fato de as palmeiras arbóreas não serem, de fato, árvores 

ou espécies vegetais lenhosas, gerando, novamente, grande polêmica, pois, nesse caso, só se 

poderiam considerar Palmeirais o conjunto exclusivo de palmeiras não lenhosas, excluindo as 

demais espécies presentes no local. Algo impossível de acontecer na natureza evidentemente. 

Outro ponto que gera discordância na literatura também se dá por sua enorme semelhança com as 

Veredas, uma vez que a maior parte das palmeiras se localiza nessas áreas alagadiças. 

Para Ribeiro e Walter (2008, p.180): 

A formação savânica caracterizada pela presença única de espécie de palmeira 
arbórea é denominada de palmeiral. Nesta fitofisionomia praticamente não há 
destaque das árvores dicotiledôneas, embora elas possam ocorrer com 
frequência baixa. 

O que os autores comumente denominam de palmeirais são os agrupamentos entre, 

principalmente, as seguintes espécies observadas:  

 Macaúba (Acrocomia aculeata), que forma o Macaubal (Figura 4.11);  

 Babaçu (Attalea speciosa), que determina o Babaçual; e a  

 Gueroba (Syagrus oleracea), que dá origem ao Guerobal.
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Figura 4.11 - Macaubal à beira do rio Pardo, extremo Norte do município de São Francisco 

h)Vereda 

A principal palmeira presente no Cerrado é o Buriti (Mauritia flexuosa), típico das 

Veredas (Figura 4.12) e exemplo claro da dificuldade de pensar em Palmeirais como uma 

subforma viável de classificação do bioma em questão. 

Figura 4.12 - Vereda Caldeirão, margem B do município de São Francisco 
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Descrito por Carvalho (1994) como caminhos encharcados onde se observam mudanças 

na vegetação, “as veredas são tipologias campestres, com estrato herbáceo-graminoso dominante” 

(Scolforo e Carvalho 2006, p. 12). 

 Mesmo assim, essa fitofisionomia vegetal pode ser descrita como formada por 

“subsistemas jovens – Holocênicas, ainda em processo de evolução, portanto, qualquer tipo de 

intervenção é altamente prejudicial a esse processo evolutivo” (Ferreira 2003, p. 214). Assim, 

qualquer processo antrópico pode levar a um grave desequilíbrio ecológico local. 

Segundo o mesmo autor (p. 215): 

A construção de barragens, para armazenarem água para projetos de irrigação, 
sem um mínimo de controle e planejamento, está afogando as Veredas, 
matando-as. Também a expansão da agricultura, com suas práticas modernas 
de ocupação na região do Cerrado, é a grande responsável pela degradação dos 
subsistemas de Veredas, causando a morte das mesmas, principalmente com o 
advento da irrigação. 

Portanto, nota-se o quanto é preocupante a situação de preservação em que essa 

fitoformação vegetacional se encontra, sendo ameaçada pelo progresso humano graças a sua 

variedade específica, mas, principalmente, devido a sua riqueza hídrica, algo raro na maior parte 

do bioma Cerrado.  

As Veredas ocorrem sempre na beira de afloramentos freáticos, formando alagadiços ou 

brejos sobre solos hidromórficos (Ferreira 2006) e tendo, além dos buritis, uma grande riqueza de 

gramíneas. Sobre essa variedade paisagística presente, escreveu Magalhães (1966, p.65): “as 

veredas formam bosques de fisionomia sempre verde, cobertas por tapetes herbáceos”, 

demonstrando, além de tudo, a imensa beleza cênica marcante nesse subsistema. 

Além dos buritis, cabe destacar ainda outras espécies frequentes e ali presentes: 

 Landim (Calophyllum brasiliense), 

 Embaúba (Cecropia pachystachya),  

 Fruta-de-morcego (Euplassa inaequalis),  

 Marinheiro (Guarea macrophylla),  

 Chá-de-soldado (Hedyosmum brasiliense),  

 Congonha (Ilex affinis) e  

 Quaresma (Miconia theaezans).   

i) Campo Sujo 

Formados por espécies herbáceas arbustivas espaçadas, os Campos Sujos possuem uma 

variedade específica menor que o Cerrado sentido restrito por estarem em locais de solos rasos 
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ou fundos de pouca fertilidade (MMA 2014). Para Ferri (1977), essa é a subforma de 

menor biomassa do Cerrado, tendo basicamente três famílias vegetais presentes:  

 Poaceae (Gramineae),  

 Asteraceae e  

 Cyperaceae. 

Chamado curiosamente, por Eiten (1979), de “savana curtigraminosa estacional com 

escrube latifoliado semidecíduo”, sua nomenclatura segue sendo a mesma, não tendo a 

denominação rebuscada de Eiten alcançado sucesso. 

Devido às variedades ambientais presentes em seu microclima, o Campo Sujo (Figura 

4.13) pode se diferenciar entre o Campo Sujo Seco, quando a disponibilidade hídrica está distante, 

ou Campo Sujo Úmido, quando o lençol freático se avizinha à camada superficial do solo (Ribeiro 

e Walter 2008).  

 
Figura 4.13 - Campo Sujo presente no município de São Francisco 

j) Campo Limpo 

De acordo com o MMA (2014), essa subforma pode ser descrita como uma porção 

superficial de solo sem a presença de espécies lenhosas, sendo rica em gramíneas, principalmente. 

Até mesmo a existência de pequenos arbustos é rara nessa fitoforma, especialmente, ao longo de 

vales, colinas e demais localidades planas (Figura 4.14).
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Figura 4.14 - Campo Limpo presente no município de Uberaba (Beserra 2014, acervo pessoal)  

Por se localizar próximo às Veredas, os Campos Limpos podem ser comumente 

chamados de Campo de Várzea, Várzea ou Brejo, que são as denominações mais comuns para 

essa subforma no campo. Assim como os Campos Sujos, também podem existir Campos Limpos 

Secos e Úmidos, ambos variando de acordo com a posição do lençol freático. 

Sua variação pedológica é bem extensa, sendo possível encontrar essa tipologia 

vegetacional sobre diversos tipos de permeabilidade, como Neossolos Litólicos, Cambissolos e 

Plintossolos Pétricos. A variação de cores presentes no seu solo também varia bastante: amarelo 

claro, avermelhada ou vermelho-escuro, assim como a sua textura, variável de arenosa a muito 

argilosa (Ribeiro e Walter 2008). 

As famílias vegetais observadas foram:  

 Burmanniaceae,  

 Cyperaceae,  

 Droseraceae,  

 Iridaceae,  

 Lentibulariaceae, 

 Lythraceae, 
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 Orchidaceae,  

 Poaceae e  

 Polygalaceae. 

k) Campo Rupestre 

Apesar de parecerem similares ao Campo Sujo e ao Campo Limpo, os Campos Rupestres 

possuem uma endemia florística única, algo raro nas subformas de Cerrado (MMA 2014). Essa 

característica está diretamente relacionada à sua existência em ambientes rupestres litólicos 

(oriundos da decomposição de arenitos e quartzitos) ou rochosos, daí sua variedade singular. 

Esse afloramento de rochas descrito influencia no tamanho das árvores ali presentes, com 

altura média de 2 a 4 metros, assim como também na sua cobertura arbórea, que varia de 5% a 

20%, uma vez que existe pouco solo disponível para as raízes das plantas se sustentarem (Figura 

4.15).  

 
Figura 4.15 - Campo Rupestre presente na Serra da Canastra (Beserra 2015, acervo pessoal) 

Os arvoredos e demais vegetais lenhosos, nessa subforma, costumam crescer nas frestas 

das rochas que afloram, buscando ali maiores quantidades de substrato para sua sustentação, visto 

que o solo presente é raso, ácido e pobre em minerais e matéria orgânica. Mesmo em locais com 

poucas fendas capazes de permitir o crescimento de vegetação de médio porte, ainda assim a 

presença de árvores é constante nesse subsistema vegetacional (Ribeiro e Walter 1998).
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Os campos rupestres costumam se apresentar em planaltos com altitude acima de 900 m, 

em regiões com bastante vento e temperaturas diárias extremas, como é o caso, por exemplo, da 

Chapada Diamantina em Catolés, BA. 

As famílias florísticas mais comuns, de acordo com Ribeiro e Walter (2008) e observadas 

em campo foram: 

 Asteraceae,  

 Bromeliaceae,  

 Cactaceae,  

 Cyperaceae,  

 Eriocaulaceae,  

 Gentianaceae,  

 Iridaceae,  

 Labiatae,  

 Leguminosae,  

 Lentibulariaceae,  

 Lythraceae,  

 Melastomataceae,  

 Myrtaceae,  

 Orchidaceae,  

 Poaceae,  

 Rubiaceae, 

 Velloziaceae, 

 Vochysiaceae e  

 Xyridaceae. 

4.5.3 - Espécies vegetais estudadas na margem B do município de São 

Francisco 

Esse tópico apresentará o perfil de cada uma das espécies escolhidas para o estudo 

cartográfico em questão, em ordem alfabética. 
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a) Aroeira (Schinus terebinthifolius) 

Essa árvore é uma espécie endêmica do Cerrado (Figura 4.16), em especial da subforma 

Floresta Estacional Decidual, sendo considerada uma madeira de lei com risco de extinção 

vulnerável (IBAMA 20085). Em Minas Gerais, o local com maior quantidade dessa espécie por 

hectare (ha) é o Parque Estadual Mata Seca, no município de Manga, extremo Norte do estado 

(Belém 2008). 

 
Figura 4.16 - Exemplo de Aroeira (Schinus terebinthifolius) 

De acordo com Carvalho (1994), a Aroeira está presente em quase todo o país onde 

originalmente havia Cerrado (do Nordeste ao Sul do Brasil). Em algumas regiões, a presença 

dessa espécie já foi considerada praga em situações extremas (Morton 1978). 

                                                           
5 Esses dados foram publicados na portaria do COPAM, n° 85 de 21.10.1997 em Minas Gerais e também presentes na listagem de 
flora ameaçada de extinção segundo a portaria n°37 do IBAMA (1992). 
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A Schinus terebinthifolius faz parte da família Anacardiacea (Fleig 1987) com 

características próprias que a fazem ser descrita como pioneira e dioica. Em termos morfológicos, 

essa espécie possui um aspecto florístico único, graças à redução anatômica (ou até 

desaparecimento) do gineceu e do androceu (Fleig e Klein 1989). Alguns autores supõem que 

ocorra uma competição intrassexual entre os indivíduos masculinos graças à variação de 

comprimento entre as panículas masculinas (Fleig 1987). 

Essas árvores, em geral, medem de 5 a 10 m de altura, tendo sua madeira uso comercial 

importante, com destaque para a construção de cercas, porteiras e até lenha ou carvão. Seu rápido 

desenvolvimento, com taxa de germinação acima de 50% em substrato silto-argiloso com 

iluminação solar intensa (Lorenzi 1997), é outro fator importante que contribui para o seu uso 

humano intenso. 

Além do aproveitamento de sua madeira, a Aroeira tem sido cada vez mais utilizada em 

atividades de reflorestamento e recuperação de matas ciliares (Kageyama e Gandara 2000). Isso 

acontece graças a suas características, que a fazem ser classificada como espécie pioneira (Ferreti 

et al. 1995) e de agressiva competição interespecífica, aumentando sobremaneira a taxa de 

regeneração de áreas edáficas antropizadas. 

Por último, cabe destacar ainda o uso de seus frutos na indústria alimentícia, fotoquímica 

(Guerra et al. 2000) e medicinal, com destaque para o combate à artrite reumática e asma (Jain et 

al. 1995). 

b) Baru (Dipteryx alata) 

O Baru (Figura 4.17) faz parte da família Fabaceae, típico de locais do Cerrado onde se 

tem maior fertilidade de solo, como o Parque Cerrado e o Cerradão (Macedo 1992). Árvore alta 

(em geral mais de 15 m), ela é a única espécie do gênero Dipteryx da América do Sul capaz de 

sobreviver em locais onde o clima apresenta duas estações típicas: seca e úmida (Rizzini 1963). 

Sua floração ocorre entre Outubro e Dezembro, e a frutificação entre Agosto e Outubro 

(Filgueiras e Silva 1975). Essa árvore é bastante usada no Cerrado por diversos aspectos. O 

primeiro deles pode ser o chamado “quebra-vento”, em que a vegetação frondosa protege o pasto 

e ainda abriga as criações bovinas, protegendo-as do sol e oferecendo seus frutos caídos como 

alimento (Corrêa 1931). 
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 Figura 4.17- Exemplo de Baru (Dipteryx alata) 

O segundo (e principal) uso dessa espécie está relacionado a suas sementes, descritas 

como grandes, elipsóides, lisas e com o hilo branco, variando a coloração do castanho ao 

esverdeado (Macedo 1992). Em geral, elas são ingeridas cruas, apesar de o consumo humano ser 

orientado após torrefação, uma vez que existe ali um composto inibidor de tripsina, capaz de 

reduzir a absorção de proteínas se não forem torradas (Kalume et al. 1995). Outro uso dessas 

sementes está relacionado ao óleo que pode ser extraído. Ribeiro et al. (1992) descrevem que a
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 riqueza de Cálcio, Fósforo e Manganês leva comumente a seu uso popular como 

aromatizante e antirreumático. 

Uma terceira forma de utilização do Baru pode ser através da exploração econômica pela 

indústria da celulose (fabricação de papel) graças a sua madeira extremamente pesada e resistente 

ao ataque de fungos (Andrade e Carvalho 1996). 

c) Buriti (Mauritia flexuosa) 

Sem dúvida essa é a mais famosa e mais usada palmeira do Cerrado. Eternizada pelo 

escritor Guimarães Rosa em sua obra Grande Sertão Veredas, “o Buriti é das margens, ele cai 

seus cocos na vereda - as águas levam - em beiras, os coquinhos, as águas mesmas replantam” 

(Rosa 2006, p. 285). 

Essa palmácea, da família Arecaceae (Figura 4.18), não é exclusiva do Cerrado, sendo 

possível identificar sua presença também em áreas úmidas do Norte e Nordeste do Brasil (Lorenzi 

1997), mostrando sua relação direta com áreas alagadas e preservadas, o ambiente ideal para sua 

sobrevivência (Ferreira 2003). 

 
Figura 4.18 - Exemplo de Buritis em uma vereda na margem B do município de São Francisco 

Sua conservação, como de qualquer espécie endêmica de brejos, depende de políticas 

adequadas de conservação ambiental, uma vez que a drenagem das águas ali presentes assim como 

a presença de poluentes podem colocar em risco essa palmeira, sendo indicados processos de 

reflorestamento dessas áreas úmidas (Ribeiro e Silva 1996). 
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Além da beleza cênica já descrita por Rosa (2006) e consequente abrigo de animais 

silvestres, o Buriti também possui uso ornamental pelos seres humanos em arranjos florísticos e 

obras de artesanato, como tapetes. 

O fruto dessa palmácea é bastante usado para alimentação humana, sendo comum seu uso 

em doces, geleias e licores (Ribeiro 1998) assim como a extração de seu óleo, muito rico em 

vitamina A (Almeida e Silva 1994). Ainda para Ribeiro (1998), outro uso típico dessa espécie é 

a retirada de seu palmito para consumo, algo preocupante do ponto de vista de sua manutenção 

ecossistêmica, pois, para se retirar essa parte suculenta do caule, é necessário sacrificar a planta. 

Em termos morfológicos, podem-se observar indivíduos machos e fêmeas, sendo que a 

diferença entre eles ocorre na presença de cachos. Os masculinos apresentam apenas flores, 

enquanto os femininos geram frutos após a florada, que em geral pode levar mais de um ano para 

amadurecimento, que ocorre entre Dezembro e Fevereiro. Seu fruto possui ainda uma casca 

escamosa marrom capaz de proteger a polpa de aves e pequenos mamíferos famintos (Sampaio 

2010). 

d) Cagaita (Eugenia dysenterica) 

Essa árvore nativa do Cerrado (Figura 4.19) faz parte da família Myrtaceae, tendo grande 

utilização humana, em especial como ornamento, madeira de lei, curtume e uso medicinal 

(Almeida et al. 1998). Entretanto, a forma de se aproveitar mais comumente a Cagaita é na 

alimentação, já que seus frutos são altamente consumidos como geleias, sorvetes, licores e sucos 

(Almeida et al. 1987).  

Originária de Latossolos Vermelho-Amarelos com média concentração de Potássio, 

Cálcio, Manganês e Magnésio, seus indivíduos tendem a viver de maneira próxima, exceção a 

locais onde o solo possui alta taxa de K, pois nesse caso a quantidade de indivíduos passa a ser 

inversamente proporcional à presença desse elemento químico local (Naves 1999). 

Possuindo troncos e ramos entortados ou alongados; folhas brilhantes, praticamente sem 

pecíolo e ainda frutos verdes de 2 cm de comprimento em média, a cagaiteira também não é 

classificada como uma árvore de grande porte, pois possui altura média entre 4 e 10 m (Corrêa 

1931). 

Seu período de floração é extremamente curto, com maior frequência em Agosto, quando 

suas flores brancas hermafroditas são rapidamente polinizadas por diversas espécies de abelhas 

(Heringer e Ferreira 1974). Segundo Rizzini (1971), essa árvore possui dispersão zoocórica. 

Ferreira e Cunha (1980), todavia, vão ainda mais além, considerando seus mecanismos de 

dispersão como prematocóricos (alimentos de macacos) ou antropocóricos, que é a forma de 

distribuição antrópica, com destaque para semeadura através do plantio agrícola. 
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Figura 4.19 - Exemplo de Cagaita (Eugenia dysenterica) indicada pela seta vermelha. 

Na natureza, as sementes dessa espécie costumam apresentar taxas altíssimas de 

germinação, algo em torno de até 95%, mas desde que esta ocorra logo no início da época de 

chuvas (Almeida et al. 1998), o que pode gerar uma produção de até 2000 frutos por árvore 

(Almeida et al. 1987). 

e) Favela (Dimorphandra mollis) 

A Favela pertence à família Leguminosae (Figura 4.20), tendo também outros nomes 

populares, como barbatimão-de-folha-miúda, barbatimão-falso, canafístula, faveiro ou fava 

d’anta (Cintra et al. 2002). Em geral, os indivíduos de Dimorphandra mollis possuem um tamanho 

médio, variando entre 8 a 14 m de altura (Lorenzi 1997). 
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Figura 4.20 - Exemplo de Favela (Dimorphandra mollis) 

Presente no Cerrado, mas de maneira mais específica na subforma sentido restrito, ela é 

uma espécie endêmica do Brasil (Lorenzi 1997), com destaque para os estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Pará (Feres et al. 2006), onde estão suas 

maiores populações. 

Sua floração se dá em Julho, sendo que a produção frutífera ocorre em Agosto e Setembro 

(Bizerril et al. 2005). Ao brotar, o fruto é esverdeado, podendo ser descrito como um legume de 

mesocarpo farináceo que tende a endurecer à medida que amadurece, mudando ainda de cor, 

assumindo tonalidade escura (Ferreira et al. 2001). 

Seu fruto é bastante rico em rutina, um composto químico importante para a saúde 

humana por contribuir para a normalização da permeabilidade das paredes dos vasos sanguíneos 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

105 
 

(Seaman et al. 1945). Dessa forma, o seu uso medicinal é bastante indicado, em especial no 

tratamento de varizes. 

Outra utilização bastante comum da Favela se dá junto ao tratamento de úlceras, assim 

como inflamações (Cintra et al. 2002). Isso se dá graças à presença de flavonoides (rutina e 

quercetina especialmente) nas cascas e pericarpos do fruto (Sousa et al. 1991). 

f) Goiaba (Psidium guajava) 

Originária da família das Myrtaceas, a goiabeira (Figura 4.21) é uma espécie arbustiva 

galhada que pode chegar a 8 m de altura típica do continente americano, podendo ser encontrada 

do México ao Brasil. Seu fruto possui pericarpo e polpa com sementes pequenas e em grande 

número (Escrig et al. 2001), variando basicamente em dois tipos: vermelha e branca e com alta 

resistência a locais adversos, sendo uma frutífera capaz de nascer ou sobreviver em praticamente 

todo tipo de solo da região tropical (Gongatti Netto 1996). 

A Goiaba é constituída principalmente por taninos, flavonóides, óleos essenciais, álcoois 

sesquiterpenóides e ácidos triterpenóides (Gondim et al. 2006) com ações hipoglicêmicas, 

antimutagênicas e ainda antimicrobianas (Amaral et al. 2006). Praticamente toda a planta pode 

ser utilizada pelos seres humanos: casca, brotos, folhas e raízes, mas evidentemente o mais 

utilizado são os seus frutos. 

O fruto, além de muitos nutrientes, consegue se destacar e competir com outras frutas no 

mercado frutífero, uma vez que a goiaba pode ser comercializada tanto in natura, com o Brasil 

sendo o maior produtor mundial de goiabas-vermelhas (IEA 2016), como de maneira 

industrializada (Cañizares et al. 2003), com destaque para o seu uso na fabricação de sorvetes, 

sucos, vinhos e geleias (Lozoya et al. 2002). 

Curiosamente, o doce de goiaba ou goiabada é o doce industrializado mais consumido 

pela população de menor poder aquisitivo, mostrando como essa fruta, de fato, está presente no 

dia a dia da família brasileira (Peçanha et al. 2006). 

Além do popular uso alimentício, essa espécie pode ainda ser utilizada pela medicina 

alternativa. Oliveira et al. (2007) apresentam, entre os possíveis usos da Goiabeira, o tratamento 

a diversos tipos de anomalias intestinais, como cólicas, diarreias e disenteria.
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Figura 4.21 - Exemplo de Goiabeira (Psidium guajava) 

g) Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) 

Assim como a Aroeira, essa árvore também se encontra ameaçada de extinção (IBAMA, 

2008) graças a sua grande durabilidade e enorme valor comercial como madeira de lei (Figura
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 4.22). Por ser pesada, rígida e durável, ela é muito usada na construção naval, civil 

(dormentes e portas) e ainda na confecção de móveis (Lorenzi 1997). De maneira similar a outras 

espécies já descritas, sua casca e raízes podem ser usadas pela medicina popular, sendo indicada 

para o alívio de inflamações gástricas e até vaginais (Matos 1989). 

 
Figura 4.22 - Exemplo de Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) comparado à altura de um homem 
mediano 

Essa espécie arbórea da família Anacardiaceae é classificada por Lorenzi (1997) como 

heliófita, pioneira e decídua. Sua floração ocorre de Agosto a Setembro com o indivíduo perdendo 

as folhas e liberando enorme quantidade de sementes pelo vento.
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Típica do Cerrado sentido restrito, Almeida et al. (1998) destacam maior densidade de 

seus indivíduos quando os solos possuem componentes químicos adequados a sua sobrevivência, 

que é o caso dessa subforma ácida por natureza e com alta quantidade de Alumínio (Franco 2005). 

Isso explica também o motivo de ser essa a espécie mais frequente quando acontece revegetação 

natural em locais de Neossolo Litólico, típicos do Norte de MG. 

Duboc e Guerrini (2007) destacam a grande quantidade de Nitrogênio necessário ao 

crescimento e desenvolvimento dessa espécie, mostrando que seu uso em propostas de 

reflorestamento ou ações de replantio precisam levar em conta um substrato de nutrição mineral 

capaz de garantir essa sua característica ímpar (Gonçalves et al. 2000). A determinação de cada 

um dos elementos químicos presentes nesse substrato pode ser o segredo de um desenvolvimento 

saudável das mudas de Gonçalo Alves (Mendonça et al. 1999). 

h) Jatobá (Hymenaea courbaril) 

O Jatobá (Figura 4.23) faz parte da família Caesalpinaceae, sendo uma árvore de tronco 

considerável (em média 1 m de diâmetro), grande porte (15 a 20 m de altura) e com ocorrência 

em grande parte do país, do Nordeste às matas semidecíduas do Norte paranaense. Kageyama et 

al. (1990) a consideram, portanto, uma espécie clímax. 
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Figura 4.23 - Exemplo de Jatobá (Hymenaea courbaril) 

Essa espécie mostra curiosa facilidade adaptativa em diferentes condições 

edafoclimáticas, pois mesmo tendo grande densidade populacional em matas ciliares ou de 

várzea, que possuem o solo constantemente úmido, locais com menor disponibilidade hídrica 

também podem apresentar considerável quantidade de indivíduos de Hymenaea courbaril 

(Salvador 1989), com destaque para áreas com solos de característica distrófica e alta drenagem 

(Lee e Langenheim 1975), como o bioma Caatinga, por exemplo, que tem como principal 
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característica a baixa oferta de água para as plantas (Araújo Filho 2002), mas que segundo Lorenzi 

(1997) possui grande quantidade de Jatobás presentes. 

Essa baixa necessidade por água, assim como por nutrientes minerais, tem contribuído 

para diversos estudos científicos sobre essa árvore, em especial nas áreas de fisiologia, 

melhoramento genético e bioquímica vegetal (Carvalho 1994).  

O principal uso desse espécime arbóreo, sem dúvida, são seus frutos e sementes (Figura 

4.24), sendo que os primeiros são vendidos em feiras e quitandas regionais (Lorenzi e Matos 

2002) e as segundas, por possuírem grande quantidade de Cálcio e Magnésio, podem gerar um 

tipo de polpa farinácea usada na alimentação humana capaz até de substituir o fubá de milho na 

dieta local. Em termos nutricionais, sua disponibilidade proteica é similar (Almeida et al. 1987). 

Figura 4.24 - Exemplo de frutos e sementes do Jatobá (Hymenaea courbaril) 
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Cabe destacar ainda o importante papel que esses frutos possuem em sua dispersão, pois 

essa polpa farinácea é muito apreciada pelas aves, fazendo com que estas se alimentem de suas 

sementes e, consequentemente, as levem para diferentes locais. Graças a isso, Lorenzi (1997) a 

considera indicada para recomposição de vegetações arbóreas degradadas. 

i) Juá (Ziziphus joazeiro) 

Pertencente à família Rhamnaceae, também pode ser chamado no Nordeste do país como 

laranja-de-vaqueiro (Figura 4.25). Essa árvore é perenifólia, possuindo um sistema de raízes 

complexo e capaz de buscar água em ambientes áridos, mostrando estar adaptada a sobreviver em 

áreas secas. Dependendo da aridez local, entretanto, pode acontecer perda parcial ou até total de 

seu tecido foliar (Oliveira 1976). 

 
Figura 4.25 - Exemplo de Juá (Ziziphus joazeiro) 

Tendo em média 16 m e 14 mm de espessura da casca (Lima 1982), sua floração de cor 

verde-clara tende a acontecer juntamente com a época de chuvas (Lima 1996), variando de local 

para local, tendo em vista sua presença em larga escala no território nacional, com descrição de 

existência nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (Souza e Siqueira 2001). 
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Considerada uma espécie pioneira e com frutificação ocorrendo entre Junho e Julho, ela 

é de grande valia em ambientes áridos por servir de alimento (Figura 4.26) para as criações 

bovinas e caprinas graças ao seu alto teor de proteínas (Tigre 1970). Outro uso comum é o de sua 

madeira para construções de cercas, lenhas e até mesmo móveis (Conceição e Paula 1986), sendo 

muito apreciada ainda para fins paisagísticos por manter suas folhas verdes e vistosas o ano todo, 

como mostra Lorenzi (1997). 

 
Figura 4.26 - Exemplo do fruto de Juá (Ziziphus joazeiro) 

O Juá também é usado na alimentação humana, com seus frutos ricos em vitamina C, 

sendo consumidos com frequência onde essa árvore está presente. Destaca-se ainda o uso 

cosmético da planta, que gera cada vez mais pesquisas acadêmicas sobre o tema. Suas folhas 

podem ser usadas como xampu, anticaspa e até tônico capilar (Lima 1985) por serem ricas em 

saponina, e a sua casca amassada na água pode ser usada como clareador de pele (Braga 1960). 

Por último, cabe destacar ainda seu uso higiênico como dentifrício através da escovação dental 

com sua entrecasca em pó (Lorenzi e Matos 2002). 

j) Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii)  

Essa árvore da família Moraceae (Figura 4.27), assim como outras, também se encontra 

ameaçada de extinção (IBAMA 2008) graças à utilização de seus troncos como madeira de lei, 

dos seus frutos como alimentação e de suas folhas e cascas no tratamento do vitiligo e depurativo 

sanguíneo (Pereira et al. 2006). 
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Figura 4.27 – Exemplar de Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii) no Cerrado indicada pela seta 
vermelha 

Considerada por Vieira (2002) prioritária para a preservação vegetal, no Cerrado 

brasileiro ela é considerada a única representante do gênero Brosimum ainda existente (Palhares 

et al. 2006). Entretanto, graças a seu alto valor farmacológico, suas populações têm diminuído, 

mostrando ser urgente um programa ambiental específico para sua preservação (Bucher 2002). 

Acerca de sua morfologia, é de grande destaque a presença de xilopódio, uma estrutura 

que pode ser fundamental para sobrevivência em um ambiente efêmero como o Cerrado, onde 

uma queimada ou uma grande seca podem acontecer de maneira inesperada. Esse xilopódio 

oferece-lhe diversas adaptações ecológicas importantes, com destaque para o rápido crescimento 

radicular que pode, inclusive, resultar em rebrotamentos capazes de originar caules aéreos, e, até 

mesmo, populações clonais (Palhares et al. 2006). 
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O maior valor comercial da Mama Cadela, sem dúvida, está na confecção de 

medicamentos para pele, com destaque para o vitiligo (Lorenzi 1997). Essa doença se caracteriza 

pela ausência de pigmentação da pele (hipomelanose) em diferentes locais (Thomas 2000), 

resultando em manchas brancas cutâneas características. 

O uso, outrora popular apenas, passou também para econômico, com diversos 

experimentos químicos comprovando, de fato, sua eficácia (Pozet 2005), corroborando assim a 

sabedoria sertaneja.   

Atualmente, o medicamento Viticromin® é produzido pela indústria farmacêutica a partir 

de cascas e raízes secas trituradas dessa árvore, gerando cápsulas, ou até pomadas, que são 

utilizadas por quem sofre com o vitiligo (Anatel et al. 2005). 

k) Massambê /Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) 

Conhecida ainda como jequitibá rosa (Figura 4.28), essa árvore faz parte da família 

Lecythidaceae. Com 30 a 50 m de altura e 70 a 100 cm de diâmetro, ela pode ser considerada de 

grande porte, estando mais presente na subforma Mata Semidecidual do Cerrado e da Floresta 

Atlântica (Lorenzi 1997). 
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Figura 4.28 - Exemplo de Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) 

Considerada uma espécie heliófita, ela já foi descrita do Sul da Bahia até o Rio Grande 

do Sul, com preferência por solos úmidos e profundos (planta seletiva higrófita), não sendo 

frequente em solos muito secos. Ela ainda pode apresentar uma taxa de crescimento rápido em 

seus primeiros anos de vida caso receba uma quantidade moderada de luz solar direta (Carvalho 

1994). 

Sua casca de cerca de 20 mm esconde a parte interna do tronco, de cor branca ou rosada 

(daí seu nome popular). Por ser alta, sua copa constantemente possui poucas folhas, com ramos 

grossos que, em geral, abrigam grande quantidade de epífitas (Carvalho 2003). 

Segundo o mesmo autor, suas flores são descritas como de pequeno porte e presentes nos 

racemos axilares das folhas. A corola de suas inflorescências possui seis pétalas de cerca de 6 mm 

brancas e androceu de 5 cm, além de aproximadamente 40 estames (Leite 2002).
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Considerada madeira de lei, ela tem grande uso na confecção de molduras, móveis, saltos 

de sapato e cabos de ferramentas; além da construção civil, com vigas e caibros (Lorenzi 1997). 

Essa característica que a faz ser útil do ponto de vista antrópico, faz com que ela seja considerada 

vulnerável segundo a mais recente lista de espécies vegetais em extinção (IBAMA 2008). 

Usada também na medicina popular, sua casca (Figura 4.29) macerada pode ser indicada 

para o tratamento de amigdalites, e seu chá para o tratamento de infecções respiratórias e 

descongestionamentos nasais. É ainda comum seu uso em lavagens íntimas em caso de irritações 

vaginais. 

 
 Figura 4.29 - Exemplo da casca do Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) 

l) Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii) 

O nome popular dessa planta em outras regiões do Brasil costuma ser bálsamo ou Copaíba 

(Corrêa 1931). Membro da família das Leguminosae (Caesalpinioideae), ela está amplamente 

distribuída no planalto central brasileiro (Felfili et al.1994). 

O Pau d'óleo (Figura 4.30) costuma apresentar indivíduos com altura superior a 20 m 

(Walter 1995), sendo que o seu gênero (Copaifera) se encontra presente em fitofisionomias 

vegetacionais da África e América do Sul. No Brasil, esse gênero possui maior densidade 

populacional no Pará e no Amazonas (Willis 1973). 
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Figura 4.30 -Exemplo de Copaíba (Copaifera langsdorffii) 

Suas populações, quando testadas experimentalmente para crescer em diversos tipos de 

solo, não tiveram grande diferença em termos de produtividade oriunda da matéria seca (à exceção 

de solos alagados onde a Copaíba não vinga), entretanto, ao se comparar a altura e a densidade 

foliar, os indivíduos presentes na subforma Mata de Galeria obtiveram melhores resultados 

(Machado 1989). 

Descrita por Gandolfi (1991) como uma espécie secundária do tipo tardia e por Davide 

(1994) como clímax que necessita de alta incidência solar, a sua distribuição está relacionada 

ainda às áreas de alta drenagem, como é o caso da já descrita Mata de Galeria (Felfili 1993). 

Em termos de utilização humana, Corrêa (1931) descreve o uso do unguento conhecido 

por “bálsamo de copaíba” como cicatrizante e anti-inflamatório. Essa substância é retirada através 

de um ferimento no tronco da árvore, sendo recolhida a seiva elaborada para uso tópico em locais 

inflamados ou feridos. O óleo da Copaíba também é usado na medicina popular como xampu ou 

ainda tônico capilar para prevenção à calvície. 
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Relatos sobre o uso do seu óleo, ricos em ácidos graxos, não são exclusivamente 

brasileiros, sendo descrito seu uso também por tribos indígenas do Sul da África Ocidental (Mors 

e Monteiro 1959). 

m) Pau Jeú (Triplaris sp.) 

Também chamada de pau formiga, essa árvore faz parte da família Polygonaceae, junto 

com mais 1100 árvores, sendo típica de Matas de Galeria ou Florestas Semidecíduas, tendo 

preferência por solos calcários de áreas tropicais. Classificada por Lorenzi (1997) como uma 

espécie decídua, heliófita, seletiva higrófila e pioneira (quando presente em áreas inundáveis), 

sua distribuição varia ao longo do território brasileiro, tendo descrição de sua presença do Piauí 

até o Pantanal Mato-Grossense (Lorenzi 1997). 

O mesmo autor destaca ainda seu uso em projetos de recuperação ambiental, em especial 

próximos a cursos d´água, uma vez que, além de adaptada à riqueza hídrica, o Pau Jeú (Figura 

4.31) apresenta rápido crescimento. Essa característica possibilita também o uso paisagístico da 

árvore, com destaque para arranjos artesanais realizados com sua flor. 

Com cerca de 15 m de altura em média, e tronco retorcido, o paujeuzeiro pode ter sua 

madeira aproveitada em móveis rústicos ou ainda como lenha e carvão. O uso de seus frutos in 

natura na alimentação humana é bem comum, assim como a produção de licores e geleias (Pessoa 

2007). 

Assim como outras plantas do Cerrado, também o Triplaris sp. é comumente usado pela 

sabedoria popular como remédio caseiro, sendo indicado o cozimento de sua raiz e até mesmo da 

casca para o combate a blenorragia e leucorreia (Braga 1960). 
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 Figura 4.31 - Exemplo de Pau Jeú (Triplaris sp.) 

n) Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) 

O Pau Preto (Figura 4.32) faz parte da família Fabaceae, subfamília Faboideae, sendo 

encontrado comumente tanto na Floresta Atlântica como no Cerrado, tendo sido descrito nos 

estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Carvalho 1994). 
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Em média, essa árvore possui cerca de 6 m de altura e muitos ramos (Germishuizen e 

Meyer 2003), tendo status de conservação considerado ocasional (Oliveira Filho 2006). 

 
  Figura 4.32 - Exemplo de Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) indicado pela seta vermelha 

Assim como o Pau Jeú, ele também é indicado em programas de regeneração ambiental, 

o que pode facilitar inclusive propostas de manejo sustentável da espécie, algo fundamental, tendo 

em vista que ela se encontra ameaçada de extinção (IBAMA 2008). 

Conhecida por sua cor escura no tronco, essa espécie é muito resistente a fungos e cupins, 

sendo considerada uma madeira de lei de altíssima qualidade, não aceitando facilmente nem 

mesmo o uso de parafusos e plainas pela construção civil. Essa árvore é constantemente usada 

pela indústria musical, sendo altamente valorizada na confecção de violões, violas, violinos e até 

pianos, com destaque para as diversas formas de flautas doces (Bunster 2006). 

A título de curiosidade acerca da importância dessa espécie na fabricação de instrumentos 

musicais, a Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (2015) menciona que a sua 

madeira, por possuir excelente qualidade para a criação de instrumentos musicais, pode chegar a 

ser comercializada por 25.000 dólares o metro cúbico (m³). 

Obviamente, tamanha valorização monetária apresenta grande impacto ambiental para a 

sobrevivência do Pau Preto na natureza. Desde 1998, ele está incluso como vulnerável na Lista 

Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN 2013), e com compra e 

venda proibidos desde a década de 1990 (Cites 2008). Entretanto, mesmo assim, ele segue na 
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lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (IBAMA 2008), sendo indicado 

urgentemente programa de reflorestamento para a árvore. 

o) Pau Terra (Qualea grandiflora) 

O Pau Terra (Figura 4.33) pode ter várias denominações que variam de acordo com a 

região do país. São sinônimos dessa nomenclatura popular os termos: pau terra da folha larga, pau 

terra do cerrado, pau terra do campo ou ainda ariavá (Corrêa 1931). Fazendo parte da família 

Vochysiaceae, é comumente encontrada nas seguintes subformas do Cerrado: Mata de Galeria, 

Cerradão e Cerrado sentido restrito. Alguns autores a consideram a árvore símbolo desse bioma 

(Almeida et al. 1998). 

 
Figura 4.31 - Exemplo de Pau Terra jovem (Qualea grandiflora) 
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Possuindo em média 15 m de altura, é considerada uma árvore de grande porte de acordo 

com Lorenzi (1997), que ainda a classifica como heliófita, pioneira, decídua e capaz de ocorrer 

em formações primárias ou secundárias. Ela possui um rápido crescimento próximo a cursos 

d´água, sendo indicada para reflorestamentos e programas de restauro ambiental nesses locais. 

A utilização humana dessa espécie se dá tanto por seu tronco, que pode ser usado na 

indústria madeireira para a construção de forros, brinquedos e caixotes, como para alimentação 

silvestre através do consumo de seus frutos, muito apreciada por aves e macacos. A casca desse 

fruto é também utilizada na confecção de objetos artesanais e ainda tinturas naturais (Almeida et 

al. 1998). 

No entanto, a principal forma de uso do Pau Terra, sem dúvida, é nos tratamentos 

populares de saúde. O chá com suas folhas pode ser indicado para: dores de barriga, diarreia com 

sangue e até amebíase (Rodrigues e Carvalho 2001). As cascas, também em forma de chá, são 

utilizadas para assepsia de feridas e inflamações (Corrêa 1931). 

Estudos recentes têm corroborado a sabedoria popular no caso da Qualea grandiflora, 

pois o extrato etanólico de suas folhas de fato apresentam potencial antiulcerogênico (Hiruma-

Lima et al. 2006), antioxidante e analgésico (Sousa et al. 2007). Já seu extrato metanólico 

apresenta ação capaz de combater as bactérias Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e 

Pseudomonas aeruginosa (Alves et al. 2000). 

p) Pequi (Caryocar brasiliense) 

Considerada por Ribeiro (2000; título) como o “Rei do Cerrado”, o pequizeiro (Figura 

4.34), em geral frondoso, é da família Caryocaraceae, com altura média de 10 m. Popularmente, 

ele pode ter outras denominações de acordo com o local, sendo as mais comuns: amêndoa de 

espinho, grão de cavalo e pequiá. Presente em todos os estados do Brasil central, ele ainda pode 

ser encontrado no Ceará, Piauí e Maranhão. Em geral, sua frutificação coincide com a estação 

chuvosa do Cerrado, geralmente entre Dezembro e Março (Ribeiro 2000). 
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Figura 4.32 - Exemplo de Pequizeiro 

O tronco do Pequi, formado por uma casca grossa e escura, esconde uma madeira pesada, 

firme e resistente a insetos e fungos que pode ser usado como lenha ou carvão (Ferreira 1980).  

O fruto dessa árvore é externamente verde-claro (pericarpo) com polpa branca e o 

mesocarpo interno amarelo (parte que se come). Quando o fruto está pronto para o consumo 

humano, o mesocarpo externo se solta facilmente, indicando sua maturação. Cabe destacar ainda 

a presença de um endocarpo espinhoso que protege a semente, sendo também utilizado na 

alimentação (Melo Junior et al. 2004). De acordo com Silva et al. (1994), seus frutos comumente 

têm cerca de 10 cm de comprimento e 8 cm de diâmetro, com peso médio de 200 g. A quantidade 

de sementes pode variar, sendo o mais comum de 2 a 5 por fruto. 

Essa semente presente no interior do Pequi, que possui características oleaginosas capazes 

de serem extraídas (óleo) e comercializadas, é composta por dois cotilédones de polpa branca, 

oleosa, de baixa resistência, adocicada e envolta por uma película característica (Barradas 1971). 

Em termos nutricionais, tanto a polpa como a semente de Pequi possuem alta quantidade 

de riboflavina, tiamina e vitamina “A”, sendo indicado seu consumo para a alimentação (Fonseca 

e Muniz 1992). 

Vários pratos típicos do Brasil central são feitos com esse fruto, com destaque para o 

famoso frango com pequi. O mesmo vale para sua amêndoa, consumida ou vendida como petisco. 

Cabe destacar que a facilidade de acesso, consumo e comércio dos produtos naturais dessa árvore 

faz com que ela tenha uma importante relação simbiótica com a parcela mais pobre 
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da população, uma vez que seu manejo, consumo e uso sustentável estão diretamente 

relacionados à sobrevivência financeira desses cidadãos mais humildes (Ribeiro 2000). 

q) Periquiteira (Trema micrantha) 

Membro da família Ulmaceae, esse vegetal é conhecido também pelo nome de grandiúva 

ou pau pólvora. A Periquiteira (Figura 4.35) pode ter de 6 a 20 m, sendo considerada uma árvore 

de rápido crescimento. Presente por todo continente americano, no Brasil existem relatos de sua 

existência nos estados da região Sul e ainda Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (Lorenzi 

1997). 

Presente em fitofisionomias de Cerrado florestais, ela é considerada, geralmente, uma 

espécie secundária (Pio-Correa 1984) do ecossistema vegetal ou pioneira em casos de recuperação 

de áreas degradadas (Castelani e Aguiar 1998). Outro autor, Lorenzi (1997), também corrobora 

esse fato, indicando a Periquiteira como uma planta interessante para ser cultivada nesses casos. 

Os frutos da Trema micranta, altamente apreciada por aves, acaba sendo fonte de 

alimento para esses animais,  que acabam por ajudar esse vegetal em seu processo de dispersão. 

Além dos pássaros, bovinos (Traverso et al. 2003) e caprinos (Gava et al. 2010) costumam ingerir 

seu tecido foliáceo em épocas de falta de pasto (ou ração), aumentando enormemente o risco de 

intoxicação desses animais devido às propriedades químicas presentes nas folhas desse vegetal 

(Bandarra et al. 2010). Cerca de 72 horas (h) são suficientes para a apresentação dos primeiros 

sinais clínicos de intoxicação no gado. Graças à ação hepatotóxica intensa, é possível notar sinais 

de apatia e fraqueza que podem evoluir para um quadro de coma e morte (Traverso et al. 2005). 

Assim, a importância econômica dessa espécie do Cerrado para os seres humanos é 

indireta, visto que o risco de perda econômica em caso de ingestão alimentar pela criação caprina 

ou bovina pode acarretar prejuízos graves para as populações sertanejas.
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Figura 4.33 - Exemplo de Periquiteira (Trema micrantha) 

r) Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) 

Essa árvore (Figura 4.36), também chamada de pindaíba, pode ter até 15 m de altura, copa 

cônica, tronco reto e casca clara, estriada (Lorenzi 1997). Típica do Cerrado sentido restrito, ela 

se distribui por toda a parte Norte da América do Sul, assim como no Centro Oeste brasileiro, 

além dos estados de Minas Gerais e São Paulo (Dias 1988).
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Figura 4.34 - Exemplo de Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) destacada pela seta vermelha. 

Descrita por Almeida et al. (1998) como de características perenifólia e pioneira, sua 

densidade populacional aumenta quando está exposta a intensa luz solar, como clareiras por 

exemplo.
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Uma das adaptações mais curiosas dessa espécie é sua grande capacidade de rebrotamento 

da copa, que pode acontecer em casos de incêndio florestal, mais comuns, ou até mesmo geadas 

(Silberbauer-Gottsberger et al. 1977). 

A floração dessa planta ocorre entre Novembro e Abril, sendo essa inflorescência 

composta por fascículos de 3 a 4 flores em cada tipo de axila foliar (Dias 1988), e sua frutificação 

entre Dezembro e Maio (Costa 1988). Sua polinização pode ser descrita como de cantarofilia 

geralmente alógama, segundo o mesmo autor. 

Seus frutos, dispersos possivelmente por aves atraídas por sua cor vermelha, são do tipo 

multifolículos e também consumidos por seres humanos em substituição a especiarias, em 

especial à pimenta do reino (daí seu nome), como descrevem Almeida et al. (1998).  

Outro uso comum da Pimenta de Macaco é o artesanato (ornamentação graças a suas 

flores brancas ou biojoias com sementes secas) e, ainda, na construção civil (caibros), naval 

(mastros de barcos) e na indústria de cabos para vassouras, escovas e sapatos (Lorenzi 1997). 

Por último cabe destacar os trabalhos de Almeida et al. (1998) que mostram ainda o uso 

dessa árvore pela medicina popular no tratamento de febres, gases intestinais e hemorroidas. 

s) Sucupira (Schinopsis brasiliensis) 

Conhecida também como Baraúna ou Braúna, a Sucupira (Figura 4.37) é também mais 

um exemplar da flora brasileira com risco de ser extinta devido às ações antrópicas, sendo 

classificada como vulnerável pelo IBAMA (2008). 

Pertencente à família Anacardiaceae, essa árvore é típica do Cerrado e da Caatinga, sendo 

registrada sua ocorrência da Paraíba até o Norte de MG. Capaz de chegar a 12 m de altura, e com 

variação de 25 a 60 cm de diâmetro, suas galhas são recobertas por espinhos (Engler 1879), e suas 

folhas são do tipo compostas, imparipinadas, esverdeadas na face superior e pálidas na inferior 

(Braga 1960). 

O principal estudo acerca dessa espécie foi realizado por Cardoso (2007), no qual a autora 

descreve a preferência dessa árvore heliófita pela subforma Mata de Várzea com grande 

quantidade de Cálcio disponível no solo, assim como também umidade e matéria orgânica 

abundante.  

Com destaque na flora brasileira graças a sua beleza cênica ímpar, ela possui frutos do 

tipo vagens grossas, no formato de foices e cobertas por pelos. Prado et al. (1996) a descrevem 

como possuindo em sua frutificação camadas de pericarpo separadas, epicarpo membranoso, 

mesocarpo esponjoso e um endocarpo lenhoso impermeável à água. Cabe ressaltar ainda que esse 

formato parece ser uma adaptação ecológica da espécie para as épocas de seca e aridez, 
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uma vez que tantas camadas podem ser úteis para a manutenção da semente viva e, em caso de 

ambiente favorável, facilitar a sua germinação (Angevine e Chabot 1979). 

 
Figura 4.35 - Exemplo de Sucupira (Schinopsis brasiliensis) com sua altura em escala comparativa a um 
homem de porte médio  

Um dos principais usos humanos da Baraúna é pela indústria madeireira. Caracterizada 

por um cerne duro e grande resistência a fungos, é praticamente impossível seu apodrecimento 

(Paes et al. 2004). Ela é altamente usada pela indústria da construção civil, com destaque para a 

fabricação de postes decorativos, portas, móveis e até dormentes, além de instrumentos musicais 

(Andrade-Lima 1989). 

Outro uso popular possível é através dos tratamentos medicinais alternativos. A casca do 

caule já teve suas atividades antimicrobianas investigadas cientificamente e posteriormente 

comprovadas (Pereira 2007). Além dela, as folhas são também utilizadas frequentemente, sendo 
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sua infusão indicada popularmente para infecção na garganta, tosse, gripe e inflamações 

(Albuquerque et al. 2007). 

t) Umbu (Spondias tuberosa) 

O umbuzeiro (Figura 4.38) é considerado a “árvore sagrada do sertão” pelo escritor 

Euclides da Cunha. De acordo com sua obra Os Sertões (1984, p. 46): 

É a arvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias 
amargos dos vaqueiros. Representa o mais frizante exemplo de adaptação da 
flora sertaneja. Foi, talvez, de talhe mais alentado e alto — e veiu descahindo, 
pouco a pouco, numa intercadencia de estios flammivomos e invernos 
torrenciaes, modificando-se á feição do meio, desinvoluindo, até se preparar 
para a resistência e reagindo, por fim, desafiando as seccas duradouras, 
sustentando-se nas quadras miseráveis mercê da energia vital que economisa 
nas estações benéficas, das reservas guardadas em grande copia nas raizes. 

E reparte-as com o homem. Se não existisse o umbuseiro aquelle tracto de 
sertão, tão estéril que nelle escasseiam os carnahubaes tão providencialmente 
espalhados nos que o convizinham até ao Ceará, estaria despovoado. O umbu 
é para o desventurado matuto que alli vive o mesmo que a mauritia, para os 
garaunos dos llanos. 

Alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e amigo, onde os 
ramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das 
redes bamboantes. 

Figura 4.36 - Exemplo de Umbu (Spondias tuberosa) 

Como bem descrito por Cunha (1984), o sertanejo utiliza-se bastante dessa espécie 

pertencente à família Anacardiaceae, que possui 18 variedades específicas na porção Sul do 

planeta (Mitchell e Daly 1995). Sendo considerada xerófita, é uma frutífera nativa da região de 
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transição entre os biomas Cerrado e Caatinga com alta adaptação e sobrevivência em fortes 

condições de estresse hídrico (Duque 1980). 

O seu fruto possui a maior parte dos endocarpos com apenas uma semente e dentro do 

lóculo mais desenvolvido. Essa árvore é de extrema importância econômica, social e ecológica 

para os habitantes do sertão brasileiro, pois pode ter diversos usos, por exemplo, fornecer suas 

folhas para a alimentação do gado em épocas de seca (Silva et al. 1987).  

Entretanto, a forma de utilização mais frequente do umbuzeiro tem relação direta com o 

consumo de seus frutos. A época de colheita do Umbu acontece junto à estação chuvosa, de 

Dezembro a Março, quando se tem uma alta produção frutífera. Como em cerca de 72 horas o 

fruto começa a apodrecer, além do seu consumo direto in natura, a população sertaneja passou a 

desenvolver o seu comércio através da fabricação de doces, como forma de diminuição do 

desperdício do fruto (Xavier 1999). 

Silva et al. (1987) mostraram outros subprodutos obtidos através  do processamento do 

fruto e do xilopódio, com destaque para: farinha, gelatina, umbuzada, acetona, suco medicinal da 

raiz como vermífugo, polpa para sucos, vinagre e até vinho. 

Esse comércio se tornou, ao longo do tempo, fonte de renda importante para os moradores 

das regiões onde essa árvore está presente, chegando, em alguns casos, a representar metade da 

renda familiar anual (Gondim et al. 1991). 

Cavalcanti et al. (2000) chegam inclusive a colocar o umbuzeiro como uma alternativa 

viável capaz de contribuir para o desenvolvimento das áreas de transição do Cerrado e a Caatinga, 

citando-o até mesmo como um dos motivos da diminuição do êxodo rural presente no semiárido 

baiano. 

4.6 - METODOLOGIA 

Os resultados deste capítulo estão relacionados com a confecção de mapas capazes de 

representar: 

 Variação do uso e ocupação do solo de São Francisco por 41 anos (1975, 1986, 

1996, 2006 e 2016) assim como do avanço das ilhas de sedimentação e assoreamento ao 

longo da calha do rio São Francisco por todo o seu trecho municipal; 

 Localização quantitativa média de 20 diferentes espécies arbóreas de interesse 

ecológico e econômico; 

 Cartografia arbórea de localização quantitativa média dessas 20 espécies 

interpoladas, permitindo a confecção de um mapa final que apresente a média esperada 

dessas árvores; 
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Optou se pela construção da base cartográfica do local através dos dados digitais e 

analógicos, depois vetorizados no ArcGis 10.2, software escolhido para a confecção dos mapas 

deste trabalho, além de procedimentos de geoprocessamento para adequação das imagens e dados 

finais6.  

 Para tanto, utilizaram-se: 

 Imagens Landsat 2 MSS, órbita/ponto 235/071 da data: 17/02/1975; as bandas: 

4, 5 e 7 em diferentes composições, cedidas livremente pelo United States Geological 

Survey - USGS (2016). 

 Imagens do Landsat 5 TM, órbita/ponto 219/071 datado 26/01/1986, 27/04/1996, 

27/03/2006; as seguintes bandas: 3, 4 e 5 oferecidas gratuitamente pelo United States 

Geological Survey (USGS) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

- INPE (2016). 

 Imagens do Landsat OLI 8, órbita/ponto 219/071 datado 18/04/2016; as bandas: 

4, 5, 6 e 8 em diversas composições, estando disponíveis de maneira gratuita no banco de 

informações do United States Geological Survey - USGS (2016). 

Com esses dados em mãos, passou-se para a confecção dos mapas referentes ao uso e 

ocupação do solo em todo o município estudado assim como das ilhas de sedimentação e 

assoreamento por toda a calha do rio São Francisco, seguido daqueles referentes às espécies 

presentes na margem B e, por último, o de interpolação dessas espécies vegetais.  

O início do trabalho cartográfico se deu com o uso das imagens do Landsat 2 MSS 

referente ao ano de 1975, do Landsat 5 TM alusivo aos anos de 1986, 1996 e 2006 e do Landsat 

OLI 8 relativo a 2016. A primeira e terceira imagens foram adquiridas no site da USGS, enquanto 

a segunda foi coletada no site do INPE. A órbita/ponto do Landsat 5 TM e do Landsat OLI 8 foi 

a mesma (219/071), enquanto o Landsat 2 MSS teve como órbita/ponto 235/071. As bandas 

utilizadas foram, respectivamente, Landsat 2 MSS: 4, 5 e 7; Landsat 5 TM: 3, 4 e 5; e Landsat 

OLI 8: 4, 5, 6 e 8. 

O que levou à escolha dessas imagens foi um critério meramente qualitativo: sua 

qualidade de acordo com a quantidade de nuvens presentes, ou seja, quanto menos nuvens, melhor 

se torna a visualização da área estudada. 

                                                           
6 Cabe destacar que, a exemplo do capítulo anterior, somente esse software permite o uso programado das ações de mapeamento aqui 
descritas, com destaque para os modelos metodológicos aqui escolhidos. Portanto, programas de geoprocessamento similares e 
gratuitos não são capazes de apresentar resultados satisfatórios, tendo em vista o objetivo proposto, se comparados ao ArcGis ©. 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

133 
 

O satélite Landsat 2 MSS é o mais antigo dos três. Lançado em 23 de Julho de 1972 pela  

NASA, ele apresenta uma resolução espacial de 80 metros. Comparado aos satélites mais novos, 

que possuem resolução de 30 e 15 metros, respectivamente o Landsat TM 5 e o OLI 8, 
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pode-se ter uma ideia errônea desse primeiro estar ultrapassado, entretanto, quando se 

pensa em dados e imagens anteriores aos anos 1980, sem dúvida ele é ainda uma fonte fidedigna 

de confiança. 

Com as imagens à disposição, procedeu-se ao método de reprojeção cartográfica, 

utilizando-se o sistema de coordenadas em UTM-Datum WGS 1984 Zona 23 Norte e 

transformando-os em UTM-Datum Sirgas 2000 Zona 23 Sul com o uso da opção Data 

Management Tools – Projections and Transformations – Raster – Project Raster (do ArcGis 10.2).  

Com relação às cores das bandas, optou-se pelas bandas RGB 5-4 para cor verdadeira e 

7-6-5 para falsa no Landsat 2 MSS; RGB 3-2-1 para cor verdadeira e 5-4-3 para falsa no Landsat 

5; e RGB 4-3-2 para cor verdadeira e 6-5-4 para falsa no Landsat OLI 8. O motivo para isso se 

deu pela coincidência de bandas entre os três satélites, como é possível observar na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Comparação das bandas dos três satélites 

LANDSAT 2 MSS LANDSAT 5 TM LANDSAT 8 OLI 

  Banda 1 - Azul (0,450 - 0,520 цm) Banda 2 - Azul (0,450 - 0,510 цm) 

Banda 4 - Verde (0,50 - 
0,60 цm)   

Banda 2 - Verde (0,520 - 0,600 цm) Banda 3 - Verde (0,530 - 0,590 цm) 

Banda 5 - Vermelho (0,60 
- 0,70 цm) 

Banda 3 - Vermelho (0,630 - 0,690 цm) 
Banda 4 - Vermelho (0,640 - 0,670 
цm) 

Banda 6 - IR Próximo 
(0,70 - 0,80 цm) 

Banda 4 - Infravermelho próximo (0,760 
- 0,900 цm) 

Banda 5 - Infravermelho próximo 
(NIR) - (0,850 - 0,880 цm) 

Banda 7 - IR Próximo 
(0,80 - 1,10 цm) 

Banda 5 - Infravermelho médio (1,550 - 
1,750 цm) 

Banda 6 - Infravermelho médio SWIR 
1 (1,570 - 1,650 цm) 

Uma vez que o satélite Landsat 2 MSS e o Landsat OLI 8 possuem bandas pancromáticas 

com resolução espectral de aproximadamente 80 m e 15 m respectivamente, foi necessária a fusão 

de suas bandas com as demais, de maneira que todas estivessem com a mesma resolução. Para 

isso, utilizou-se o instrumento Data Management Tools – Raster – Raster Processing – Create 

Pan-Sharpened Raster Dataset no SIG ArcGis 10.2 de maneira que todas as imagens estivessem 

então no mesmo RGB (Red, Green, Blue) de resolução espectral.  

O próximo passo foi o corte das imagens na área com o uso da opção Data Management 

Tools – Raster – Raster Processing – Clip do SIG. 

Para os mapas de uso e ocupação do solo, as classes consideradas fundamentais de serem 

representadas foram: agricultura, áreas úmidas, edificações, hidrografia, pasto, solo exposto, 

Cerrado e ilhas de sedimentação. No caso desta última, seu mapeamento foi apresentado separado, 

de modo a permitir um maior debate acerca dos resultados observados.



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

133 
 

Ainda para a construção cartográfica de uso e ocupação, utilizaram-se as imagens já 

descritas e as bandas 543 RGB (falsa cor no Landsat 5), de maneira que ficassem nítidas as 

diferenças presentes na vegetação e nas outras classes.  Nos mapas onde se utilizaram as imagens 

do Landsat OLI 8, a falsa cor estava nas bandas 654 RGB, e, no caso do Landsat 2 MSS, ela se 

apresentou nas bandas 765, o que garantiu nitidez durante o processo de confecção cartográfica.  

O processo de conexão dos dados referentes a cada classe em anos diferentes foi possível 

através da opção Spatial Analyst Tools – Multivariate – Maximum Likelihood Classification do 

software ArcGis 10.2, e a identificação da área de cada classe na imagem através da conversão 

do arquivo raster para shapefile (polígono), com o uso da função Conversion Tools – From Raster 

– Raster to Polygon. 

Já a união dos variados shapefiles relacionados a cada classe, para um mapa final mais 

completo, foi feito com o uso do recurso Data Management Tools – Generalization – Dissolve. O 

cálculo final da área de cada classe em km² (e em porcentagem) foi realizado com a utilização do 

mecanismo Field Calculator e do Calculate Geometry. 

As bandas para cor verdadeira do Landsat 2 MSS, RGB 5-4;  do Landsat 5, RGB 321; e 

RGB 432 do Landsat OLI 8 apresentaram cores similares às cores ambientes, contribuindo na 

identificação visual em campo e contribuindo para uma maior precisão entre os mapas obtidos e 

os dados reais. 

Com relação ao mapeamento arbóreo referente a 20 diferentes espécies, o primeiro passo 

foi a construção do mapa referente à margem B do município de São Francisco. Para isso, utilizou-

se o polígono do município proveniente do IBGE do ano de 2014 (disponível no próprio site), em 

formato shapefile, que foi recortado (com a mesma metodologia já descrita) no software ArcGis 

10.2. Como os dados do IBGE se encontravam no Sistema de Coordenadas Geográficas SIRGAS 

2000, realizou-se a reprojeção deste para o Sistema de Coordenada Projetada Universal Tranversa 

of Mercator (UTM) com o uso da função Data Management Tools – Projections and 

transformations – Features – Project. 

Após essa primeira fase, optou-se por buscar uma ferramenta no ArcGis 10.2 capaz de 

mostrar, no mapa, os locais (ou intervalos) capazes de representar a variedade quantitativa média 

de cada espécie arbórea ao longo da área de estudo. O método escolhido no SIG foi o IDW, 

conhecido também como inverso da distância, que trabalha com interpolação de pontos. 

As vantagens do uso do IDW em mapas temáticos como o aqui proposto estão 

relacionadas ao fato de se ter uma grande quantidade de pontos juntos ou próximos. Outra 

vantagem está relacionada ao fato de não se prender a áreas pré-determinadas (a não ser que se 

queira), garantindo mostrar a influência média do ponto de estudo até o seu limite máximo.
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Esse método de interpolação permite classificar um atributo de acordo com sua variação 

média, ou seja, um local com maior quantidade de indivíduos de uma determinada espécie poderá 

apresentar um espectro de cor diferente de outro local com menor quantidade. 

Para isso, primeiro colocam-se os pontos sobre o mapa e em seguida o SIG calcula a 

média e o desvio padrão desses pontos, criando um intervalo de valores proporcionais a um 

determinado desvio padrão, apresentando assim a média esperada de indivíduos em torno de um 

determinado ponto de coleta. 

Em geral, os intervalos mais usados são os de 1, ½, ⅓ ou ¼ , porém,  neste trabalho, 

optou-se por uma variação entre cada espécie de acordo com sua quantidade de indivíduos 

identificados, variando o intervalo de acordo com cada espécies arbórea para facilitar a 

apresentação dos resultados e a interpretação dos mapas finais pelo leitor.  

Já para a carta geográfica referente à junção das espécies arbóreas, a ideia foi plotar os 

pontos de localização de cada uma destas espécies. Para isso, os intervalos máximos deveriam ser 

definidos de maneira que fosse possível sobrepor os 20 diferentes mapas para gerar um último 

mapa, com todas as árvores catalogadas, separado por cores de acordo com o intervalo referente 

ao número máximo de seus indivíduos, sendo esse cartograma final o referente às médias arbóreas 

máximas por espécies. Como poderiam existir pontos coincidentes referentes a diferentes tipos 

florais, as que possuíssem maior número de indivíduos se sobressairiam, garantindo que no mapa 

final estivessem presentes as árvores com maior quantidade de exemplares por ponto.  

4.7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados e discussões são referentes aos quatro diferentes objetivos, sendo, portanto, 

divididos de acordo com estes.  

4.7.1 Uso e ocupação do solo do município de São Francisco 

 4.7.1.1 Descrição do uso e ocupação do solo 

O município de São Francisco se localiza em uma área de transição entre dois grandes 

biomas, a Caatinga e o Cerrado. Essa característica particular faz com que o local seja ideal para 

a formação de fitofisionomias diferentes (Brandão 1994; Santos 2009), como as morfologias 

florestais. 

Pereira (1984), de maneira consequente, mostrou que a utilização indisciplinada dos 

recursos vegetais, além da capacidade de sustento, pode provocar a degradação de toda a 

vegetação de uma região. Dessa forma, sabendo-se da importância do Cerrado, buscou-se, aqui 

nesta seção, verificar como se deram as mudanças de uso e ocupação do solo em SF, 
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observando se as formações vegetais desse bioma variaram significativamente ao longo ao longo 

de 41 anos. 

Para a geração das figuras necessárias, que, no caso, foram as que mostravam como era 

o município em 1975 (Figura 4.39), 1986 (Figura 4.40), 1996 (Figura 4.41), 2006 (Figura 4.42) 

e em 2016 (Figura 4.43) no tocante ao uso e ocupação do solo, utilizaram-se as imagens descritas 

na seção anterior, oriundas dos satélites Landsat 2 MSS, GLS Landsat 5 e Landsat OLI 8. Todas 

as atividades de processamento digital das informações geográficas das imagens (PDI) 

possibilitaram o realce das informações digitais relacionadas às classes de solo, o que aumentou 

a precisão de caracterização realizada. Assim, geraram-se imagens de composições coloridas 

(RGB), operações aritméticas (NDVI) e a classificação com a produção de cartogramas temáticos 

através dos passos descritos na seção Metodologia. 
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Figura 4.37 - Uso e Ocupação do Solo no município de São Francisco em 1975  

 
  Figura 4.40 - Uso e Ocupação do Solo no município de São Francisco em 1986
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  Figura 4.41 - Uso e Ocupação do Solo no município de São Francisco em 1996 

  
Figura 4.42 - Uso e Ocupação do Solo no município de São Francisco em 2006
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 Figura 4.38 - Uso e Ocupação do Solo no município de São Francisco em 2016 

As cinco figuras apresentadas nesta seção, depois de geradas, foram submetidas à 

estatística descritiva do programa Excel para se compararem as alterações de uso e ocupação do 

solo presentes na área de estudo ao longo do intervalo de tempo pesquisado.  

As classes observadas foram: agricultura, Cerrado (lato sensu), pastos, solo exposto, 

edificações, hidrografia e as áreas úmidas. Verificando-se as figuras 4.39 a 4.43, é possível 

observar as variações ao longo do tempo estudado de cada uma das classes propostas, assim como 

das suas modificações percentuais entre 1975 e 2016 (Figuras 4.44 e 4.45).  
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Figura 4.39 - Variação percentual entre cada uma das formas de uso e ocupação do solo no município de 
São Francisco entre os anos de 1975 e 2016 

 
Figura 4.40 - Variação percentual comparativa entre cada uma das formas de uso e ocupação do solo no 
município de São Francisco entre os anos de 1975 e 2016 

Para a agricultura, é possível notar uma variação de 3,4% da área ocupada em 1975 para 

5,8% em 1986, 7,4% em 1996, 4% em 2006 e 10,4% em 2016 (Figura 4.46). Isso representa, em 

termos percentuais, um aumento de 70,5% de áreas agricultáveis entre 1975 e 1986; depois um 

novo aumento de 27,5% de 1986 a 1996; um curioso decrescimento de 45,9% entre 1996 e 
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2006; e um novo crescimento de 160% entre 2006 e 2016. Comparando-se apenas a mancha 

original de 1975 e a mais recente (2016), observa-se um crescimento de 305, 8% de áreas 

agricultáveis nesse período de tempo. 

 
Figura 4.41 - Variação percentual da Agricultura no município de São Francisco entre os anos de 1975 e 
2016 

De acordo com Pereira (2007), o Norte de MG sempre mostrou características climáticas 

e vegetais ideais para atividades agrícolas, de modo que os avanços dessa forma de uso de solo 

não causam surpresa. Braga (1985) corrobora essa afirmação ao mostrar que entre os anos de 

1970 e 1980 houve apoio maciço da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) no Norte de MG, com a realização de inúmeros projetos de desenvolvimento local e 

incentivos fiscais que fomentaram a agricultura nesta região. 

Em relação ao decrescimento dessa atividade entre a segunda metade da década de 1990 

e a primeira metade dos anos 2000, cabe lembrar que, entre 1984 e 1994, o Brasil viveu intensa 

crise econômica, com diversas tentativas de estabilização inflacionária nesse período de tempo 

(Bresser Pereira e Nakano 1991). 

 De maneira a se buscar resolver essa grave crise, os responsáveis pela política econômica 

nacional perceberam um cenário interessante para o início dos processos de liberalização 

econômico-financeira que culminaram com a privatização de diversas empresas públicas sob o 

argumento de que era necessária uma gestão privada para crescer novamente o Estado brasileiro 

(Mendonça de Barros e Goldenstein 1997). 

Contudo, não foi isso que aconteceu, pois, ao invés de levar o país a um crescimento 

sustentado, a alta emissão de lucros e juros monetários para o exterior aumentaram ainda mais a 

dependência externa brasileira, fazendo novamente o país não crescer como prometido e gerando 

um alto índice de desemprego e acumulação de renda (Araújo 2005). Isso explica, 
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portanto, essa diminuição da atividade agrícola na região, uma vez que, sem investimento público 

ou privado, o pequeno produtor tende a buscar subempregos com os grandes empresários e 

criadores rurais. 

A consequente retomada de ações relativas a incentivos fiscais, a partir dos anos Lula 

(2002-2010) e Dilma (2011-2016), segundo dados do Ministério da Fazenda (2015), ajuda a 

compreender esse novo crescimento das áreas agricultáveis no município, mostrando que quando 

existem iniciativas políticas voltadas para o agricultor rural, suas atividades produtivas tendem a 

crescer. 

De maneira inversa à classe agricultura, o Cerrado, que estava em 29,2% do município 

em 1975, passou a 39% em 1986, 34,9% em 1996, 14,1% em 2006 e 23,5% em 2016 (Figura 

4.47). Em termos comparativos, houve um aumento de 33,5% de 1975 a 1986, redução de 10,5%, 

de 1986 a 1996, decrescimento de 59,6% e posterior aumento de 66,6% em 2016. Comparando-

se apenas o Cerrado lato sensu de 1975 e o mais recente (2016), observa-se um decréscimo de 

19,5% de bioma original nesse período de tempo. 

 
Figura 4.42 - Variação percentual do Cerrado no município de São Francisco entre os anos de 1975 e 2016 

Analisando apenas o último número, de maneira absoluta, observa-se que o Cerrado, 

então presente em 29% do município na metade da década de 1970, possui hoje 14% de existência 

territorial, ou seja, houve uma perda de aproximadamente 50% da vegetação original ao longo de 

41 anos. Entretanto, é necessário que se realizem interpretações acerca das variações ocorridas ao 

longo do tempo pesquisado. 

O período compreendido entre 1975-1986, no qual ocorreu um crescimento de 33,5% da 

área original, é o mesmo em que a agricultura apresentou seu primeiro avanço e os pastos (será 

visto a seguir) diminuíram. Essa situação corrobora os escritos de Braga (1985) acerca dos 
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incentivos fiscais ocorridos na região antes do governo Sarney (1985-1990), pois, ao optar pela 

agricultura, muitos que trabalhavam com a criação de gado deixaram seus pastos serem cobertos 

novamente por vegetação original, em especial na margem A do município (Figuras 4.39 e 4.40). 

Isso segue entre 1986-1996, apesar de pequena diminuição da mancha vegetal. 

Entretanto, a crise econômica dos anos 1990 que levou a enorme concentração de renda, 

culminou em redução significativa do Cerrado entre 1996-2006, assim como também da 

agricultura. Ambos foram substituídos pelo pasto para criação de gado dos grandes produtores 

rurais, uma vez que, com a falta de incentivos do Estado para o pequeno agricultor, este tende 

sempre a migrar para subempregos de baixa remuneração (Machado da Silva 1990). 

A figura 4.43, referente ao ano de 2016, mostra redução do pasto, crescimento da 

agricultura e também do Cerrado. Além da explicação econômica que culminou com o incentivo 

ao pequeno produtor rural (já descrito), é importante salientar o avanço do debate acerca da 

importância da preservação dos ecossistemas terrestres (Boechat 2007), presente até mesmo em 

diversas linhas de crédito rurais, levando aqueles interessados em incentivos fiscais 

governamentais a seguirem a legislação ambiental de maneira correta por receio de sofrerem 

severas punições em caso de descumprimento da lei. 

A terceira classe estudada são os pastos. Em 1975, eles ocupavam 53,1% do território, 

passando para 45,5% em 1986, 40,2% em 1996, 60% em 2006 e 49,3% em 2016 (Figura 4.48). 

Em termos comparativos, houve uma diminuição de 14,3% entre 1975 e 1986, novamente um 

decréscimo de 11,6% entre 1986 e 1996, um crescimento de 49,2% entre 1996 e 2006 e 

novamente uma diminuição de 17,8% entre 2006 e 2016. Comparando-se apenas os pastos de 

1975 e o mais recente (2016), observa-se um decrescimento de 7,2% dessa classe ao longo do 

período de tempo estudado. 

 
Figura 4.43 - Variação percentual do Pasto no município de São Francisco entre os anos de 1975 e 2016
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Entre 1975 e 1996, pode-se observar o decrescimento dos pastos ao mesmo tempo que o 

aumento da agricultura (Figuras 4.39, 4.40 e 4.41), mostrando uma relação direta entre essas duas 

classes (em especial) e corroborando os escritos anteriores acerca da importância do incentivo ao 

produtor rural para preservação do bioma Cerrado e também geração de emprego e renda. 

O grande crescimento de concentração monetária vivida no país nos anos FHC (1994-

2002) culminou com o aumento dos pastos, visto que, sem perspectivas de incentivos fiscais para 

produzir, os camponeses mais pobres são obrigados a vender sua mão de obra barata aos grandes 

latifundiários (Machado da Silva 1990). Essa realidade se modifica novamente com os governos 

Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016), pois, com a retomada dos investimentos e financiamentos 

públicos, os pequenos agricultores voltam ao exercício de seu ofício. 

A quarta classe do trabalho em questão é o solo exposto. Em 1975, ele estava presente 

em 10,1% do município, passando para 2,9% em 1986, 13,3% em 1996, 19% em 2006 e 11,8% 

em 2016 (Figura 4.49). Em termos comparativos, houve um decréscimo de 248,8% entre 1975 e 

1986, em seguida um crescimento imenso de 358,6 % entre 1986 e 1996, outro novo crescimento 

de 42,8% entre 1996 e 2006 e novamente uma diminuição de 37,9% entre 2006 e 2016. 

Comparando-se apenas o solo exposto em 1975 e 2016, nota-se um crescimento de 46,8% dessa 

classe ao longo do período estudado. 

 
Figura 4.44 - Variação percentual do Solo Exposto no município de São Francisco entre os anos de 1975 
e 2016 

O início do período estudado coincide com a época na qual se fez presente, na margem B 

do município, uma grande empresa carvoeira (segundo relatos locais), quando parte do Cerrado 

havia sido degradado e o local plantado por eucaliptos (Eucalyptus sp.) que eram cortados para 

produção de carvão. Ao encerrar suas atividades, o empreendimento deixou enormes áreas 

degradadas e com solo exposto. Uma vez que a legislação da época não previa
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compensações ambientais como se preveem hoje, é perfeitamente explicável o motivo de tanta 

área exposta cerca de 42 anos atrás. 

O período compreendido entre 1975-1986 mostra a reocupação desses locais por pasto, 

agricultura e Cerrado, algo esperado, tendo em vista a enorme área em questão. Além da alta 

capacidade de revegetação deste bioma caracterizada como resiliência (ACIESP, 1997), cabe 

ressaltar, novamente, a importância dos incentivos do Estado aos produtores rurais de baixa renda, 

característicos da época. 

A segunda metade da década de 1980 e início dos anos 2000 (Figura 4.41) mostram 

(novamente) o resultado da ineficiência da política econômica então presente no país para o 

município de São Francisco: o aumento de mais de 300% de solo exposto, causa principal de 

erosões ou buracões (Figura 4.50) graças ao intensivo uso antrópico (Zachar 1982), que, nesse 

caso, foi o aumento de pasto graças à concentração de renda resultado daquele período histórico, 

como já descrito. 

Figura 4.50 - Exemplo de voçoroca, resultado de intensa erosão em Chapada Gaúcha, Norte de MG 

Em 2016, pode-se notar, novamente, uma diminuição significativa desse solo exposto, 

coincidindo com o aumento da agricultura, do Cerrado e a diminuição dos pastos, corroborando 

(de novo) o papel-chave que os incentivos fiscais são capazes de trazer para a preservação da 

natureza e geração de emprego e renda. 
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A quinta classe estudada são as edificações. Em 1975, elas ocupavam 0,02% do território, 

subindo para 0,1% em 1986, 0,24% em 1996, 0,35% em 2006 e 0,5% em 2016 (Figura 4.51). Em 

termos comparativos, houve um crescimento de 400% entre 1975 e 1986, novamente um aumento 

de 140% entre 1986 e 1996, nova alta percentual de 45,8 % entre 1996 e 2006 e, finalmente, outro 

crescimento de 42,8% entre 2006 e 2016. Comparando-se apenas as edificações em 1975 e 2016, 

observa-se um aumento de 2400% dessa classe em 41 anos. 

 
Figura 4.45 - Variação percentual das Edificações no município de São Francisco entre os anos de 1975 e 
2016 

Apesar de mostrar números percentuais significativos, a mancha urbana de São Francisco 

pode ser considerada irrelevante, em termos físicos, se comparada ao resto do município, uma 

vez que 95% do território de SF são formados por áreas rurais, justificando-se assim uma maior 

necessidade de ações políticas voltadas para o homem do campo, pois é ali que está o segredo 

para o desenvolvimento econômico local, como poderá ser visto nas considerações finais deste 

capítulo. 

A penúltima classe em questão é a hidrografia, em que se pode notar pequena variação 

de 1,7% em 1975 para 1,9% em 1986, diminuição para 1,2% em 1996, 1,1% em 2006 e novamente 

1,1% em 2016 (Figura 4.52). Isso representa, em termos percentuais, um aumento de 11,7% dessa 

classe entre 1975 e 1986; depois uma diminuição de 36,8% de 1986 a 1996, novo decrescimento 

de 8,3% entre 1996 e 2016. Se compararmos apenas a hidrografia original de 1975 e 2016, 

observa-se uma diminuição de 35,3% de corpos hídricos nesse período de tempo.
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Figura 4.46 - Variação percentual da Hidrografia no município de São Francisco entre os anos de 1975 e 
2016 

O que se nota, entre 1975 e 2016, na área de estudo (com exceção do período 

compreendido entre 1975-1986, quando houve um leve aumento dos corpos hídricos), não é 

diferente do que acontece no resto do planeta: alteração do volume de rios e lagos graças (também) 

às mudanças climáticas. 

As conclusões presentes no Quarto Relatório Científico do IPCC AR4 (Trenberth et al. 

2007) são preocupantes. Segundo esse documento, alterações no clima do planeta (capazes de 

modificar, em especial, o regime hídrico) tendem a acontecer com maior frequência nas regiões 

tropicais menos desenvolvidas, como é o caso do Brasil central. Dessa forma, essas alterações de 

volume de água no rio São Francisco podem ter relação com esse fator. 

Com base nos resultados do IPCC AR4, Milly et al. (2005) criaram modelos hídricos de 

vazão capazes de apresentar o comportamento dos principais rios da América do Sul. Segundo 

esse estudo, o comportamento esperado do rio São Francisco (entre outros) é de redução de sua 

vazão, algo que será tratado com mais ênfase na próxima seção, na qual será abordado 

especificamente o assoreamento e a formação de ilhas ao longo de seu trecho presente em SF. 

Evidentemente, somente as mudanças climáticas não explicam a perda hídrica do rio São 

Francisco no município, ações antrópicas descontroladas são também responsáveis, influenciando 

também na tendência observada na última classe de estudo desta seção: as áreas úmidas. 

Essa classe de estudo, em 1975, representava 2,4% do território, em 1986 era 4,8%, em 

1996 passou a ser 2,8%, em 2006 diminuiu para 1,5% e, em 2016, cresceu até 3,4% (Figura 4.53). 

Em termos percentuais, significa um crescimento de 100% entre 1975 e 1986, decrescimento de 

41,6% entre 1986 e 1996, outra redução de 46,4% entre 1996 e 2006 e, por 
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último, novo avanço de 126,6% entre 2006 e 2016. Comparando-se somente 1975 e 2016, 

observa-se uma variação crescente de áreas úmidas de 41,6% ao longo de 41 anos. 

 
Figura 4.47 - Variação percentual das Áreas Úmidas no município de São Francisco entre os anos de 1975 
e 2016 

A partir de 1976, a exploração econômica ao longo do rio São Francisco se intensificou 

(ONS 2004). Lima e Miranda (2001) mostram que entre 1970 e 1990 houve um aumento de 286% 

de áreas irrigadas por toda a sua bacia hidrográfica. Em números absolutos, significa 8.620 ha 

ano-1. 

Ramos e Pruski (2003) mostram a necessidade de se aperfeiçoar os projetos de irrigação 

nessas áreas, pois a falta de planejamento adequado, somado ao manejo incorreto, pode gerar, 

além de irrigação ineficiente, perda de água e gasto desnecessário de energia.  

Uma vez que as previsões para os próximos 30 anos mostram aumento médio de 1º C na 

temperatura do planeta (Stern 2006), a tendência de menor quantidade de água no solo tende a 

transformar diversos biomas em savanas, como o caso da Amazônia, e áreas agricultáveis de 

Cerrado em áreas desérticas (Magrin et al. 2007), como é o caso de SF. 

Somado a isto, pode-se também notar a diminuição ocorrida nas matas ciliares do rio 

(Figuras 4.39 a 4.43), que culminaram na diminuição do Cerrado original ao longo de 41 anos, e 

o aumento das áreas de pasto (já descritas). Portanto, é possível concluir que esse aumento 

progressivo das áreas úmidas ao longo de sua margem (Figuras 4.39 a 4.43), somado à perda de 

vazão do rio SF, tem razões climáticas, mas, principalmente históricas, devido ao mau uso de suas 

águas, em especial para irrigação.  

Cabe lembrar ainda, a importância desse corpo hídrico para toda a região Norte de MG e 

Nordeste do Brasil, sendo indicado um uso mais responsável e consciente de suas águas. 

4.7.1.2 Conclusões  
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Pode-se concluir que o método utilizado para a confecção das imagens referentes ao uso 

e ocupação do solo do município de São Francisco apresentaram resultados adequados e 

congruentes com o que foi observado nas visitas de campo, podendo ser indicado para trabalhos 

similares a este. 

Outro ponto importante a ser observado é como o uso e ocupação do solo foi maior na 

margem B do município, comprovando o porquê de sua escolha para os estudos relativos aos 

capítulos 3 e 4 desta Tese. 

Destaca-se também a importância de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento 

local, pois foi exatamente nos períodos históricos em que isso aconteceu que houve maior 

potencial de preservação do Cerrado e desenvolvimento da agricultura familiar de subsistência 

(entre 1975 e 1986 e entre 2006 e 2016). Isso não foi coincidência, dado que um projeto de nação 

capaz de pensar em preservar o segundo maior bioma do país, obrigatoriamente, necessita gerar 

renda para a parcela da população mais pobre, pois, sem perspectivas de geração de renda própria, 

ela acaba por se tornar agente da degradação, como foi possível observar ao longo da década 

compreendida entre 1996-2006.  

Estudos desse tipo comprovam ainda mais a máxima popular de que “para preservar, é 

preciso produzir”. Ou seja: geração de renda é a chave do desenvolvimento sustentável. 

4.7.2 Avanço das ilhas de sedimentação e assoreamento ao longo da calha do rio São 
Francisco no município de estudo 

 4.7.2.1 Justificativa e descrição metodológica  

 O rio São Francisco ou Velho Chico, conhecido como rio de integração nacional por 

banhar sete estados brasileiros - Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e 

Distrito Federal - e ser um dos principais caminhos de ligação do Sudeste com o Nordeste (MMA 

2004), é o principal corpo hídrico presente no município-sede deste estudo. 

 Em uma pesquisa recente coordenada pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados 

Unidos e pela Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba 

(CODEVASF), chegou-se à conclusão que o rio de integração nacional recebe 23 milhões de 

toneladas de sedimentos por ano (Jornal Estado de Minas 2017), o que tem comprometido 

seriamente sua sobrevivência, como pode ser notado na Figura 4.54, por meio da qual é possível 

notar ilhas de sedimentos ao longo do seu leito. 
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Figura 4.48 – Ilha de sedimento visível no leito do rio São Francisco  

 Haja vista esse resultado alarmante, e levando-se em conta os resultados presentes na 

Figura 4.52, que aponta redução notória da hidrografia do município ao longo de 41 anos, optou-

se pela criação deste tópico, referente ao avanço das ilhas de sedimento na calha do rio São 

Francisco por toda área de estudo, uma vez que parte importante das atividades econômicas 

regionais depende, de maneira direta ou indireta, desse rio, em especial a irrigação para a 

agricultura, como é possível notar ao examinar-se o Relatório de Avaliação de Políticas Públicas 

sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CMA 2016). 

Segundo este, entre 2006 e 2012, cresceu em cerca de 39% a área irrigada para plantio de grãos 

no Alto-Médio São Francisco. 

 Portanto, tendo em vista o avanço do uso antrópico descontrolado das águas do Velho 

Chico, que tem culminado, segundo relatos locais, na diminuição de sua profundidade, optou-se 

por mapear com o uso do software ArcGis 10.27, por 41 anos, como se deu o aparecimento e o 

avanço dessas ilhas de sedimento por todo o seu leito em SF. 

 Para isso, utilizaram-se, em idênticas composições, as imagens de satélite já empregadas 

para a confecção dos mapas de uso e ocupação referentes ao item 4.7.1. Assim, de maneira similar, 

realizou-se a classificação supervisionada (do mesmo modo que as cartas anteriores de uso e 

ocupação) com a diferenciação de apenas duas classes: solo exposto e corpos d'água.  

 Assim, processou-se a vetorização do corpo hídrico em questão com o maior 

detalhamento possível oferecido pelas imagens de satélite (1:200.000), sendo a primeira 

                                                           
7 Cabe destacar que, a exemplo do capítulo anterior, somente esse software permite o uso programado das ações de mapeamento aqui 
descritas. Portanto, programas de geoprocessamento similares e gratuitos não são capazes de apresentar resultados satisfatórios neste 
estudo. 
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referente ao ano de 1975, seguido de 1986, 1996, 2006 e 2016, permitindo, portanto, que se 

acompanhasse todo o avanço das ilhas ao longo do período de estudo proposto. 

 Em seguida, realizou-se a setorização do rio, com a criação de um shapefile em formato 

de polígono com o uso do ArcGis 10.2 - em projeção geográfica plana UTM - Datum Sirgas 2000 

- Fuso 23 S. Já para o processo de criação do polígono referente ao Velho Chico ao longo da 

imagem, utilizou-se a ferramenta Editor. 

 A próxima ação efetivada foi a vetorização das ilhas e, também, dos sedimentos (onde 

ocorreu diminuição do leito do rio graças ao avanço de sua margem assoreada). Para isso, 

realizou-se o mesmo processo descrito no parágrafo anterior com os instrumentos presentes no 

software.  

 O passo posterior foi mensurar a alteração do rio e das ilhas de sedimento no período 

proposto. A opção utilizada para essa ação foi o Calculate Geometry, que permitiu realizar todas 

as mensurações propostas. 

Em resumo, a criação dos mapas em questão ocorreram através da vetorização do objeto 

apoiado em imagens de satélite e classificação supervisionada para duas classes com o uso do 

software ArcGis 10.2. 

4.7.2.2 Mapas referentes ao avanço das ilhas de assoreamento no período de 41 anos 

(1975-2016) no município de São Francisco 

 Depois de construídos, incluíram-se aqui as cartas em questão, sendo denominadas 

Figuras 4.55 a 4.59 os mapas referentes às ilhas de sedimentação e assoreamento, 

respectivamente, nos anos de 1975, 1986, 1996, 2006 e 2016. 
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Figura 4.49 – Formação de ilhas ao longo do leito do rio São Francisco em 1975 

Figura 4.50 – Formação de ilhas e assoreamento ao longo do leito do rio São Francisco em 1986
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Figura 4.51 – Formação de ilhas e assoreamento ao longo do leito do rio São Francisco em 1996 

Figura 4.52 – Formação de ilhas e assoreamento ao longo do leito do rio São Francisco em 2006 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

153 
 

Figura 4.53 – Formação de ilhas e assoreamento ao longo do leito do rio São Francisco em 2016 

 Para melhor organizar as ilhas de sedimentos ao longo de todo o período estudado, optou-

se por denominar cada uma delas com letras do alfabeto, iniciando-se no ano de 1975 no extremo 

Nordeste do município, ou seja, à jusante do rio e seguindo até a montante. 

 Cabe destacar também que as novas ilhas surgidas, quando originadas das junções de 

ilhas já presentes, receberam a denominação da letra mais antiga, por exemplo: se a ilha A e a 

ilha B se juntaram no ano de 1986, esta passou a ser denominada ilha A com a área referente à 

soma de ambas. Outra situação curiosa aconteceu também quando as margens assoreadas 

alcançaram algumas ilhas de sedimentos; nesse caso, incorporaram-se as ilhas ao valor referente 

às bordas assoreadas, uma vez que deixaram de fato de serem ínsulas para se tornarem parte da 

margem do rio. 

 Obviamente, o que pode ajudar a explicar essa lamentável situação é a diminuição da 

calha do rio, sendo importante que se interprete como isso se deu ao longo do intervalo de tempo 

aqui pesquisado 

 A Figura 4.55, referente ao ano de 1975 apresenta um total de nove áreas de acumulação 

sedimentar por todo o corpo hídrico em questão, perfazendo um total de 431 ha de ilhas de 

sedimentos ao longo de 3758 ha de leito de rio. As maiores ínsulas presentes foram a D, com 194 

ha, seguida da F, com 77 ha.  



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

154 
 

Esses valores encontrados demonstram que em 1975 já se observava a presença dessas 

ilhas. Entretanto, pela falta de imagens anteriores a esse ano, é impossível dizer quando elas se 

iniciaram no leito do rio São Francisco no trecho estudado.  

Em 1986, como se observa na Figura 4.56, nota-se que permanecem nove ilhas, entretanto 

diferentes daquelas presentes em 1975, pois muitas cresceram a ponto de se encontrarem com a 

margem do rio, formando verdadeiros blocos de assoreamento, algo que na Figura 4.55 não era 

observado. Esses assoreamentos tinham o total de 265 ha, e a maior ilha era novamente a D, mas 

agora com 208 ha, seguida de F, com 55. 

Comparando-se a vazão do rio em 1986 e em 1975, é possível notar, através das Figuras 

4.60 e 4.61, um decréscimo de 3.758 ha para 3.516 ha ou, em números percentuais, 6,5% da área 

original. Confrontando-se as regiões de ilhas e de assoreamentos entre ambos os anos, percebe-

se um aumento de 431 ha para 694 ha ou, em números percentuais, 61,02% entre 1975 e 1986 de 

acordo com as Figuras 4.62 e 4.63.  

Figura 4.60 – Perda de calha do rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de estudo 
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Figura 4.61 – Perda percentual de calha do rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de estudo  

Figura 4.62 – Aumento das ilhas e áreas assoreadas no rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de 
estudo 
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Figura 4.63 – Aumento percentual das ilhas e áreas assoreadas no rio São Francisco ao longo de 41 anos 
na área de estudo  

Tendo em vista os altos índices observados de acúmulo de detritos no rio (Figura 4.62 e 

4.63) já em 1986, deveria ser possível prever, pelas autoridades competentes, o caos que estaria 

por vir no futuro, haja vista que ações antrópicas exageradas são capazes de causar impactos 

profundos no escoamento de bacias hidrográficas (Tucci 2002). 

Na década seguinte, a julgar pela grave crise econômica presente no país entre a segunda 

metade da década de 1980 e toda a década de 1990 (Bresser Pereira e Nakano 1991), a situação 

do rio São Francisco não melhorou. Pelo contrário, piorou, ajudando a visualizar como a situação 

econômica contribui de modo direto para políticas de conservação ou recuperação de corpos 

hídricos. 

Verificando-se a Figura 4.57, percebe-se que, em 1996, eram perceptíveis quatorze ilhas, 

quase o dobro da década anterior. Aquela denominada D era ainda a maior delas, com 202 ha, 

seguida de F, com 143 ha. Se D diminuiu 2,88% quando comparada com a década anterior, o 

mesmo não se pode afirmar de F, que cresceu 260%. Merece destaque também o aumento da área 

assoreada, presente nas Figuras 4.64 e 4.65, de 365 ha para 660 ha (avanço de 49,05). 
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Figura 4.64 – Aumento do assoreamento no rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de estudo  

Figura 4.65 – Aumento percentual do assoreamento no rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de 
estudo 

São bastante preocupantes, os números absolutos, quando se compara a perda da calha do 

rio e o aumento de sua sedimentação ao longo da década de 1986-1996. Para a primeira, observa-

se uma diminuição de 3.516 ha para 2.898 ha ou diminuição de 17,6% (Figuras 4.60 e 4.61). Já 

em relação ao assoreamento, nota-se um alto crescimento de 694 ha para 1290 ha ou 85,87% 

(Figuras 4.62 e 4.63). 

 Resultados como esses podem ser justificados, em especial, pela falta de políticas 

públicas de preservação dos mananciais por todo o sertão do país, uma das principais marcas 
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dos anos 1990 durante o primeiro governo FHC, que sob o argumento de vencer a recessão 

econômica com tecnologia e gestão privadas, enfraqueceu o Estado brasileiro, privatizando 

diversas estatais tais como a antiga Companhia Vale do Rio Doce e a Compnhia Siderúrgica 

Nacional – CSN (Mendonça de Barros e Goldenstein 1997). 

 Além de não ter resolvido esse entrave econômico, o acúmulo de renda entre grandes 

produtores resultou no aumento do manejo inadequado do solo, algo que pode causar erosão 

hídrica, situação em que até mesmo grandes plantações podem ser comprometidas, além, 

evidentemente, da disponibilidade de água para consumo humano (Zoccal 2007). São também 

exemplos disso a destruição de diversas estradas e agrovias por desestabilização dos taludes na 

beira do rio São Francisco, como mostram Casado et al. (2002). 

 No ano de 2006 (Figura 4.58), se percebeu novo aumento de ilhas comparando-se à 

década anterior (Figura 4.57). De quatorze, passou-se para dezoito ilhas, e a área assoreada subiu 

de 660 ha para 972 ha, um aumento de 47,27%, mas inferior aos números observados nas décadas 

de 1970,1980 e 1990 (Figuras 4.64 e 4.65). 

 A calha do rio seguiu diminuindo, de 2.898 ha para 2.698 ha ou 6,91% (Figuras 4.60 e 

4.61), mas agora em percentual bem menor se comparada às épocas anteriores. Entre 1986 e 1996, 

houve perda de 17,6%, enquanto o período de 1996 a 2006 apresentou redução de 60,7% de área 

hídrica. 

 O mesmo aconteceu ao se observar os valores de ilhas e áreas assoreadas somadas (Figura 

4.63). Enquanto de 1986 a 1996 houve um incremento de 85,87% nessa variável, entre 1996 e 

2006 esse valor se reduziu para 15,5%, ou seja: notou-se uma redução de 81,9% da calha de rio 

em apenas uma década. 

 O pequeno avanço observado desse período pode ser explicado por diversos fatores. Um 

deles foi o Decreto Presidencial de 5 de Junho de 2001, que dispôs sobre o projeto de revitalização 

e conservação da bacia do rio São Francisco  e também a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco – CBHSF (BRASIL 2001), ações de extrema importância, tendo em vista 

a importância do Velho Chico para o Brasil central. 

 Outro ponto positivo desse período que ajuda a contribuir com isso foi o início 

propriamente dito da CBHSF e, principalmente, a Aprovação no Plano Plurianual de Ação – PPA 

2004 - 2007 do Governo Federal, do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas com 

Vulnerabilidade Ambiental (PRBHVA), onde a bacia do rio São Francisco estava inclusa (MMA 

2009).  

 Para essas ações de revitalização descritas (2004-2007), investiram-se R$ 401,4 milhões, 

sendo, de acordo com MMA (2009), assim distribuídos: 
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 Revitalização de bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade e degradação 

ambiental: R$382,5 milhões;  

 Corredor São Francisco: R$17,9 milhões; 

 PROBACIAS – Programa de Conservação de Bacias Hidrográficas: R$1,0 milhão. 

A conservação dos corpos hídricos é uma decisão também política, sendo importante 

destacar os avanços conseguidos ao longo da primeira metade da década dos anos 2000, como se 

pôde notar no PPA 2004 – 2007. 

Após observar um período de crescimento do país com o governo Lula (2003-2010), no 

qual a média do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 4,2% ao ano, quase o dobro da gestão anterior8, 

no meio de 2008 o Brasil começou a sofrer com os efeitos da grave crise econômica mundial.  

Para se ter dimensão do tamanho do prejuízo que causou na economia do país essa crise, 

basta observar o que aconteceu com o setor industrial, cuja produção caiu 30,4% entre Setembro 

de 2008 e Março de 2009 (Gesel 2009). Graças a esse fato, a expansão econômica trimestral do 

país mostrou uma queda de -3,6% (Figura 4.66) e o PIB brasileiro apresentou uma variação 

negativa de 0,6% em 2009 (IBGE 2009). 

 
Figura 4.66: Expansão econômica brasileira 2008-2009 (In: 
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1036472-9356,00CRISE+ECONOMICA+ 
DIVIDIU+O+ANO+EM+DUAS+PARTES+AFIRMA+IBGE.html>).

                                                           
8 O período entre 1995-2005 é conhecido como época de “estabilidade monetária com estagnação”.  Sua taxa média de crescimento 
do PIB foi cerca de 2% ao ano (Netto 2005). 
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 Assim, observando toda essa conjuntura econômica adversa, é possível passar para o 

último e mais atual dos mapas gerados acerca dos avanços das ilhas de sedimentação ao longo do 

leito do rio São Francisco na área de estudo. 

 O mapa referente a 2016 (Figura 4.59) mostra um total de dezessete ilhas, três a mais que 

1996 (Figura 4.58), sendo a maior a denominada D, com 220 ha, seguida de I, com 83 ha. Já a 

área assoreada saltou de 972 ha para 1323, um crescimento de 36,11%, número alto, mas inferior 

ao aumento observado em todas as décadas anteriores (Figuras 4.64 e 4.65). 

 Sobre o tamanho da calha do rio, esta diminuiu de 2.698 ha para 2.267 ha, ou 16% a 

menos de área se comparada a 2006 (Figuras 4.60 e 4.61), números inclusive similares à perda 

observada entre 1986-1996, quando o país, assim como o período atual, vivia forte crise 

econômica e social. 

Os valores de ilhas e áreas assoreadas somadas apresentaram um valor de crescimento de 

29% quando comparados à década anterior. Em termos absolutos, houve um salto de 1.490 ha 

para 1.921 ha (Figuras 4.62 e 4.63). 

Comparando-se os valores observados na Figura 4.59 com os presentes na Figura 4.58, é 

perceptível que houve um visível retrocesso nas condições do rio em toda área de estudo. Tendo 

em vista o histórico aqui descrito, com destaque para a crise econômica iniciada em 2008, é 

possível pensar nessa crise como a principal responsável por essa condição, totalmente oposta 

àquela da década anterior. 

O motivo para essa afirmação dialoga diretamente com os motivos que mostraram 

redução dos pastos, crescimento da agricultura e do Cerrado (Figura 4.43), pois, de modo a se 

tentarem garantir incentivos fiscais aos produtores rurais, estes passaram a necessitar de maior 

aporte hídrico para os seus plantios9, não garantindo, necessariamente, retorno dos investimentos 

governamentais, haja vista o cenário de risco presente oriundo da grave situação financeira do 

país. 

 Quando, através de linhas de crédito, o Estado investe na agricultura ou pecuária, o que 

ele espera é o que se denomina retorno do investimento10. Entretanto, em cenários incertos como 

o atual, de recessão, a variável incerteza passa a fazer parte das equações financeiras, como mostra 

Assaf Neto (2008). Para o mesmo autor, quando se quantifica a incerteza em um dado evento, o 

cálculo das probabilidades de resultado possíveis passa a ser feito em um cenário de risco, o que 

tende a aumentar as chances de não se conseguirem os resultados esperados. 

                                                           
9 Segundo o Relatório do PRBHVA (CMA 2016), entre 2006 e 2012, cresceu em quase 39% a área irrigada para plantio de grãos no 
Alto-Médio São Francisco. 
10 Pode-se denominar retorno de investimento ou taxa de retorno a relação entre o montante ganho (ou perdido) originário de um 
determinado investimento e a quantidade monetária investida para tal. 
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 O saldo disso, além do prejuízo dos bancos de fomento ao desenvolvimento, como o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, se dá através 

de diversas formas de degradação ambiental que vão resultar em diminuição das condições 

bióticas e abióticas do rio, muitas delas inclusive históricas, como o uso descontrolado de suas 

águas em projetos inadequados de irrigação. 

 A falta de planejamento bem feito, como mostram Ramos e Pruski (2003), causa, além 

da irrigação ineficiente, desperdício de água e gasto desnecessário de energia. Lembrando-se das 

previsões catastróficas que apontam tendência a savanização do Cerrado e da Amazônia (Magrin 

et al. 2007), programas de alto impacto ao meio ambiente mal realizados podem também ser uma 

das causas para tamanha perda de vazão do rio de integração nacional. 

 Merece destaque também a erosão hídrica dos solos, outro fator preponderante de impacto 

antrópico desordenado capaz de causar destruição na natureza local e gerar problemas nos leitos 

dos corpos hídricos (Baracuhy et al. 2007). No caso desse tipo de erosão, os sedimentos tendem 

a se depositar à jusante, levando a esterilidade áreas agricultáveis e assoreando riachos próximos 

à margem. 

Outro exemplo de degradação ambiental presente na região e que causa impactos pesados 

ao rio São Francisco sem dúvida é a destruição do Cerrado ao longo de 41 anos (Figura 4.47). Por 

mais que na última década (2006-2016), esse bioma tenha experimentado um importante 

aumento, os dados absolutos deste trabalho mostram redução de quase 50% do Cerrado original 

e o atual no município de SF. 

Schumacher e Hoppe (1998) mostram que a preservação da mata ciliar de um 

determinado corpo d´água é inversamente proporcional ao seu escoamento superficial e 

diretamente proporcional à infiltração. Isso demonstra que a proteção adequada do solo do 

entorno do rio é fundamental para que se evite seu assoreamento, garantindo ainda maior 

qualidade da água para todos que a utilizam. 

 Dessa forma, é possível entender que o manejo inadequado das águas do rio São Francisco 

por 41 anos somado à crise econômica que perdura desde 2008 são as principais causas para a 

perda sedimentar do rio de integração nacional na área de estudo, como se pode observar nas 

Figuras: 4.67, que retrata a redução de 39,68% da área original do rio comparando-se 1975 e 

2016; 4.68, que mostra o aumento absoluto de 1323% das áreas assoreadas no mesmo período de 

tempo e 4.69, que apresenta o crescimento absoluto de 207% das ilhas de sedimentação e dos 

trechos assoreados ao longo de SF. 
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Figura 4.67 – Perda percentual de calha do rio São Francisco ao longo de 41 anos na área de estudo em 
valores absolutos 

 
Figura 4.68 – Aumento percentual do assoreamento no rio São Francisco ao longo de 41anos na área de 
estudo em valores absolutos 
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Figura 4.69 – Aumento percentual das ilhas e áreas assoreadas no rio São Francisco ao longo de 41 anos 
na área de estudo em valores absolutos 

É possível, ainda, apontar no extremo Nordeste do município (Figura 4.70) trechos do 

Velho Chico possivelmente assoreados ao ponto de impedirem seu fluxo normal, ou seja: suas 

águas, nessa porção, não passam mais pela parte são franciscana, mas somente pela parte 

geográfica correspondente ao seu município vizinho, Januária. Isto é, pode-se afirmar que já se 

observam, no município de São Francisco, trechos onde o rio de integração nacional está “morto”, 

“afogado” pelo assoreamento. 
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Figura 4.70 – Formação de ilhas e assoreamento ao longo do leito do rio São Francisco em 2016 com 
destaque para as regiões assoreadas 

Acerca do que se observa neste estudo, são indicadas urgentes políticas públicas e 

parcerias público-privadas de gestão ambiental, planejamento territorial e recuperação de áreas 

degradadas capazes de tentar reverter o quadro que se apresenta, pois não só a área desta pesquisa, 

mas todo o Norte de Minas Gerais e parte significativa do Nordeste brasileiro dependem das águas 

do rio São Francisco para a sua sobrevivência. 

4.7.2.3 Conclusões  

 A metodologia escolhida para confecção dos mapas referentes à situação do rio São 

Francisco mostraram-se coerentes com as visitas de campos realizadas, sendo recomendado novos 

trabalhos na área, em especial o estudo das séries históricas de vazão do rio, sendo possível, assim, 

comparar ambos os resultados metodológicos. 

Merece destaque também a imensa perda hídrica do rio SF ao longo de 41 anos. Este 

trabalho mostrou como houve diminuição de sua calha, aumento de ilhas de sedimentação e 

assoreamento ao ponto de se ter trechos do município onde o rio parece estar totalmente assoreado 

desde 2016. 

Entretanto, foi possível notar, no período anterior à crise econômica iniciada em 2008, 

como políticas públicas de preservação e desenvolvimento responsável podem ser capazes de 

contribuir para melhora das condições do rio São Francisco. O mapa referente ao ano de 2006 

retrata momentos em que o Estado brasileiro, então indutor do desenvolvimento, agiu de forma 
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responsável, através de ações práticas como o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

com Vulnerabilidade Ambiental (PRBHVA), em parceria com os respectivos comitês de bacia, 

garantindo um significativo aporte financeiro para projetos socioambientais, dando sinais claros 

de que a única forma de recuperar o que foi perdido é com investimento financeiro capaz de levar 

desenvolvimento sustentável ao homem do campo, principal morador do entorno desse corpo 

hídrico e que pode vir a se tornar, novamente, seu maior protetor. 

4.7.3 Geração dos 20 diferentes mapas de localização quantitativa estimada dos indivíduos 
de diversas espécies vegetais de interesse ecológico-econômico na margem B do município 
de São Francisco 

4.7.3.1 Descrição metodológica das coletas e geração de mapas 

 Usando-se o polígono referente à metade do município de estudo, proveniente do banco 

de dados do IBGE (2014), o software ArcGis 10.2, e a ferramenta denominada IDW, conhecida 

também como inverso da distância, foi possível a construção de cada um dos mapas referentes às 

espécies estudadas. 

 O sucesso dos resultados obtidos pode ser explicado por dois motivos: o uso 

metodológico adequado ao objetivo proposto (no caso o IDW) e a ida a campo para observação e 

coleta de dados. 

 No caso do primeiro motivo, a capacidade de classificação de um atributo de acordo com 

a sua média, é uma ideia interessante para mapeamento numérico de indivíduos, pois permite, ao 

lançar espectros de cores diferentes, fácil visualização da quantidade de árvores em um 

determinado ponto, que é exatamente o desafio desta seção. 

 O segundo motivo, que permitiu, em conjunto com o anterior, a geração dos mapas 

propostos, foi a visita ao local de estudo, que garantiu o levantamento manual de pontos capazes 

de propiciar a geração correta e confiável dos cartogramas aqui apresentados. 

 A ida a campo, no caso à margem B do município de São Francisco, deu-se entre os dias 

8 e 15 de janeiro de 2017, com todas as despesas referentes ao trabalho por conta do autor e de 

seu colega de orientação. O motivo para isso foi o contingenciamento da verba para a pesquisa de 

doutoramento de ambos, suspensas desde 2015. 

 Para a confecção dos mapas, foi necessário o levantamento do maior número possível de 

pontos ao longo de todo o território de estudo. Para isso, com o uso de um veículo alugado, 

levantaram-se e catalogaram-se 89 pontos de coleta por toda a margem B, como é possível 

observar na Figura 4.71.  
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Figura 4.71 – Pontos de coleta de dados para a realização dos mapas biogeográficos 

 A marcação de cada um dos pontos se deu com o uso de GPS eTrex 10, gentilmente 

cedido pelo Departamento de Geologia (DEGEO) da UFOP para uso no trabalho em campo e 

posteriormente devolvido em perfeito estado. 
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 Para o levantamento das espécies presentes, o autor contou com a ajuda de um mateiro 

experiente durante todo o trabalho de campo. Em cada local de coleta eram marcados 10 m² (ou 

100 m), onde, nesse intervalo hipotético, as árvores ali presentes eram identificadas, contadas, 

fotografadas, e, em seguida, os dados observados anotados em caderno de campo específico 

(Figura 4.72).  

Figura 4.72 – Observação e identificação de árvores em um dos pontos de coleta de dados 

Durante o estudo, catalogaram-se mais de 50 espécies arbóreas diferentes, de uso 

econômico distinto pelos moradores locais, entretanto, para não fugir do objetivo proposto, 

somente 20 estão aqui descritas (no referencial teórico deste capítulo) e com seus respectivos 

mapas de distribuição médios esperados apresentados. 

O critério usado para a decisão de qual o tamanho a ser verificado para identificação e 

contagem arbórea por ponto de coleta, assim como onde poderiam se localizar a maior parte 

desses pontos (haja vista a restrição orçamentária do projeto), deu-se com base também no estudo 

realizado pelo autor ao longo da confecção dos mapas de uso e ocupação do solo, em especial no 

estudo das imagens de satélite. Locais que sinalizassem maiores alterações no bioma mostravam 

ter necessidade de maiores pontos de coleta, assim como também o inverso.  
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Como estudaram-se 89 pontos aleatórios de 10 m² (ou 1 ha) espalhados ao longo do 

território denominado como margem B do município de São Francisco, foi possível cobrir 890 ha 

ao longo da área de estudo. Cabe destacar que essa metodologia para demarcação e 
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identificação de espécies não é inédita, tendo sido realizada por Medeiros e Walter (2012) tanto 

no Norte de Tocantins como no Sul do Maranhão. Entretanto, a contagem estimada de indivíduos 

e o mapeamento usando o método IDW não são descritos na literatura, sendo uma proposta 

metodológica totalmente nova. 

4.7.3.2 Vinte diferentes mapas de localização quantitativa estimada dos indivíduos de diversas 

espécies vegetais 

Para melhor organizar esta seção, referente aos mapas vegetacionais específicos, optou-

se por sua divisão em tópicos, de acordo com a ordem alfabética de seus nomes populares. 

a) Aroeira (Schinus terebinthifolius)  

O mapa relativo às Aroeiras (Figura 4.73) demonstra que a presença dessa espécie, em 

média, não foi superior a 15 indivíduos por ponto amostral ao longo do estudo, exceção feita, 

basicamente, ao extremo Oeste. Mas, mesmo assim, catalogou-se um total de 839 espécimes por 

toda a Margem B. 

Essa distribuição espacial, quando observada embasada na literatura especializada, faz 

sentido ao se observarem dois aspectos-chave para a sobrevivência vegetal: hidrografia e 

pedologia. 

Ao se observar o mapa relativo à hidrografia (Figura 3.9), nota-se que essa é uma área 

irrigada naturalmente, com a presença da Lagoa Grande, do rio Acari e dos Córregos Bom Jardim 

e das Lages. Já a carta pedológica local (Figura 3.8) mostra ser esta região rica em Latossolos e 

Cambissolos.  



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

 

169 
 

Figura 4.54 – Mapa de ocorrência média de Aroeiras (Schinus terebinthifolius) na área de estudo 

Lorenzi (1997) demonstrou que as Aroeiras são capazes de aumentar sua capacidade 

germinativa em mais de 50% se estiverem em um substrato silto-argiloso com riqueza hídrica 

constante, que é o caso da área estudada, como pode ser percebido comparando-se o mapa aqui 

gerado com os anteriores (hidrografia e pedologia) e corroborado pela EMBRAPA (2006), ao 

demonstrar que os tipos de solos ali presentes podem “apresentar argila de atividade alta e 

saturação por bases alta” (EMBRAPA 2006 p. 112). 

 O extremo Norte, que também poderia reunir as características hídricas e pedológicas 

para uma maior presença dessa espécie, apresenta, de acordo com o mapa de uso e ocupação do 

solo (Figura 4.43), uso agrícola significativo por parte do pequeno produtor. Uma vez que essa 

árvore possui em média de 5 a 10 m de altura (Fleig 1987), é possível pensar que no passado ela 

pudesse estar na região, tendo sido abatida para uso antrópico do solo antes de sua inclusão na 

lista de espécies ameaçadas de extinção. 

b) Baru (Dipteryx alata) 

Os baruzeiros estão presentes em pequena quantidade de modo geral ao longo da margem 

B da área de estudo (Figura 4.74) com apenas 107  indivíduos identificados em campo. 
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Figura 4.55 – Mapa de distribuição média de Barus (Dipteryx alata) na área de estudo 

Nota-se uma maior quantidade de indivíduos no extremo Sul, bem próximo da margem 

do rio São Francisco. Também é perceptível uma pequena mancha de indivíduos no extremo 

Nordeste, também a beira de outro rio, o Pardo, que separa os municípios de São Francisco e 

Januária (Figura 3.9), evidenciando algo descrito na literatura por Melhem (1972), ao colocar que 

as espécies do gênero Dipteryx se distribuem em locais com solo altamente úmido e fértil, como 

é o caso dos Neossolos (EMBRAPA 2006) presentes à beira desses dois rios (Figura 3.8). 

Comparando-se o mapa dos baruzeiros com aquele que retrata o uso e ocupação do solo 

(Figura 4.43), pode-se notar que se encontraram mais barus, coincidentemente, nos mesmos locais 

onde se tem, além da proximidade hídrica já descrita, a presença de pastos próximos. Esse é um 

fato interessante que demonstra outra forma de uso antrópico (além da coleta e do processamento 

de suas sementes). 

Graças a seu grande porte, que pode chegar a 20 m (Rizzini 1963), essa espécie arbórea 

é comumente mantida próxima às criações de gado, protegendo-os do sol e oferecendo alimento, 

através do consumo de seus frutos apodrecidos (Corrêa 1931). 

c) Buriti (Mauritia flexuosa) 

Os Buritis, de acordo com a Figura 4.75, estão majoritariamente presentes na porção 

Norte-Nordeste da margem B. Nota-se, também, uma mancha menor na região Sudoeste-Sul e 

uma pequena tendência no extremo Leste. No total, perceberam-se 569 indivíduos.  
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Figura 4.56 – Mapa de distribuição média de Buritis (Mauritia flexuosa) na área de estudo 

Partindo-se da premissa de que esse vegetal é típico de Veredas (Ferreira 2003), é 

perfeitamente esperado que sua maior incidência esteja exatamente nas porções do mapa 

hidrográfico (Figura 3.9) que aponte a presença desses alagadiços típicos do Cerrado.  

Inesperadamente, a região central onde também se deduzia encontrar esse tipo de 

palmeira mostrou ter poucos exemplares (tanto que se encontra no espectro verde do mapa, não 

evidenciando uma tendência significativa). O motivo para isso se deu por duas das Veredas 

centrais da região se apresentarem secas, a Machado e a Bebedouro, algo que não era esperado 

antes da visita a campo. 

Infelizmente, a falta de políticas públicas de preservação ambiental, assim como de 

geração de emprego e renda para o homem do campo, tem se mostrado a verdadeira responsável 

pela diminuição da área de abrangência dessa subforma de Cerrado, que necessita urgentemente 

de ações de reflorestamento (Ribeiro e Silva 1996). 

Os moradores locais, em geral por desconhecimento, muitas vezes acabam por drenar e 

usar para a irrigação, de maneira descontrolada, as águas das Veredas, contribuindo para o 

rebaixamento do lençol freático local e, consequentemente, o desaparecimento dos Buritis, algo 

percebido pelo autor à beira do rio Pardo, por exemplo (Figura 4.76). 
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Figura 4.57 – Margem do rio Pardo, entre os municípios de São Francisco e Januária, sem a presença 
esperada de Buritis (Mauritia flexuosa) 

Com base nos relatos dos moradores da região, é bem possível que a causa para o 

desaparecimento inesperado dessas subformas vegetacionais na região central da área de estudo 

seja o mau uso antrópico dos recursos hídricos das Veredas.   

d) Cagaita (Eugenia dysenterica)  

A Cagaita, uma das espécies da família Myrtaceae com maior uso comercial humano 

(Almeida et al. 1998). A Figura 4.77 mostra uma dispersão de indivíduos bastante abrangente ao 

longo da margem B. 



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

 

173 
 

Figura 4.77 – Mapa de distribuição média das Cagaitas (Eugenia dysenterica) na área de estudo 

À exceção dos extremos Sudeste e Nordeste, essa é uma das espécies com maior número 

de indivíduos estimados, 1255 ao longo de todo o território. Cabe destacar três grandes manchas 

no mapa que mostram locais com alta tendência de distribuição espacial de Cagaitas, as regiões 

central, Norte e Sul. 

Comparando-se com as cartas referentes a solos (Figura 3.8), uso e ocupação (Figura 

4.43) e até mesmo hidrografia (Figura 3.9), não é possível identificar um padrão distributivo 

dessas árvores que se repita ao longo da margem B, mostrando que, de fato, essa planta é 

altamente adaptada  às diversas fitofisionomias do Cerrado brasileiro (Donadio et al. 1992). 

Essa capacidade adaptativa observada na região, juntamente com sua grande importância 

econômica para a população sertaneja (Almeida et al. 1987), indica que a Eugenia dysenterica 

pode ter seu uso sustentável incentivado pelo poder público local, pois apresenta uma alta 

tendência distributiva espacial sem estar ameaçada de extinção, podendo ser, inclusive, pensada 

como fonte de renda fixa (não somente sazonal como acontece) para parcela da população local 

mais carente. 

Indica-se, no caso dessa espécie, estudo detalhado acerca de sua capacidade dispersiva na 

margem B, uma vez que na literatura existem ainda divergências quanto a seus mecanismos de 

dispersão, se zoocóricos (Rizzini 1971) ou antropocóricos (Ferreira e Cunha 1980).  
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Isso se deve à possibilidade real de fomento econômico municipal através de seu plantio 

responsável, manejo sustentável e consequente comercialização de seus produtos manufaturados. 

Sem dúvida, a Cagaita pode ser uma saída consequente para a grave crise econômica pela qual 

passa a cidade de São Francisco, que a leva a apresentar, até mesmo no site da Prefeitura, motivos 

que atraiam investimento empresarial ao município (Figura 4.78). 

Figura 4.78 – Imagem presente no site da Prefeitura Municipal de São Francisco que comprova a busca 
local por investimentos (Fonte:< http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/#>) 

e) Favela (Dimorpvhandra mollis) 

Assim como no caso da Eugenia dysenterica, essa espécie também tem importância 

econômica significativa para a população local, pois é comercializada com empresas 

transnacionais para a retirada da rutina, substância usada no tratamento de varizes (Seaman et 

al.1945). 

Os indivíduos da Favela apresentam uma tendência de ocorrência maior nas regiões 

Nordeste, Leste (pouco) e Sul, com pequenas manchas na parte meio Sul também (Figura 4.79).
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Figura 4.79– Mapa de distribuição média das Favelas (Dimorpvhandra mollis) na área de estudo 

Ao longo do trabalho, contaram-se 685 indivíduos dessa espécie, colocando-a na região 

mediana de ocorrência numérica das árvores estudadas, o que faz sentido observando-se sua área 

de abrangência. 

Ao comparar o mapa de distribuição específica com a carta pedológica (Figura 3.8), é 

possível notar que as Favelas estão presentes, basicamente, nas regiões locais que apresentam 

“solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco espesso” (EMBRAPA 

2006 p. 78), ou seja: Neossolos. 

Tendo em vista que essa espécie apresenta-se capaz de sobreviver em solos ácidos e com 

grande quantidade de Alumínio (Souza et al. 2008), não é possível notar, ao menos do ponto de 

vista pedológico, restrição a essa relação percebida, pelo contrário, mostra que de fato isso ocorre, 

como já descrito na literatura por Ratter et al.(2003, 2005). 

Corrobora também o fato, a observação de outros trabalhos científicos mais recentes que 

apresentam a relação entre a Dimorpvhandra mollis e esse tipo de solo, como o de Silva et 

al.(2014) em Nova Olinda, CE, onde, trabalhando com agroflorestas, relataram a presença de 

Favelas em Neossolos.  

Assim, com base em estudos anteriores da relação espacial da planta e no mapa gerado, 

é possível deduzir que a distribuição biogeográfica da Favela está diretamente relacionada ao tipo 

de solo local, que, no caso, é majoritariamente o Neossolo. 
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f) Goiaba (Psidium guajava) 

As Goiabas possuem papel importante na economia brasileira, basta citar que o país é o 

maior produtor mundial desse fruto (IEA 2016). No caso deste estudo, essa espécie pouco 

apareceu no campo, apenas 168 indivíduos, sendo que quase 60% das árvores catalogadas 

estavam presentes em menos de 10 pontos de coleta. 

Com base na Figura 4.80, pode-se notar duas manchas na região central da margem B e 

uma ocorrência alta de indivíduos no extremo Sul do território estudado. 

Figura 4.80 – Mapa de distribuição média das Goiabas (Psidium guajava) na área de estudo 

Essa espécie apresenta algumas características próprias de germinação que podem ajudar 

a explicar essa ocorrência restrita, basicamente à beira do rio São Francisco, o que aparentemente 

causa surpresa, tendo em vista ser essa uma espécie capaz de viver e se adaptar a praticamente 

todo tipo de solo presente nos trópicos (Gongatti Netto 1996). 

 A Psidium guajava possui um tipo de tegumento impermeável à água em suas sementes 

(Singh e Soni 1974). Para a planta ser capaz de germinar, é necessário que a água entre nesse 

tegumento, e, para isso, é preciso que ocorram pequenas rachaduras, algo conseguido, em geral, 

quando se tem flutuação constante de temperatura (Bewley e Black 1982). 
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 No caso específico do município aqui estudado, sua temperatura média é de 24°C e clima 

tropical semiárido (IGA 2006), portanto não ocorrem grandes mudanças abruptas de temperatura 

capazes de contribuir para a quebra de dormência das goiabas, com exceção da região próxima 

ao rio São Francisco, que sofre pequenas flutuações típicas de qualquer área ribeirinha. É possível 

que essa característica curiosa das sementes das goiabeiras possa explicar essa ocorrência baixa, 

localizada e inesperada dessa espécie. 

g) Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) 

Essa árvore, muito usada na indústria moveleira (Lorenzi 1997), mostra um número 

relativamente baixo de indivíduos ao longo da área de estudo, 414, entretanto com um padrão de 

distribuição espacial relativamente homogêneo, apesar de pequeno, como pode ser percebido na 

Figura 4.81. 

Figura 4.81– Mapa de distribuição média de Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) na área de estudo 

 Com exceção dos extremos Norte, Sudoeste e Sudeste, essa espécie ameaçada de extinção 

(IBAMA 2008) está por toda a margem B, mostrando estar habituada ao Cerrado mineiro 

(Almeida et al. 1998).  

Sua maior incidência se dá a Leste, Oeste e Sul, onde está majoritariamente presente o 

Neossolo (EMBRAPA 2006). Os indivíduos dessa espécie costumam preferir esse tipo de solo, 

uma vez que sua fisiologia interna é adaptada para a sobrevivência em locais ácidos com presença 
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de Alumínio (Franco 2005). Como a maior parte da área de estudo tem essa característica 

pedológica, é perfeitamente lógica essa sua distribuição espacial. 

h) Jatobá (Hymenaea courbaril) 

Essa espécie arbórea apresentou 499 indivíduos identificados, sendo classificada como 

de incidência mediana quando comparada às demais espécies ali estudadas. Muito usada pela 

população local no comércio alimentício (Lorenzi e Matos 2002), essa árvore é um dos símbolos 

do Brasil central graças a sua capacidade de resiliência em diferentes condições edafoclimáticas 

(Paiva 2003). 

No caso deste estudo, o Hymenaea courbaril mostrou-se com uma tendência distributiva 

de acordo com a Figura 4.82, por meio da qual é possível notar baixo número de indivíduos por 

local, mas uma ampla presença territorial, com destaque para as regiões Nordeste, Oeste, Sudoeste 

e, principalmente, Central. 

Figura 4.82 – Mapa de distribuição média de Jatobá (Hymenaea courbaril) na área de estudo 

A presença dos Jatobás na área mais seca da margem B (Central) não é fruto do acaso. 

Sua baixa necessidade de água e nutrientes (Salvador 1989) já foi descrita na literatura 

anteriormente, mostrando que esse vegetal se adapta melhor ao Cerrado seco se comparado ao 

úmido (Lorenzi 1992). 

Corroboram ainda esse dado, para justificar a maior incidência dessa espécie na região 

Central do território estudado, o trabalho de Lee e Langenheim (1975), que descrevem sua  
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presença e abundância em solos distróficos (similares ao da margem B), e também o relato 

realizado por Silva et al. (2002), que perceberam grande presença de jatobás em áreas secas da 

Caatinga nordestina. 

i) Juá (Ziziphus joazeiro) 

Árvore típica da Caatinga, sua presença já foi relatada em nove diferentes estados 

brasileiros, com destaque absoluto para o Nordeste (Souza e Siqueira 2001). Sua presença neste 

estudo se deu graças à enorme quantidade encontrada, 1210 indivíduos estimados durante a coleta. 

Entretanto, essa variedade de indivíduos não se refletiu na sua presença ao longo da área 

de estudo (Figura 4.83). Encontrada quase que somente no extremo Sudeste da margem B (em 

altíssima quantidade), é curioso o fato de essa espécie só estar presente ali.  

Figura 4.83 – Mapa de distribuição média de Juá (Ziziphus joazeiro) na área de estudo 

Como descrito por Oliveira (1976), o juazeiro possui raízes profundas para captação de 

recursos hídricos e adaptações para a seca que incluem, até mesmo, a perda foliar. Dessa forma, 

sua ocorrência somente nessa parte específica não parece fazer sentido aparente, ainda mais não 

sendo uma árvore nativa do Cerrado, ou seja: ela não devia estar ali presente. 

 No caso deste estudo, ela pode ser inclusive classificada como invasora segundo a 

Portaria IAP (2007), uma vez que sua reprodução descontrolada pode colocar em risco outras 

espécies vegetais originárias do bioma. 
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Para melhor entender essa situação, realizaram-se mais observações locais e conversas 

informais com a comunidade ribeirinha, sendo possível deduzir hipóteses plausíveis para se tentar 

explicar essa inesperada presença arbórea.  

Uma delas se dá com base nas relações econômicas, pois o Juá possui valor nutricional 

capaz de alimentar o gado nas épocas de seca (Tigre 1970) e também para uso comercial, uma 

vez que sua madeira pode ser usada para diversos fins, como o cercamento de lotes ou a 

construção moveleira (Conceição e Paula 1986). 

Outra hipótese diz respeito ao fato da alta densidade de indivíduos dessa espécie no local 

ter origem antrópica. Prova disso é o alto número de árvores cortadas observadas durante a coleta 

de dados. 

Obviamente, mais estudos são indicados para corroborar ou não as hipóteses aqui 

apresentadas para o altíssimo número de juazeiros não originários do Cerrado na região estudada. 

j) Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii)  

Uma das espécies do Cerrado mais ameaçadas de extinção (IBAMA 2008) graças a seu 

valor comercial (Lorenzi 1997), esse vegetal foi um dos que apresentou o menor número de 

indivíduos observados, apenas 261, apesar de sua relativa área de abundância, quase um quarto 

do território em questão. 

Como pode ser observado na Figura 4.84, sua maior ocorrência se dá, em especial, nas 

regiões Leste, Sudeste e Sul, com pequenas quantidades de indivíduos também espalhadas pela 

parte central/Norte, mas em menor tendência. 
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Figura 4.84 – Mapa de distribuição média de Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii) na área de estudo 

Comparando-se a Figura 4.84 com o mapa de uso e ocupação do solo (Figura 4.43), é 

possível observar que os locais onde houve maior incidência de Mama Cadela são justamente 

onde hoje se tem pasto como principal ocupação econômica. 

Essa situação não parece ser uma coincidência, visto que o Brosimum gaudichaudii, por 

possuir alto valor comercial, foi altamente degradado no passado, o que ajuda a explicar sua baixa 

ocorrência. Além disso, para formação de pastagens, até recentemente (antes de aumentar a 

fiscalização ambiental), utilizava-se o uso do fogo controlado com a intenção de destruir os 

Campos Cerrados e assim facilitar a construção e manutenção de pastos (segundo relatos locais). 

A árvore em questão possui em sua morfologia externa a presença de xilopódios que, se 

queimadas (ou até mesmo após secas prolongadas), apresentam características adaptativas de 

crescimento radicular profundo, superior a 2 m (Palhares et al. 2006). 

Nota-se, portanto, uma clara adaptação morfológica para o desenvolvimento subterrâneo, 

onde a planta só irá investir gasto energético em crescimento apical após o desenvolvimento não 

só de raízes profundas, mas de um ambiente minimamente menos hostil do que o observado em 

um incêndio (Palhares e Silveira 2007). Estudos complementares mostram ainda que plantas que 

apresentam xilopódio são capazes de florir mais de uma vez por ano (Mantovani e Martins 1988), 

corroborando ainda mais a hipótese aqui apresentada para a presença desses indivíduos em 

pastagens, que, uma vez presentes, não são abatidos graças à proteção policial ambiental (espécie 
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em extinção) e ainda uso farmacológico (Lorenzi 1997), que gera renda para os moradores locais 

quando a manejam de maneira sustentável.  

Por último, cabe destacar que, mesmo com alto potencial germinativo (Machado e Parente 

1986), não se encontram na literatura protocolos de plantio de sementes de Mama Cadela, sendo 

possível deduzir que sua cadeia produtiva se dá basicamente através do extrativismo, 

recomendando-se, então, mais estudos agronômicos acerca desse exemplar arbóreo, uma vez que 

ele mostra ter grande utilidade em tratamentos de saúde (Lorenzi 1997). 

k) Massambê /Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) 

Os Jequitibás, que na fase adulta podem chegar aos 50 m de altura, não são exclusivos do 

Cerrado, tendo sido descritos também na Mata Atlântica (Lorenzi 1997). De alto valor comercial, 

também estão na lista de árvores em extinção presentes na região (IBAMA 2008). 

Observando-se a frequência de distribuição do Cariniana estrellensis (Figura 8.75), é 

possível notar duas grandes áreas de incidência dessa planta: as regiões Norte e Sul com algumas 

pequenas manchas espalhadas pela área central. 

Figura 4.85– Mapa de distribuição média de Massambês (Cariniana estrellensis) na área de estudo 

 Comparando-se o mapa gerado com o mapa hidrográfico (Figura 3.9), é possível notar 

que onde se tem maior densidade populacional é justamente nos pontos mais irrigados do 

território, a Sul, com o rio São Francisco, a vereda da Prata e o córrego Buritizinho, e a Norte, 
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com o rio Pardo, Vereda Cubango e Mangabeirinho. Correlacionando-se também com a carta 

relativa à média populacional de Buritis (Figura 4.75), é possível observar também grande 

similaridade, o que demonstra que a média esperada de Jequitibás está relacionada à distribuição 

hídrica ao longo do território. 

 A literatura específica corrobora o encontrado em campo. Carvalho (1994) demonstra em 

seu trabalho que essa árvore prefere se desenvolver em solos úmidos, profundos e com luz 

moderada, sendo classificada como seletiva higrófita por não apresentar frequência significativa 

em terrenos secos de alta iluminação solar. 

Por último, cabe destacar que ao longo das coletas de campo estimaram-se 903 

indivíduos, um número bastante significativo para uma espécie ameaçada de desaparecer. O 

Jequitibá foi uma das plantas com maior densidade populacional observada deste trabalho. Uma 

hipótese para isso pode ser o aumento da fiscalização policial ocorrido na última década, coibindo 

o seu uso ilegal, algo relatado com recorrência pelos moradores quando questionados sobre o 

porquê do não abate dessas árvores. 

l) Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii)  

Entre as espécies estudadas, o Pau d'óleo ou Copaíba foi o terceiro com maior densidade 

populacional, com 1395 árvores estimadas. Presente por todo o Brasil central (Felfili et al. 1994), 

é capaz de ser identificado tanto nas subformas abertas como fechadas de Cerrado (Almeida et al. 

1998), mostrando boa adaptação geral ao bioma. 

Durante a confecção do mapa de frequência média de Copaíbas (Figura 4.86), foi possível 

notar que em mais da metade do território estudado era esperado que se encontrasse exemplares 

dessa espécie, com destaque para as faixas Nordeste, Leste e, principalmente, central, onde o 

número de indivíduos observados foi muito grande. 
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Figura 4.86– Mapa de distribuição média de Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii) na área de estudo 

As populações de Copaifera langsdorffii não se mostram com grandes dificuldades de 

crescimento e desenvolvimento de acordo com o tipo de solo presentes no Cerrado, exceto áreas 

alagadas (Machado 1989). Além disso, essa planta possui adaptações fisiológicas sazonais 

quando presentes em locais com baixa recarga hídrica, por exemplo, a perda e diminuição da 

produção foliar (Barros e Caldas 1980), que a faz ser classificada como perenifólia (Sarmiento e 

Monasterio 1983), por não apresentar desfolhamento total arbóreo. 

 Essas características adaptativas presentes nas Copaíbas ajudam a entender sua 

distribuição neste estudo, pois a região central da margem B, mais árida, em geral é onde se 

verificam indivíduos da subforma Mata Seca, que, assim como essa espécie, apresentam mudança 

foliar na época de estiagem (Gouveia e Felfili 1998) como forma de economia hídrica, voltando 

a desenvolver tecido foliáceo somente no início do período de chuvas (Miranda 1995). 

m) Pau Jeú (Triplaris sp.) 

O Pau Jeú, assim como outras diversas árvores deste trabalho, possui grande utilização 

econômica por parte da população, em especial na produção artesanal de doces (Pessoa 2007). 

Neste estudo, foi a árvore com maior número de indivíduos estimados, com 1674 

exemplares. Entretanto, sua distribuição não foi uniforme por todo o território estudado, estando 

localizada, majoritariamente no extremo Sudeste, apesar de uma pequena mancha a Sudoeste 

(Figura 4.87). 
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Figura 4.87– Mapa de distribuição média de Pau Jeú (Triplaris sp.) na área de estudo 

É realmente surpreendente a elevada densidade dessa árvore na região demarcada da 

Figura 4.77. Entretanto, existem algumas características presentes nessa espécie que ajudam a 

entender sua aparição localizada.  

O Pau Jeú apresenta preferência por solos inundáveis e de característica calcária (Lorenzi 

1997), sendo, por esse motivo, comumente utilizado em projetos de regeneração ambiental 

próximos a corpos hídricos. 

Ao observar o mapa pedológico do município (Figura 3.8), é possível notar que o local 

onde se percebe essa grande mancha populacional de paujeuzeiros coincide com uma das poucas 

regiões de São Francisco onde se encontram Neossolos Flúvicos Eutróficos. Esse tipo, segundo a 

EMBRAPA (2006 p. 173), são os “solos com argila de atividade baixa (T<27cmolc/kg de argila) 

e saturação por bases alta (V<50%) na maior parte dos primeiros 120 cm da superfície do solo”. 

Portanto, a presença de Triplaris sp nessa área, possivelmente, está relacionada a essa 

característica somada à proximidade hídrica com o rio São Francisco, uma vez que a espécie 

possui alta taxa reprodutiva em áreas inundáveis. 

n) Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) 

O Pau Preto foi a árvore com menor número de indivíduos observados, apenas 69. Para a 

confecção de seu mapa (Figura 4.88), inclusive, o intervalo precisou ser bem pequeno para 

mostrar os locais onde existe tendência a seu aparecimento. 
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Figura 4.88– Mapa de distribuição média de Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) na área de estudo 

Observaram-se exemplares dessa árvore, principalmente, nos extremos do território, com 

destaque para três dos quatro pontos colaterais (Noroeste, Sudoeste e Sudeste), além da faixa 

Leste da margem B. 

Comparando a Figura 4.78 com o mapa hidrográfico do município (Figura 3.9), é possível 

notar que, de maneira geral, a ocorrência do Pau Preto se dá próximo a grandes corpos hídricos, 

como é possível notar à Noroeste (rio Pardo), Sudoeste (rio Acari), Sudeste (rio São Francisco) e 

Leste (riacho Bom Jardim).  

Somam-se a esse argumento os testes de germinação realizados com exemplares do 

gênero Dalbergia, onde as sementes que estiveram sem água e sob a temperatura de 40ºC, por 48 

horas vieram a morrer (Borges et al. 2000), mostrando como esse gênero parece precisar de 

disponibilidade hídrica para sua sobrevivência. Testes como esse são descritos por Marcos Filho 

(2005) como fundamentais para prever a emergência da semente em campo quando se encontram 

condições pedológicas ideais. 

Apesar de esses testes ajudarem a entender a distribuição da espécie na área de estudo, 

não ajudam a explicar por que tão poucas árvores ali existentes. Para essa segunda questão, a 

resposta parece ter uma conotação econômica. 

A Dalbergia melanoxylon possui seu comércio internacional proibido há mais de 20 anos 

(Cites 2008), estando ainda na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da 
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Natureza (IUCN 2013) e também da relação de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

(IBAMA 2008).  

A madeira dessa árvore tem altíssimo valor comercial, com sua venda para a fabricação 

de instrumentos de sopro chegando a valores superiores a 20.000 dólares por m³ (Tcarc 2015). 

Sua utilização na Europa para esse fim vem desde o período imperial brasileiro (Richter 1988). 

Outro exemplo do alto valor que a madeira dessa árvore possui no câmbio internacional 

pode ser observado quando se pensa na balança comercial africana, em que Moçambique, um dos 

cinco maiores exportadores de produtos madeireiros do continente, tem no comércio de Dalbergia 

melanoxylon um dos destaques de sua economia (Candy e Schreve 2008). 

Portanto, com base no alto valor agregado presente na derrubada e comercialização do 

tronco dessa espécie, é possível que, mesmo com o aumento de fiscalização, essa baixa quantidade 

de indivíduos seja ainda reflexo de desmatamento e comércio ilegal madeireiro, pois o alto valor 

agregado ao Pau Preto é algo que chama a atenção, sendo inclusive destacado pelos moradores 

locais quando questionados acerca do assunto. 

o) Pau Terra (Qualea grandiflora) 

Usado com frequência na medicina popular com ações que variam de anti-inflamatórios 

(Corrêa 1931) a antidiarreicos (Rodrigues e Carvalho 2001), o Pau Terra é uma das espécies mais 

comuns do planalto central brasileiro (Almeida et al. 1998). 

No caso deste estudo, observaram-se 657 exemplares espalhados em mais da metade da 

área trabalhada, mostrando como essa árvore é relativamente bem adaptada à maior parte da 

margem B.  

Conforme a Figura 4.89, pode-se notar que a região central, meio-Leste, Leste, Nordeste 

e Sul são onde se apresentaram maior densidade populacional dessa árvore. No extremo Norte 

também é possível verificar a sua presença, contudo em menor quantidade. 
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Figura 4.89– Mapa de distribuição média de Pau Terra (Qualea grandiflora) na área de estudo 

Comparando-se a Figura 4.79 com a carta relativa à pedologia do município de São 

Francisco (Figura 3.8), é possível observar que sua maior incidência coincide com a área rica em 

Neossolos Quatzarênicos. Estes, segundo a EMBRAPA (2006 p.172), são: 

solos sem contato lítico dentro de 50 cm de profundidade, com sequência de 
horizontes A-C, porém apresentando textura areia ou areia franca em todos os 
horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do 
solo ou até um contato lítico; são essencialmente quartzosos, tendo nas frações 
areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, 
praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (menos resistentes ao 
intemperismo). 

 

Medeiros e Walter (2012) mostram que essa árvore aparece com frequência quando esse 

tipo de solo está presente no Cerrado da região Norte-Nordeste brasileira, algo também 

corroborado por Oestreich Filho (2014), que, em estudo similar no Cerrado mato-grossense, 

observou a repetição de 93,75% dessa espécie em parcelas de Neossolos Quatzarênicos. Portanto, 

é perfeitamente explicável essa grande ocorrência de Qualea grandiflora nesse tipo de solo. 

Entretanto, no extremo Norte, onde se observam solos distróficos, notaram-se alguns 

indivíduos (em quantidade bem menor) presentes. Segundo Haridasan (1987), essa espécie, por 

ser acumuladora de Alumínio, mesmo preferindo Neossolos Quatzarênicos, consegue 
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sobreviver em áreas distróficas, mesmo que, em geral, se observem menor densidade 

populacional, como foi de fato percebido. 

p) Pequi (Caryocar brasiliense) 

Uma das árvores mais famosas da região central do país, o pequizeiro possui uma média 

de altura de 3,19 m (Naves 1999) no Cerrado goiano, sendo uma das espécies de maior utilização 

econômica pelos sertanejos, em especial no comércio de seus frutos e sementes para alimentação, 

ricas em minerais, como o Fósforo, Ferro e Cobre (Almeida et al. 1994). 

Neste trabalho, estimaram-se 1489 exemplares, sendo a segunda árvore mais presente em 

termos numéricos, mas a primeira em termos de abrangência territorial, estando espalhada por 

praticamente toda a margem B do município, com exceção apenas dos extremos Sudeste e Oeste 

(Figura 4.90). 

Figura 4.90– Mapa de distribuição média de Pequi (Caryocar brasiliense) na área de estudo 

O pequizeiro, em termos regionais, costuma apresentar distribuição agregada (Araújo 

1995), característica de subpopulações que podem indicar alta variabilidade genética, como 

descritos por Oliveira (1998), que estudou essa mesma espécie em Goiás, ou Silva et al. (2001), 

com a Cagaita nesse mesmo estado. 

Isso demonstra que o Caryocar brasiliense é uma das árvores mais bem adaptadas não só 

ao Cerrado como um todo, mas também à margem B de São Francisco. Outro fator que corrobora 

isso é o fato de essa planta possuir raízes profundas e pivotantes, quando presentes em solos 
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profundos, e uma estrutura adaptativa capaz de permitir um desenvolvimento horizontal quando 

os solos disponíveis são rasos.  

Essas características indicam que praticamente todas as classes de solos presentes no 

Cerrado mostrem-se aptas para o desenvolvimento dos Pequis. Naves (1999) os descreve em: 

Latossolo Vermelho Amarelo, Latossolo Vermelho, Cambissolo, Neossolo Quartzarênico e 

Neossolo Litólico. O mesmo autor destaca que, em termos qualitativos, os solos arenosos são os 

que apresentam indivíduos com maior tamanho de tronco e fruto. 

Pensando-se em termos de desenvolvimento econômico local, o mapeamento de onde 

estão os indivíduos dessa espécie ao longo da margem B pode ser de extrema importância para o 

município-sede do estudo, pois não existem relatos na literatura de iniciativas de grande escala 

para industrialização, plantio e fomento dos Pequis. O comércio e extração existentes hoje são 

feitos com base em práticas de silvicultura, que são ações importantes para os moradores locais, 

mas que trazem pouco lucro para a região como um todo. 

Assim como a Cagaita, essa espécie é altamente adaptada por toda a margem B. 

Iniciativas que sejam capazes de pensar no desenvolvimento fabril e consequente comercialização 

de seus produtos manufaturados poderiam ser uma interessante saída para a geração de emprego 

e melhora da condição de vida da população local. 

q) Periquiteira (Trema micrantha)  

As sementes dessa árvore são muito apreciadas por aves, principalmente pelas maritacas 

(Psitacideos), tanto que daí vem seu nome popular. Esse fato faz com que seu principal 

mecanismo de dispersão reprodutiva se dê dessa forma, algo importante do ponto de vista 

reprodutivo, uma vez que as sementes são as mais importantes formas de propagação das espécies 

lenhosas (Kuniyoshi 1983). 

Neste estudo, essa foi uma das árvores que se verificaram menos espécimes, com apenas 

165, sendo que, para a construção de seu mapa, precisou-se trabalhar com intervalos de população 

muito pequenos, como pode ser observado na Figura 4.91, por intermédio da qual nota-se a 

presença populacional dessa árvore basicamente nos extremos Leste, Oeste, Sudeste e Sudoeste 

da área de estudo. 



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

191 
 

Figura 4.91– Mapa de distribuição média de Periquiteira (Trema micrantha) na área de estudo 

   As Periquiteiras são conhecidas como árvores típicas de Mata Ciliar, tendo sido 

encontradas em bancos de sementes, até mesmo de Florestas Tropicais (Leal Filho 1992), o que 

evidencia necessidade de substratos úmidos e áreas abertas para sua consequente germinação e 

crescimento (Lorenzi 1992), visto que se trata de exemplares de longa dormência facultativa (Leal 

Filho 1992). 

 Características como as descritas no parágrafo anterior não são muito simples de serem 

encontradas em regiões áridas de Cerrado, a não ser que estejam à beira de corpos hídricos capazes 

de nutrir esses exemplares arbóreos, como é o caso da distribuição espacial dessa árvore ao longo 

da margem B. 

 Comparando-se com o mapa referente à hidrografia local (Figura 3.9), é possível notar 

que as maiores ocorrências onde se observa a Trema micranta coincidem respectivamente com: 

córrego Bom Jardim (à Oeste) e das Lages (à Sudoeste), riacho Bom Jardim (à Sul) e rio São 

Francisco (à Leste). 

 Uma vez que diferentes tipos de solos podem ser encontrados em Matas Ciliares de 

Cerrado (Jacomine 2000), pode-se deduzir que o principal fator que justifique a ocorrência de 

Periquiteiras seja de fato a distribuição hidrográfica da região. 

r)  Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) 
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Essa árvore, a exemplo de outras aqui descritas, também é popularmente usada com fins 

farmacopeicos, como descrito por Almeida et al. (1998) em tratamentos intestinais. 

Ao longo da margem B, a Pimenta de Macaco foi uma das plantas com maior número de 

exemplares observados, com 1154 indivíduos estimados, ou seja, uma população de indivíduos 

extremamente alta comparada à sua área de abrangência. 

Como é possível notar na Figura 4.92, essa espécie ocorreu em maior frequência nas 

margens Leste e Oeste. 

Figura 4.92– Mapa de distribuição média de Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) na área de estudo 

A distribuição da Pimenta de Macaco ao longo da margem B é interessante de ser 

debatida, pois não parece seguir um padrão comparativo aparente com outros dados observados 

neste estudo, por exemplo: pedologia, hidrografia ou ainda características germinativas das suas 

sementes. Nem mesmo pesquisando na literatura especializada foi possível chegar-se a uma 

conclusão final, mas foi possível pensar uma hipótese plausível, considerando-se as informações 

disponíveis. 

A Xylopia aromatica foi descrita por Lorenzi (1992) como de características semidecídua, 

heliófita, pioneira e seletiva xerófita, portanto sua ocorrência às margens de rios e áreas úmidas 

não pareceria correta. Entretanto, Almeida et al. (1998) complementam Lorenzi (1992), 

mostrando que a densidade populacional dessa espécie aumenta quando está exposta a intensa luz 

solar, como no caso de clareiras. 
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Ao comparar a Figura 4.82 com o mapa referente ao Uso e Ocupação do Solo do 

município (Figura 4.43), é possível notar que os locais onde está a maior densidade populacional 

de P. de Macaco, coincidentemente, são onde estão presentes os pastos, mostrando uma relação 

perfeitamente possível de ser feita: a alta de indivíduos dessa espécie arbórea se relaciona de 

maneira direta com o aumento de clareiras para a criação de gado. 

Segundo Hutchings (1998), a variabilidade do habitat pode influenciar nas chances de 

desenvolvimento e morte de uma planta, portanto as alterações da fisionomia vegetacional 

presente podem influenciar nos tamanhos populacionais. A luminosidade é um desses fatores que 

são capazes de induzir o tipo de vegetação presente em um determinado local (Hutchings 1998), 

sendo que essa incidência solar pode ser essencial para o crescimento e a sobrevivência de 

variadas espécies arbóreas, como a X. aromatica (Felfili e Silva Júnior 1992). 

s) Sucupira (Schinopsis brasiliensis) 

A Sucupira, famosa pelo uso na indústria madeireira (Andrade-Lima 1989), apresentou 

807 indivíduos espalhados por quase toda a margem B do município de São Francisco (Figura 

4.93), um número alto de árvores presentes levando-se em conta o fato de ela apresentar-se em 

risco de extinção (IBAMA 2008). 

Figura 4.93 – Mapa de distribuição média de Sucupira (Schinopsis brasiliensis) na área de estudo 

 Observando

-se a Figura 4.83, só não é possível notar a maior presença dessa espécie na margem Leste e em 
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um pequeno bolsão na região Oeste. Cabe destacar também um aumento populacional 

significativo na porção Sul, próximo às margens do rio São Francisco, córrego Buritizeiro e 

Vereda da Prata, conforme é possível notar ao comparar essa imagem com a (Figura 3.9). 

 O Schinopsis brasiliensis não é uma espécie exclusiva do Cerrado. Diversos estudos 

apontam sua ocorrência também na Caatinga, como o de Trovão et al. (2007), que descreve a sua 

presença em manchas semiáridas da Paraíba, comprovando que a Sucupira possui, portanto, 

adaptações para sobrevivência em ambientes áridos. 

 A sua identificação em quase todo o território de estudo comprova esse fato, pois somente 

com características próprias para sobreviver em meio à tamanha aridez, seria possível essa 

destacada ocorrência populacional observada. Também corrobora isso o seu modelo de 

frutificação apresentado, com camadas de pericarpo devidamente separadas, de modo a permitir 

uma diferenciação própria entre o epicarpo (membranoso), mesocarpo (esponjoso) e endocarpo 

(lenhoso impermeável à água) como mostram Prado et al. (1996).  

 Adaptações morfológicas em frutos como esses que as Sucupiras apresentam são 

descritas por Angevine e Chabot (1979) como peculiaridades próprias de manutenção de sementes 

vivas em ambientes áridos para posterior germinação na presença de condicionantes naturais 

favoráveis. 

Por último, para justificar a maior incidência populacional do S. brasiliensis próximo aos 

maiores corpos d´água ali presentes, cabe destacar os estudos de Trovão et al. (2004), que 

mostram que essa espécie, entre diversas outras estudadas na Caatinga paraibana, foi uma das que 

apresentou valor mais significativo em termos de desenvolvimento corporal baseado na 

disponibilidade hídrica do solo, ou seja: mesmo adaptada a ambientes áridos, na presença de áreas 

úmidas o seu crescimento é maior, ajudando a explicar a tendência aqui observada. 

t) Umbu (Spondias tuberosa) 

Catalogada ao longo deste trabalho com 566 indivíduos espalhados por mais da metade 

do território estudado e com um tamanho populacional médio ao longo do território em questão, 

essa árvore se mostrou ausente somente nas margens Norte e Leste (Figura 4.94). 
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Figura 4.94– Mapa de distribuição média do Umbu (Spondias tuberosa) na área de estudo 

A grande distribuição do Umbu ao longo da área de estudo pode ser explicada por sua 

forte capacidade de adaptação e sobrevivência em situações de estresse hídrico (Duque 1980). 

Para isso, a planta armazena água em seus xilopódios (Santos 1997).  

Ao longo dos períodos de seca, a árvore é capaz de perder todas as suas folhas, 

característica de vegetais perenifólios (Barbosa et al. 1989), passando, portanto, para o estado de 

dormência com suas raízes modificadas (xilopódios), sendo estas as principais responsáveis por 

sua sobrevivência (Santos 1997). 

Assim, com base nessas informações nutricionais, é possível notar que essa espécie 

apresenta essa distribuição espaçada por grande parte da área de estudo graças a seu perfil 

adaptativo amplo, não apresentando uma exigência pedológica específica entre os solos ali 

presentes. 

Entretanto, em outro estudo, Silva et al. (2005) apresentaram alguns fatores importantes 

de serem observados pensando-se na geoquímica do solo. Trabalhando-se com o Umbu, as 

deficiências minerais de Fósforo e Cálcio tiveram papel altamente significativo na limitação de 

crescimento em altura e diâmetro de espécimes de Spondias tuberosa. 

No caso do P, a baixa quantidade disponível pode atrapalhar o seu desenvolvimento 

radicular vegetativo (Sanchez e Uehara 1980), enquanto, no caso do Ca, um substrato com acidez 

moderada (pH > 5,0) pode contribuir para o seu crescimento apical e corpóreo (Vale et al. 1996).  
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Isso mostra que, em condições favoráveis de umidade do solo, o umbuzeiro vai ter uma 

necessidade maior de nutrientes minerais para conseguir suportar os períodos secos, mostrando 

que, para conseguir sobreviver às épocas secas, ele precisa aumentar seus tecidos de reserva ao 

longo dos períodos chuvosos, o que ajuda a entender por que esse vegetal lança suas folhas 

imediatamente após o início das chuvas no Cerrado. 

Além da compreensão fisiológica do mapa referente à densidade populacional dos 

Umbus, é importante também realizar-se uma interpretação econômica. Assim como a Cagaita e 

o Pequi, esse fruto mostrou-se com uma parcela populacional alta e espalhada por mais da metade 

do território. 

Não são raros os casos em que a extração rudimentar dessa fruta apresenta-se como renda 

familiar importante das famílias mais humildes do Cerrado, contribuindo sobremaneira para a sua 

sobrevivência (Gondim et al. 1991). 

Enxergar o potencial de desenvolvimento econômico escondido por trás do Umbu, tendo 

em vista sua significativa distribuição biogeográfica, pode ser um fator-chave para a geração de 

emprego e renda não só para a margem B, mas para todo o município de São Francisco. 

4.7.3.3 Compreensão dos resultados obtidos 

Para melhor observar os diversos motivos que explicam as distribuições espaciais 

específicas aqui encontradas, confeccionou-se a Tabela 4.3, que resume as causas das frequências 

populacionais observadas para cada uma das 20 espécies presentes neste estudo. 

Tabela 4.3 - Relação entre as espécies estudadas e seu motivo hipotético da distribuição populacional 

Nome da Espécie Justificativa 

Aroeira (Schinus terebinthifolius) Pedologia/Hidrografia 

Baru (Dipteryx alata) Uso e Ocupação/ Hidrografia 

Buriti (Mauritia flexuosa) Hidrografia 

Cagaita (Eugenia dysenterica)  Alta adaptação 

Favela (Dimorphandra mollis) Pedologia 

Goiaba (Psidium guajava) Variação Climática/Hidrografia 

Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) Pedologia 

Jatobá (Hymenaea courbaril) Hidrografia (Aridez) 

Juá (Ziziphus joazeiro) Espécie Invasora 

Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii) Uso e Ocupação do Solo 
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Massambê (Cariniana estrellensis) Hidrografia 

Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii)  Hidrografia (Aridez) 

Pau Jeú (Triplaris sp.) Pedologia/Hidrografia 

Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) Hidrografia 

Pau Terra (Qualea grandiflora) Pedologia 

Pequi (Caryocar brasiliense) Alta adaptação 

Periquiteira (Trema micrantha)  Hidrografia 

Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) Uso e Ocupação do Solo 

Sucupira (Schinopsis brasiliensis) Alta adaptação 

Umbu (Spondias tuberosa) Alta adaptação 

Entre as diferentes árvores estudadas neste capítulo, cabe destacar o fato de que 20% delas 

mostraram-se altamente adaptadas à região de estudo, ou seja, são indiferentes quanto à 

disponibilidade hídrica, ao tipo de solo presente (Ratter et al. 1977) e apresentam potencial para 

serem encontradas em qualquer ponto da margem B do município de São Francisco. 

Entre as espécies que mostraram esse comportamento adaptativo ímpar, duas delas 

(Cagaita e Pequi)11 podem ser utilizadas com foco no desenvolvimento regional, pois, além de 

não estarem em risco de extinção segundo o IBAMA, já são utilizadas com fim comercial pelos 

moradores, com uma diferença: sua coleta e venda ocorre através do extrativismo rural.  

 A industrialização da produção dos frutos dessas árvores através de técnicas adequadas 

de coleta, plantio e manejo e consequente manufatura dos produtos que podem ser realizados, 

como doces e compotas, pode ser uma saída interessante para a situação econômica difícil pela 

qual passa o município de São Francisco (segundo relatos dos próprios gestores).  

Os resultados aqui encontrados mostram que, do ponto de vista agronômico e biológico, 

ambas as tipologias arbóreas são altamente adaptadas à região e podem ser pensadas pelo poder 

público municipal como uma solução inovadora para geração de emprego e renda locais. 

Além desses exemplares florais altamente adaptados a todas as características da região, 

outros 30% das espécies estudadas (Figura 4.95) mostraram ter uma distribuição populacional 

relacionada às características hidrológicas locais. Eiten (1994) mostra que o grau de fertilidade 

presente no Cerrado está diretamente relacionado à sua disponibilidade hídrica. Da mesma forma, 

Alvim (1996) coloca que a falta de água é um dos fatores mais importantes para o tipo de 

vegetação presente em cada uma das fitoformas desse bioma.  

                                                           
11 A terceira das espécies, a Sucupira, está em risco de extinção, logo não é indicada para produção, derrubada ou uso econômico, e o 
Umbu não mostra uma densidade populacional tão alta quanto às demais. 
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Figura 4.95 – Gráfico referente ao percentual de motivos referentes às distribuições específicas 
encontradas  

A questão hidrográfica na região foi algo que chamou atenção neste estudo, pois uma das 

espécies endêmicas de Veredas, os Buritis, apresentou uma espacialização inesperada de seus 

indivíduos, demonstrando como o uso irresponsável dos afloramentos hídricos presentes ao longo 

da área de pesquisa podem afetar a biodiversidade ali presente. 

Para conter essa situação atípica, que é fruto da falta de fiscalização adequada do poder 

público, indicam-se ferramentas de gestão ambiental responsável capaz de evitar que essa situação 

se espalhe para as demais Veredas da região. Medidas proibitivas do uso inadequado dessas 

subformas do Cerrado local são urgentes por parte dos agentes fiscalizadores do Estado.   

Além da hidrografia, a pedologia foi interpretada como característica mais importante 

para as densidades populacionais encontradas em 15% das árvores estudadas (Figura 4.95). Para 

Doran e Parkin (1994), a qualidade do solo é fator fundamental para a produção biológica de 

diversas espécies vegetais, percepção com a qual Palmieri e Larach (1996) concordam, uma vez 

que comentam acerca da relação entre as classes de solos e os aspectos naturais da vegetação. 

Outros 10% dos exemplares da flora presentes neste estudo apresentaram, como 

característica fundamental para sua existência e sobrevivência, a presença conjunta de dois 

fatores: a pedologia e a hidrografia (Figura 4.95). A estrutura florística do Cerrado de fato sofre 

variadas influências, sendo possível a presença de vegetais adaptados a um determinado tipo de 

solo e sua relativa disponibilidade hídrica, sobrevivendo somente onde ambos estão presentes 

(Spera et al. 2005). Neste estudo, foi o caso de duas espécies: a Aroeira e o Pau Jeú. 

O uso e ocupação do solo obtiveram 10% de incidência como fator-chave para a 

distribuição endêmica local (Figura 4.95). Foi o caso da Mama Cadela e da Pimenta de Macaco, 

que aparecem em áreas atualmente ocupadas por pastagens, clareiras e uso de queimadas 

controladas. 

Essas situações são curiosas, pois como porção significativa do bioma original da região 

central do país foi degradada para servir de plantio para culturas anuais e pastagens (Carvalho 
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Filho et al. 1998), parte das qualidades físico-químicas presentes originalmente no solo acabaram 

sendo modificadas, mostrando que reestabelecer essas características originais deve ser objetivo 

central de qualquer programa de restauração ambiental (Kimpe e Warkentin 1998). Dessa forma, 

variações no uso e ocupação do solo podem alterar os ciclos naturais outrora presentes no local 

(Doran e Parkin 1996), alterando a composição de nutrientes disponíveis e ajudando a explicar o 

porquê do aparecimento dessas duas espécies em áreas de uso antrópico. 

Uma das árvores aqui estudadas que mostrou uma densidade populacional localizada foi 

o Juá. Por não ser originário do Cerrado, não era esperada sua presença, ainda mais com uma 

quantidade tão alta de indivíduos em uma única porção do mapa, o que corrobora a justificativa 

de seu aparecimento estar relacionado ao plantio antrópico e, consequentemente, ser considerado 

um exemplar invasor para a região (5% de incidência de acordo com a Figura 4.95). 

Em geral, quando se pensa em invasão biológica, tem-se, segundo Williamson (1996), 

quatro etapas: sua introdução, sua fixação, seu crescimento descontrolado e, finalmente, seu 

equilíbrio dentro na comunidade. O caso do Juá neste estudo, por mostrar uma alta população 

localizada, parece indicar que essa árvore está na terceira fase do processo invasivo.  

O maior problema, nesse caso, é que até que o bioma consiga atingir um novo equilíbrio 

ecológico, tendo em vista tamanha alteração, pode ser que se tenha uma perda biodiversa muito 

grande, podendo resultar, até mesmo, em extinção da microbiota (Pivello 2011).  

Exemplo disso, no Cerrado, são as gramíneas africanas, em especial a Brachiaria 

decumbens (Figura 4.96), altamente adaptada ao desfolhamento e à herbivoria, possuindo um 

ciclo reprodutivo rápido com dispersão de sementes anemocóricas e ainda germinação intensa 

(Coutinho 1982), sendo catalogada em praticamente qualquer área de preservação ambiental 

(Pivello et al. 1999). 
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Figura 4.96 – Exemplo de Brachiária (Brachiaria decumbens) na época de seca no município de São 
Francisco, ocupando área originária de Cerrado e atualmente usada para pastagem  

Graças a essas características oportunistas, as invasoras são capazes, até mesmo, de 

recolonizar áreas degradadas, deslocando ou até extinguindo exemplares originais do bioma 

(Coutinho 1982). Obviamente, isso faz com que erradicar esse tipo de planta seja muito complexo, 

caro e, inclusive, perigoso para os exemplares nativos (Wittenberg e Cock 2001), sendo mais 

indicado o seu controle populacional (Pivello 2011), medida mais recomendada, de acordo com 

este trabalho e a literatura, para os Juás presentes na área de estudo. 

Ainda de acordo com a Figura 4.95, outros 5% das árvores estudadas mostraram ter sua 

distribuição relacionada a dois fatores interligados: variação climática e hidrografia. Obviamente, 

as modificações paisagísticas presentes no Cerrado mudam de acordo com a distribuição de 

diferentes fatores em um mesmo clima, o que pode levar inclusive a dinâmicas ecológicas pouco 

conhecidas, mas extremamente relevantes a nível local (Silva 2007). 

Não é novidade na literatura a importância desses dois fatores integrados para a 

sobrevivência vegetacional. Wagner (2013) mostrou como as variáveis climáticas interanuais 

(que incluem logicamente o regime de chuvas e a disponibilidade hídrica) e as dinâmicas espacial 

e temporal podem influenciar na riqueza vegetacional presente no Pampa gaúcho, mostrando que 

a variável climática é fator-chave para a sobrevivência de diferentes plantas, como foi o caso aqui 

encontrado para 5% das espécies trabalhadas. 
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O último dos fatores presentes na Figura 4.95 responsáveis pela distribuição espacial 

observada para as árvores estudadas foi a relação entre o uso e ocupação do solo e a hidrografia, 

com 5% de incidência.  

De forma geral, essa associação se dá quando se observa algum exemplar arbóreo de 

interesse antrópico, como foi o caso deste estudo, em que a relação aconteceu com o Baru, que se 

mostra preservado em áreas de pastagem graças a sua possível utilização como “quebra vento” e 

também na alimentação e comércio locais (Ribeiro et al. 1992). Entretanto, sua incidência maior 

é graças à hidrografia, mostrando que, mesmo sofrendo ação direta dos seres humanos para sua 

ocorrência espacial, tem na disponibilidade hídrica sua maior relação para sobrevivência e 

distribuição. 

4.7.3.4 Conclusões  

Os resultados obtidos para o mapeamento de espécies através da metodologia IDW 

mostrou apresentar resultados científicos satisfatórios. 

 Todas as 20 espécies de árvores aqui selecionadas puderam ser mapeadas de acordo com 

sua densidade populacional média obtida ao longo dos 89 pontos de coleta realizados durante a 

visita de campo apresentando sua distribuição por frequência nos mapas finais. 

Portanto, como principal conclusão, pode-se dizer que os resultados alcançados 

justificaram-se perfeitamente de acordo com a literatura, corroborando o fato de que a técnica 

escolhida para este trabalho pode ser indicada para trabalhos futuros na área de levantamento 

biogeográfico. 

Cabe destacar ainda o fato de se compreender a cartografia como uma interpretação de 

um determinado momento no espaço para transmissão de informações (Robinson e Petchenik 

1976). Assim, mais estudos periódicos e futuros para confirmação e atualização dos resultados 

aqui obtidos são também indicados. 

4.7.4 Geração do mapa final sobreposto com a localização quantitativa estimada dos 

indivíduos vegetais estudados na margem B do município de São Francisco 

4.7.4.1 Descrição metodológica da confecção do mapa 

Para a confecção cartográfica final, usaram-se os vinte mapas IDW referentes a cada uma 

das árvores estudadas neste capítulo. Lembrando que se criaram esses mapas de acordo com os 

dados obtidos em campo. 

Adaptaram-se essas vinte diferentes cartas biogeográficas de acordo com o intervalo 

máximo de indivíduos (por ponto do mapa), de modo que, para cada árvore, estariam apresentadas 

suas médias populacionais máximas esperadas (de acordo com o instrumento utilizado). 
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 De posse desses intervalos definidos, usou-se em seguida a ferramenta de reclassificação 

do software Arcgis 10.2. Ao término dessa fase, selecionou-se cada um dos intervalos definidos 

de cada uma das vinte espécies para serem exportados de modo a criar um arquivo Tagged Image 

File Format (TIFF) único. 

Por último transformou-se o TIFF, agora já exportado e reclassificado de acordo com os 

novos intervalos definidos, do formato Raster para Vetor, com o uso da ferramenta Raster to 

Polygon do Arcgis 10.2, criando-se assim o mapa poligonal sobreposto final. 

Cabe lembrar que o critério utilizado para sobreposição das espécies arbóreas se deu de 

acordo com a densidade populacional esperada máxima por ponto ao longo da área de estudo. 

Assim, o que está visível, em cada local da margem B é a espécie de maior densidade ali presente. 

4.7.4.2 Mapa de localização quantitativa estimada dos indivíduos adultos de vinte 

espécies vegetais de interesse ecológico-econômico na margem B do município de São Francisco, 

MG 

Após a descrição metodológica exposta no item anterior, é possível agora apresentar o 

mapa final relativo ao intervalo máximo de indivíduos arbóreos presentes na área de estudo 

(Figura 4.97). 

Figura 4.97– Mapa relativo a ocorrência máxima das espécies pesquisadas na área de estudo 
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 Observando-se a Figura 4.87, é possível perceber como o pequizeiro é a árvore com 

maior densidade populacional presente na margem B do município de São Francisco. 

Ao longo das coletas realizadas em campo, de fato essa situação pôde ser observada, 

afinal de contas entre os 89 pontos de coleta, 48 apresentaram sua presença, destacando-se ainda 

que foi a segunda árvore com maior número de indivíduos observados, com 1489 espécimes. 

O que faz o Pequi apresentar uma faixa de ocorrência tão destacada nesse mapa final, 

entretanto, não é simplesmente o fato de apresentar uma alta população, mas sim essa população 

ser tão bem distribuída ao longo do território estudado. 

Ao contrário do Pau Jeú, que foi o recordista de espécimes identificados, o Pequi não está 

em somente um local, mas está presente pela faixa central inteira da margem B, sendo, de acordo 

com o mapa que aqui se apresenta a espécie melhor distribuída em termos quantitativos na área 

de pesquisa. 

Afora a faixa central dominada pelo “Rei do Cerrado” (Ribeiro 2000; título), cabe 

destacar a ocorrência majoritária da Pimenta de Macaco nos extremos Leste e Oeste; do Gonçalo 

Alves por toda a faixa Leste próxima aos rios São Francisco e Pardo; do Pau Jeú no extremo 

Sudeste, além da Cagaita e da Aroeira próximas ao córrego Bom Jardim e do Pau d´Óleo e Favela 

na porção Leste-Nordeste. 

A alta densidade populacional do pequizeiro encobriu a distribuição espacial das demais 

espécies arbóreas. Isso significa que o mapa final relativo a este trabalho (Figura 4.97) aponta 

essa árvore como a principal da região, entretanto, isso significa que somente ela está tão 

adaptada? Será que não existem mais árvores com ordenamentos territoriais altamente 

significativos que foram encobertos pela altíssima densidade populacional dos Pequis? 

Para buscar responder a questões como esta, se optou pela geração de mais um mapa 

referente à classificação dos indivíduos estudados de acordo com sua quantidade ao longo da 

margem B, mas agora sem os pequizeiros (Figura 4.98), afinal de contas sua alta quantidade 

impediu uma análise mais detalhada das demais árvores. 
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Figura 4.98 – Mapa relativo a ocorrência máxima das espécies pesquisadas na área de estudo sem o Pequi 

 Como é possível notar na Figura 4.98, agora sim é visualmente perceptível como estão 

distribuídas as árvores objeto de estudo deste capítulo. 

 A região meio-Norte mostra-se com domínio populacional majoritário da Cagaita, algo 

que se repete novamente no extremo Sul; na faixa central e Nordeste, nota-se uma presença 

destacada do Pau d´Óleo; enquanto nos extremos Leste, Oeste e Sudoeste quem mais aparece é a 

Pimenta de Macaco. Novamente observa-se alta quantidade de Gonçalo Alves por toda a faixa 

Noroeste e Leste próxima aos rios São Francisco e Pardo; do Pau Jeú no extremo Sudeste e da 

Aroeira (juntamente com a Cagaita) próxima ao córrego Bom Jardim. 

 Outras árvores que aparecem em manchas menores, mas ainda com destaque são: a Favela 

e a Periquiteira na região meio-Leste; a Sucupira na área mais central, além do Massambê na 

porção meio-Norte e meio-Sul (aqui juntamente com o Umbu). 

 Com populações extremamente pequenas, três tipos arbóreos não apareceram no mapa 

final: Goiaba, Pau Preto e Baru, mostrando que sua quantidade de indivíduos em nenhum ponto 

esteve superior às demais espécies. Apesar de não apresentar tão poucos espécimes como essas 

três árvores, o Jatobá não se fez presente também, mas no seu caso foi por sua incidência coincidir 

com o Pau d´Óleo e a Pimenta de Macaco, duas das espécies de maior densidade populacional 

observadas neste trabalho. 
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4.7.4.3 Compreensão dos resultados obtidos 

 O mapeamento sobreposto, aqui realizado, apresenta o Pequi como a árvore de maior 

destaque na região, e sua distribuição ao longo da área de estudo é algo fascinante, tendo que ser 

confeccionado um novo mapa sem sua presença, para que se pudesse chegar de fato a observações 

conclusivas para as demais árvores observadas. 

 Além dele, a Cagaita, o Pau d´Óleo, a Pimenta de Macaco, o Gonçalo Alves, o Pau Jeú e 

a Aroeira mostraram ter alta distribuição populacional ao longo de toda a margem B, enquanto a 

Favela, a Periquiteira, a Sucupira, o Massambê e o Umbu mostraram pequenas manchas relativas 

à densidade majoritária de indivíduos. 

 Interpretar esses dados tendo em vista o desenvolvimento econômico sustentável é fator-

chave neste trabalho haja vista que a sua prerrogativa teórica demonstra que para preservar o 

bioma Cerrado, necessariamente terá que acontecer o seu uso sustentável de modo a gerar 

emprego e renda para a população sertaneja. 

 Assim, pensar no melhor uso para cada uma destas espécies arbóreas de alta densidade é 

uma das tarefas deste estudo. Para auxiliar nisso, confeccionou-se a Tabela 4.4 relativa ao uso 

mais comum de cada uma destas árvores pela população humana assim como o seu risco de 

desaparecer de acordo com o IBAMA (2008). 

Tabela 4.4: Relação entre as espécies estudadas seu uso popular e risco de extinção 

Relação entre as espécies estudadas, seu uso popular e risco de desaparecer 

Nome da Espécie Uso Comum Risco de Extinção 

Aroeira (Schinus terebinthifolius) Madeira de Lei Alto 

Baru (Dipteryx alata) Alimentação Baixo 

Buriti (Mauritia flexuosa) Artesanato Médio 

Cagaita (Eugenia dysenterica)  Alimentação Baixo 

Favela (Dimorphandra mollis) Medicinal Baixo 

Goiaba (Psidium guajava) Alimentação Baixo 

Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) Madeira de Lei Alto 

Jatobá (Hymenaea courbaril) Alimentação Baixo 

Juá (Ziziphus joazeiro) Madeira de Lei Baixo 

Mama Cadela (Brosimum gaudichaudii) Medicinal Alto 

Massambê (Cariniana estrellensis) Madeira de Lei Alto 

Pau d'óleo (Copaifera langsdorffii)  Medicinal Médio 

Pau Jeú (Triplaris sp.) Medicinal Médio 

Pau Preto (Dalbergia melanoxylon) Madeira de Lei Alto 

Pau Terra (Qualea grandiflora) Medicinal Médio 

 Pequi (Caryocar brasiliense) Alimentação Baixo 
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Periquiteira (Trema micrantha)   Pólvora Médio 

Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) Medicinal Baixo 

Sucupira (Schinopsis brasiliensis) Madeira de Lei Alto 

Umbu (Spondias tuberosa) Alimentação Baixo 

Baseando-se nos dados presentes na Tabela 4.4, é possível criar os gráficos percentuais 

relativos tanto à função antrópica (Figura 4.99), como do risco de desaparecimento das árvores 

estudadas (Figura 4.100). 

Figura 4.99– Gráfico referente ao percentual de uso antrópico das específicas estudadas 

Figura 4.100 – Gráfico referente ao percentual de risco de extinção das específicas estudadas 

De acordo com a Figura 4.99, é possível notar que a utilização mais comum das espécies 

estudadas (30 % para cada uma) se dá de três formas prioritárias: na alimentação, no uso medicinal 

e como madeira de lei. Essas formas de serventia humana, somadas, são responsáveis por 90% 

do aproveitamento destes vegetais. 

Ao observar as sete espécies de maior densidade populacional espalhadas pelo território, 

somente duas delas (Pequi e Cagaita) são utilizadas na alimentação, enquanto outras três têm uso 

medicinal (Pau d´Óleo, Pau Jeú e a Pimenta de Macaco) e as demais serventias na indústria 

moveleira (Gonçalo Alves e a Aroeira). 
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Partindo-se do pressuposto que o aproveitamento sustentável acontece ao se manter a 

floresta preservada, tanto o Gonçalo Alves como a Aroeira não são indicadas para aproveitamento 

econômico, haja vista que somente com sua derrubada é possível agregar valor econômico para o 

comércio. 

O outro gráfico criado com base na Tabela 4.4, denominado Figura 4.100, apresenta o 

risco percentual de extinção de cada um dos exemplares arbóreos estudados. Baseando-se nisso, 

é possível deduzir que somente aquelas árvores que não apresentam risco de se extinguir são 

indicadas para uso antrópico. 

De acordo com a Figura 4.100, 45% dos vegetais estudados possuem baixo risco de 

desaparecer. Comparando-se com as cinco espécies de maior população espalhada pela margem 

B que restaram após a comparação de utilização humana, é possível identificar que somente o 

Pequi, a Cagaita e a Pimenta de Macaco apresentam baixo risco de se extinguir. 

Além delas, apenas outras duas apresentam manchas populacionais importantes, 

entretanto não tão significativas como as anteriores. Mas mesmo assim podem ser pensadas para 

uso humano sem riscos para a natureza: a Favela e o Umbu. 

Para melhor organizar os comentários a respeito destes cinco exemplares arbóreos 

considerados relevantes do ponto de vista ecológico-econômico local (Pequi, Cagaita, Umbu, 

Favela e Pimenta de Macaco), optou-se pela divisão desta seção em tópicos específicos acerca de 

cada um destes. 

4.7.4.3.1 Pequi, Cagaita e Umbu 

 Observando-se a seção 4.7.3.2, nota-se que três destas cinco espécies restantes 

apresentam alta adaptabilidade pedológica, hídrica e climática para a região, o Pequi, a Cagaita e 

o Umbu. Entretanto, somente os dois primeiros apresentam uma distribuição populacional capaz 

de oferecer exploração economicamente sustentável por todo o território estudado, mesmo que 

seja através de métodos extrativistas. 

 Sobre o Pequi, seus altos teores de óleo presentes na polpa e semente, entre 42,2% e 

61,79% e de proteínas, entre, 71% e 74,6% (Ferreira et al. 1988), fazem com que o comércio de 

produtos alimentícios fabricados a partir de seu fruto possam ter alto valor agregado, como a 

polpa do Pequi, negociado na loja virtual Central do Cerrado ®  por cerca de R$15,00 (250 g) 

algo que hoje não acontece, haja vista que seu preço in natura fica na casa de R$10,00 à dúzia do 

fruto descascado na região de Montes Claros (segundo relatos locais). 

 Outro exemplo de como essa árvore está subaproveitada economicamente são os dados 

do Censo Agropecuário (2006), ao mostrar que apenas 7,3 % do que é coletado nos quase 2.000 

municípios do Norte de MG vai para a indústria de forma direta, ficando 79,4% nas mãos de 
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intermediários. Outro estudo, de Pozo (1997), mostra ainda que o fruto do pequizeiro contribui 

com até 17,73% da renda familiar das famílias da região. 

 Estes dados só reforçam como o Pequi pode ter papel importante para o desenvolvimento 

e geração de renda em São Francisco, ainda mais por sua alta densidade populacional ao longo de 

toda margem B, comprovando sua adaptação à região. Soma-se a isso, ainda, o fato das mudas 

desse fruto serem facilmente produzidas em viveiros (Caldeira Júnior et al. 2007), corroborando 

ainda mais a hipótese aqui levantada de seu uso comercial, haja vista que seu plantio e manejo 

podem ter papel-chave na preservação de seus exemplares florais presentes na mata. 

  Já a Cagaita, em geral, costuma ser vendida diretamente para a produção de bens 

alimentícios (Cardoso et al. 2011) no valor médio de R$3,00 à dúzia (segundo relatos locais). 

Uma vez que é possível encontrar na loja virtual Sítio do Bello ® o comércio de sua polpa no 

valor de R$20,00, pode-se deduzir que também essa espécie pode gerar alto valor agregado para 

a região se processada e industrializada de maneira adequada, uma vez que, assim como o Pequi, 

sua área de abrangência se espalha por toda a margem B, podendo ser considerada uma árvore 

totalmente adaptada ecologicamente (Christoffoleti 1998) ao local. 

  Acerca de seu plantio e manejo, a EMBRAPA (2006) indica que, em ambientes abertos 

de Cerrado, seu plantio sustentável tem como única exigência o espaçamento de 10m x 10m, para 

seu crescimento de copa, com o espaço entre as suas árvores podendo, ser, até mesmo utilizado 

para semeadura de culturas anuais, mostrando como também essa espécie arbórea apresenta totais 

condições de uso mercantil sustentável. 

Assim, para uma maior e melhor utilização dessas duas árvores, a julgar por seu potencial 

comercial, o ideal seria a instalação de uma fábrica, ou mesmo uma cooperativa, na região de 

maneira que esses frutos pudessem sofrer um processo fabril capaz de gerar valor monetário 

agregado e, consequentemente, geração de emprego e renda para a população local, algo que 

funcionaria, de maneira a trocar a atual lógica de região exportadora de commodities para 

exportadora de bens manufaturados, buscando assim inverter a eterna ideia de centro-periferia 

(Presbitch 1949) visivelmente presente na economia local12. 

 Faz-se importante que o poder público, de posse dos dados que aqui se apresentam, 

procure fontes de financiamento, públicas ou privadas, para a busca de industrialização 

responsável da área estudada. Sem dúvida alguma o potencial para instalação fabril capaz de 

contribuir com uma ideia desenvolvimentista para a região pode ser uma saída viável para a atual 

crise econômica que vive o município de São Francisco. 

                                                           
12 Segundo esta tese, as regiões mais pobres fazem parte de um sistema de relações econômicas onde as regiões industrializadas estão 
no centro e o restante na periferia, onde todas as demandas do mercado buscam resolver as necessidades do centro em detrimento da 
região periférica. 
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 No caso do Umbu, talvez a melhor ideia seja potencializar seu plantio onde hoje se 

apresenta solo exposto (Figura 4.43) tendo em vista sua alta probabilidade de se adaptar em locais 

com pouca disponibilidade hídrica (Duque 1980). Assim como as demais, seu preço in natura é 

baixo, com a saca de 60 kg sendo vendida a R$ 12,00, entretanto, quando transformada em doce 

ou suco, essa mesma quantidade pode apresentar o valor de até R$ 135,00 (Barreto 2010). Isso 

mostra que seu valor agregado é alto e seu plantio intensivo e responsável, juntamente com as já 

imensas reservas naturais de Pequi e Cagaita podem significar ações importantes para a 

industrialização, desenvolvimento econômico e empregabilidade para a região. 

 Além destas três árvores frutíferas, mais dois vegetais de uso medicinal também se 

destacaram neste estudo acerca da densidade populacional de indivíduos arbóreos: a Favela e a 

Pimenta de Macaco. 

4.7.4.3.2 Favela 

 A Favela é muito rica em rutina (Almeida et al. 1998), substância de grande interesse 

farmacopeico para a produção de medicamentos. Dessa forma, graças ao seu potencial econômico 

(Giuliano 2005), acaba sendo coletada e comercializada para aumento de renda dos trabalhadores 

rurais. Entretanto, de acordo com Gomes e Gomes (2000), sua exploração não tem levado 

desenvolvimento para o Norte de MG, haja vista que o percentual monetário que fica para o 

coletor é muito baixo (7% da renda anual). Muito menor, por exemplo, que o Pequi, responsável 

por 50% da renda anual destas pessoas (de acordo com os mesmos autores). 

 Uma vez que aproximadamente metade da produção de rutina em escala global é oriunda 

da Favela e pouco mais de 60% da necessidade da indústria farmacêutica tem sido atendida 

(Gomes e Gomes 2000), pode-se notar que existe uma demanda real para comércio desse princípio 

ativo. 

 Se existe demanda e também quem faça a coleta das favas, por que não há um comércio 

organizado para geração de emprego e renda local? Esta deve ser a pergunta a ser respondida em 

relação a essa árvore. 

 O primeiro dos fatores a ser levado em conta é acerca das práticas de coleta manual. 

Gomes e Gomes (2000) mostram que durante a retirada das vagens da planta, é comum a quebra 

de galhos, o que prejudica o desenvolvimento e sobrevivência da árvore. Explorações extrativistas 

de maneira desordenada levam ao aumento do risco de desaparecimento de diversas espécies 

vegetais (Oliveira e Martins 1998), até mesmo daquelas que não estão (ainda) em risco de 

extinção.   

 Considerando que a maior parte da região de estudo é constituída de solos ácidos e ricos 

em Alumínio (EMBRAPA 2006) e que a Favela cresce bem nestes locais (Souza et al. 2008), por 

que não se pensar na criação de uma área específica para o cultivo dessa espécie?  
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 Seria uma saída importante a criação de uma cooperativa gerida pelo poder público capaz 

de centralizar toda a produção local de favas, trazendo, dessa forma, maior comodidade para os 

coletores e aumento da segurança florestal para o Cerrado.  

 A execução dessa ideia traria dois benefícios principais:  

a) Aumento da renda local através da venda direta e centralizada para a indústria 

farmacêutica:  

Segundo Gomes e Gomes (2000) atualmente 79% dos que coletam as favas a realizam 

como renda extra, sendo que as vendas dos produtos in natura ocorre diretamente com 

comerciantes locais (98%) e daí para os comerciantes regionais (88%). Só depois ocorre a venda 

para as grandes corporações fabris da saúde.  

Trata-se de um grave problema, pois esses diferentes “atravessadores” impedem que o 

produto seja vendido diretamente a quem o busca, diminuindo a renda dos extrativistas. Se houver 

uma produção centralizada das favas de maneira que uma cooperativa gerida pelo poder público 

tenha condições de realizar a venda desses produtos naturais, o comércio da fava-d’anta verde 

que hoje está na faixa de R$ 0,40 por kg (Gomes e Gomes 2000), pode apresentar um salto imenso, 

trazendo aumento real da renda hoje obtida para cada coletor rural, que muitas vezes troca sua 

coleta por 1 kg de alimento não perecível (Gomes e Gomes 2000) e também para os gestores 

locais, haja vista que a venda da produção aconteceria de maneira centralizada (segundo esta 

proposta). 

b) Maior chance de preservação do Cerrado presente no município de São Francisco 

Cultivar plantas medicinais, além de aumentar a produção para exportação, uma vez que 

se passa a utilizar boas maneiras de plantio e coleta, diminui a pressão antrópica sobre as árvores 

presentes no bioma (Oliveira e Martins 1998), sendo uma saída importante para preservar os 

vegetais silvestres da coleta desordenada atualmente presente que pode gerar impactos futuros 

irreversíveis. 

Assim, com relação à Favela, a sugestão aqui presente seria, resumidamente, que o poder 

público centralizasse a produção através de plantios experimentais de mudas e, após o seu 

crescimento, comercializar diretamente com as grandes indústrias trazendo para dentro dessa 

cooperativa estatal os atuais extrativistas, gerando emprego, renda e segurança florestal para a 

espécie. 

4.7.4.3.3 Pimenta de Macaco 
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Por último resta que se comente sobre a Pimenta de Macaco. Essa árvore mostrou uma 

alta quantidade de indivíduos em regiões antropizadas pelo pasto graças à sua característica de 

aumento da densidade populacional quando sujeita a grande quantidade de luz solar (Almeida et 

al. 1998). 

Por não apresentar características de exigência pedológica ou de grande disponibilidade 

hídrica (Lorenzi 1992), essa árvore também se destacou ao longo da área de estudo pela enorme 

quantidade de exemplares identificados. 

Tendo em vista que a Pimenta de Macaco não se encontra em risco de extinção, apresenta 

uso medicinal importante no tratamento de febres (Guarim Neto e Morais 2003), doenças 

intestinais (Almeida et al.1998) e ainda como condimentos na alimentação humana (Pott e Pott 

1994), não é exagero pensar que também esse exemplar arbóreo pode ser melhor explorado na 

região do ponto de vista econômico. 

Para isso, a melhor ideia, deveria ser o incentivo para o plantio sustentável dessa árvore 

ao redor das pastagens, locais onde ela parece melhor se adaptar. O manejo adequado da Pimenta 

de Macaco poderia ser incentivado pelo poder público para os donos das áreas já desmatadas onde 

hoje se tem pastos para criação de gado por quatro motivos: 

a) Geração de renda 

Como a espécie apresenta procura no mercado farmacopeico e também da indústria 

alimentícia, seu cultivo seria mais uma fonte de renda extra, além da criação bovina e caprina, 

diversificando o perfil agrário do município para também agro exportador de gêneros medicinais 

(junto com a Favela). 

b) Aumento da empregabilidade 

Uma vez que não seriam os grandes latifundiários a plantar a Pimenta de Macaco no 

entorno de suas pastagens, alguém teria que realizar este trabalho, o que levaria a criação de mais 

empregos. Posteriormente, para a retirada do fruto e cascas, novamente outras pessoas seriam 

contratadas, contribuindo assim para geração de novos postos de serviço.  

Lembrando ainda que essa árvore floresce cerca de duas vezes por ano (Lorenzi 1992), e 

que “a crise financeira que assola a grande maioria dos países tem como consequência imediata 

a redução da atividade econômica e o desemprego” (Lucon e Goldemberg 2009, p.2), o plantio e 

manejo dessa planta aumentaria a empregabilidade anual local de maneira significativa, podendo 

ser uma importante alternativa no combate à falta de oportunidades de trabalho hoje presentes na 

região. 

 c) “Quebra-vento” 
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Podem-se definir os quebra-ventos como barreiras naturais arbóreas colocadas de maneira 

a reduzir a velocidade dos ventos dominantes, criando assim condições ambientais propícias para 

a criação de gado (IBC 1981). 

Essa proteção contra ventanias nas pastagens é muito comum por todo o Cerrado, 

principalmente com o uso, em algumas regiões do Baru (Corrêa 1931). Uma vez que existe 

necessidade de quebra-ventos, por que não realizar a plantio da Pimenta de Macaco com essa 

função, uma vez que ela pode apresentar, em média até 15 m de altura e tronco reto (Lorenzi 

1997)?  

Seria mais uma maneira de se utilizar essa árvore no local onde ela se encontra melhor 

adaptada atualmente: nas regiões pecuárias locais. 

d) Facilidade de Plantio 

Assim como diversas outras espécies do Cerrado, já existe manual para o plantio e manejo 

da Pimenta de Macaco (EMBRAPA - Cerrados 2004), onde estão descritas de maneiras simples 

e sucintas como proceder para garantir o desenvolvimento desse vegetal no Cerrado. 

Portanto, através de todos esses argumentos, é possível que se enxergue que, a exemplo 

da industrialização do Pequi e da Cagaita, do incentivo ao plantio de Umbu em áreas degradadas, 

da criação de uma cooperativa pública para revenda da Favela, também a Pimenta de Macaco 

pode contribuir de maneira ímpar para o desenvolvimento econômico de São Francisco, bastando, 

para isso, vontade política, responsabilidade ambiental e compromisso social por parte dos atuais 

e futuros gestores. 

4.7.4.4 Conclusões  

Pode-se concluir que o objetivo principal deste capítulo, gerar mapas através da 

metodologia de sobreposição de imagens cartográficas com o uso da ferramenta IDW no Arcgis 

10.2, foi exitoso. 

Os resultados aqui apresentados mostram que a utilização dessa técnica pode e deve ser 

disseminada como instrumento decisório para gestão ambiental, podendo contribuir  em processos 

de auxílio à decisão quanto ao uso da terra, contribuindo assim para a preservação do Cerrado 

com geração de renda para o homem do campo. 

Baseando-se nos mapas finais gerados, destaca-se também, que entre as espécies 

estudadas a que mostrou maior população espalhada pelo território estudado foi o Pequi 

(Caryocar brasiliense), mostrando que seus indivíduos estão tão bem adaptados ao Cerrado e que 

se fez necessária a geração de uma nova carta biogeográfica (sem o Pequi) capaz de apontar com 

maior precisão onde estavam as demais árvores estudadas. 
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Observando-se o segundo cartograma, nota-se que mais doze espécies se destacam ao 

longo da área de pesquisa: a Cagaita (Eugenia dysenterica), o Umbu (Spondias tuberosa), a 

Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica), a Favela (Dimorpvhandra mollis), o Pau d´Óleo 

(Copaifera langsdorffii), o Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium), o Pau Jeú (Triplaris sp.), a 

Periquiteira (Trema micrantha), a Sucupira (Schinopsis brasiliensis), o Massambê (Cariniana 

estrellensis) e a Aroeira (Schinus terebinthifolius), sendo que somente as quatro primeiras, 

juntamente com o Pequi (Caryocar brasiliense), podem ser exploradas com vistas ao 

desenvolvimento econômico sustentável local ao longo da margem B do município de São 

Francisco. 

4.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mapeamentos só são de fato efetivos, em estudos biogeográficos, quando capazes de 

apresentar rumos para a melhora da condição de vida da população de uma localidade ou para 

indicação de regiões a serem preservadas. 

Dentro dessa lógica, os mapas aqui gerados, tanto de uso e ocupação do solo assim como 

do avanço das ilhas de sedimentação e assoreamento ao longo da calha do rio São Francisco e 

ainda os de densidade populacional de espécies de interesse ecológico-econômico podem ser 

considerados exitosos, uma vez que apontam, quando observados junto às discussões, para saídas 

aos problemas observados na área de estudo. 

Com relação à diminuição da calha do rio de integração nacional, ficou evidente o 

aumento de ilhas de sedimentação e assoreamento, culminando em trechos onde a perda hídrica 

é tão grande que a sedimentação literalmente “matou” o rio, sem dúvida uma evidência seríssima 

de como o seu uso descontrolado deixou sequelas graves para a sua população ribeirinha. Lutar 

pela retomada do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade 

Ambiental presente nos governos Lula (2003-2010), parece ser uma das tarefas mais urgentes 

quando se pensa em ressuscitar o Velho Chico na área de estudo.  

O município de São Francisco, assim como todo o Norte de Minas Gerais sofre com 

problemas econômicos decorrentes não só do mau uso de suas águas e terras, mas também das 

famigeradas políticas austeras da década de 1990 do século passado, com destaque para o período 

governado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

O resultado do acúmulo de capital e concentração de renda nesse período (1995-2002) foi 

a maior degradação do Cerrado nos últimos 42 anos, chegando a números de devastação 

assustadores no início dos anos 2000. 

Essa realidade só começa a mudar na primeira metade dos anos 2000 quando houve um 

maior empenho por parte dos então governantes com a distribuição de renda e políticas de 

manutenção do homem do campo com geração de renda para a preservação ambiental. 
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Sem dúvida, esse foi um fator-chave, pois segundo os mapas aqui gerados relativos ao 

uso e ocupação do solo de São Francisco, ao longo das duas últimas décadas somente quando 

houve empenho governamental conseguiram-se de fato índices exitosos na preservação do 

Cerrado da região, corroborando assim a hipótese levantada neste trabalho de que somente com 

geração de emprego e renda para a população mais desfavorecida economicamente é possível 

pensar de fato em ações práticas de preservação do principal bioma presente no Norte de Minas 

Gerais. 

Somando-se a isso, ações de industrialização e fomento agro técnico, com vistas ao uso 

sustentável do Cerrado podem também ser ferramentas capazes de melhorar a condição de vida 

local e contribuir com o desenvolvimento da região. 

Entretanto, para essas ideias aqui descritas se tornem exitosas, é preciso que o poder 

público local seja capaz de atrair o apoio da parcela mais humilde da população para essas 

propostas, pois, do contrário, serão apenas idealizações presentes no papel e que pouco colaboram 

para uma transformação social realmente efetiva. Ou seja: é preciso governar com e para o povo. 

Assim, sugere-se que a administração pública siga a lógica de manejo apresentada nos 

mapas aqui gerados, que apontam para a utilização responsável de cinco espécies vegetais como 

a melhor saída para a melhora da qualidade de vida da população presente na margem B da área 

deste estudo. 

Indica-se, portanto:  

 Busca de parceria com a iniciativa privada para a criação de uma indústria fabril capaz 

de comercializar produtos manufaturados originários do Pequi (Caryocar brasiliense) e 

da Cagaita (Eugenia dysenterica) com plantio e cuidado adequados de ambas as espécies, 

haja vista sua alta densidade populacional; 

 Incentivo ao plantio de Umbu (Spondias tuberosa) aos produtores rurais nas regiões onde 

o solo se encontra exposto, fazendo com que esses locais, teoricamente perdidos, possam 

ser aproveitados economicamente com uma espécie arbórea de valor comercial e que 

possui alta adaptação na margem B como um todo; 

 Criação, por parte do poder público, de uma cooperativa exclusiva para geração de mudas 

e manejo através de boas práticas de cultura da Favela (Dimorphandra mollis) com 

produção centralizada para venda diretamente à indústria farmacêutica, combatendo-se 

assim a negociação clandestina das favas para terceiros, o desbaste inadequado da flora 

silvestre e aproveitando-se do alto valor agregado nesse comércio para melhora do PIB 

municipal e, por consequência, da qualidade de vida local; 
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 Fomento, por parte da administração pública e da sociedade civil, de ações práticas para 

o plantio de Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica) no entorno das pastagens presentes 

ao longo da região estudada haja vista a grande possibilidade de comércio e 

empregabilidade rural baseada no uso da casca e frutos dessa árvore, como condimento 

ou ainda “bio-jóia”. Uma vez que os criadores pecuários sempre precisam de vegetação 

para servir como “quebra-vento”, nada mais justo que a indicação de um exemplar 

endêmico que pode fazer essa função e ainda contribuir para o desenvolvimento local. 

Assim, com essas quatro iniciativas, enxerga-se ser possível contribuir para uma proposta 

real e plausível para a diminuição da desigualdade rural observada neste estudo. Cabe destacar 

que todas essas iniciativas são baseadas nos mapas gerados e nas características vegetacionais, 

pedológicas, hídricas e geológicas da região. 

Dessa forma, pensa-se ser possível contribuir para a conservação ambiental e o manejo 

responsável do Cerrado, afinal de contas somente com ações integradas entre a Academia, as 

administrações públicas e a iniciativa privada pode-se pensar na transformação de boas ideias em 

soluções reais para os problemas ambientais e sociais que afligem o país. 
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CAPÍTULO 5 

 CANTEIROS EXPERIMENTAIS ECOLÓGICO-ECONÔMICOS: 
UMA PROPOSTA INOVADORA PARA A CONSERVAÇÃO 

GEOAMBIENTAL  

 

5.1 - INTRODUÇÃO  

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do 
meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 
material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-
se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em 
larga e tortuosa evolução da raça humana neste 
planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à 
rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o 
homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras 
maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que 
o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, 
o natural e o artificial, são essenciais para o bem-
estar do homem e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, inclusive o direito à vida mesma (ONU, 
1972). 

A partir dessa declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, pode-se pensar que 

a Organização das Nações Unidas (ONU), na prática, apresentou o que viria a ser o primeiro 

documento em nível global acerca da preocupação ambiental. Depois desse, vieram ainda, Our 

Common Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido como Relatório Brundtland, 

realizado em 1987 (CMMAD 1988), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 

1992 - ECO 92 (Fórum Global 1992) e a Conferência da Terra em 2010 (World Bank 2010).  

Uma das maiores contribuições presentes nesses documentos, sem dúvida, foi o que viria 

a ser definido como “desenvolvimento sustentável”. Segundo o Relatório Brundtland (CMMAD 

1988), desenvolvimento sustentável seria aquele capaz de atender as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades.  

Afora esses relatórios, podem-se citar mais alguns autores, como Milaré (2000), que 

conceitua esse processo como o que seja capaz de conciliar o desenvolvimento, a preservação 

ambiental e a melhoria da qualidade de vida; Durning (1990), assim como Lima (1998), corrobora 

essa ideia, que, apesar de estar correta, não é a mais usual, sendo a mais comum aquela presente 

no Relatório Brundtland (CMMAD 1988) e já citada. 
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Para que um tipo de ação possa ser pensado como sustentável, precisa apresentar práticas 

presentes nas relações de trabalho e produção que não sejam opostas às relações naturais originais, 

contribuindo para preservação desse local ou mesmo de um determinado ecossistema (Boechat 

2007). Evidentemente, não é simplesmente o ato de se buscar a manutenção original de uma área 

comparando-a com o que Marx (1978) veio denominar trabalho, pois essa “equação”, 

necessariamente, teria que levar em conta outros fatores, como variáveis quantitativas e 

qualitativas, típicas da Economia (Georgescu-Roegen 1974). 

Após definir-se de maneira clara o que vem a ser desenvolvimento sustentável, passa-se 

a uma questão primordial, que seria conseguir equilibrar a dicotomia entre natureza e 

desenvolvimento, levando-se em conta um fator limitante fundamental: preservar os bens naturais 

significa preservar toda a biodiversidade, inclusive os seres humanos (Andrade e Romeiro 2009). 

Quando não se tem o desenvolvimento de maneira sustentável, como já explanado nos 

parágrafos anteriores, acaba-se por ter impactos pesados ao meio ambiente, especialmente os 

relacionados à perda de biodiversidade, definida por Ehrlich e Ehrlich (1992, p.22) como “um 

dos mais sérios perigos ambientais singulares possíveis de acontecer”. 

Para se buscar evitar ao máximo esse prejuízo dos bens naturais, tem-se observado tanto 

o aparelho de Estado como as empresas privadas buscarem dois tipos principais de medidas 

práticas: Mecanismos de Gestão Ambiental e Políticas Públicas de Preservação de Recursos 

Naturais. 

Essa premissa de que ambas as medidas são fundamentais para a diminuição da perda de 

biodiversidade vem em contraponto às ideias neoliberais de desenvolvimento que foram tratadas, 

na década de 1990 do século passado, como verdade absoluta. Prova dessa falta de cuidado com 

a natureza pode ser resumida na fala de Lawrence Summers, ex-subsecretário do Tesouro dos 

Estados Unidos da América (EUA) ao declarar que “ter uma obrigação moral para com as 

gerações futuras demandando tratamento especial dos investimentos ambientais não passa de uma 

grande tolice (The Economist 1992, p.71)”. 

Graças ao avanço do debate ambiental na sociedade, ideias tecnocratas como as de 

Summers caem, cada dia mais, em desuso, sendo quase um consenso que o equilíbrio entre 

desenvolvimento econômico e ambiental precisa ser uma busca constante de qualquer 

empreendimento, seja ele público ou privado, e que os dois mecanismos citados (Gestão 

Ambiental e Políticas Públicas de Preservação de Recursos Naturais) são peças-chave para o 

sucesso dessa ideia. 

O primeiro desses mecanismos pode ser definido como uma estrutura de gestão capaz de 

influenciar nas Políticas Públicas de Preservação de Recursos Naturais. Sua importância está na 
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ideia de que somente legislações ambientais coesas e métodos econométricos possam ajudar no 

controle desenvolvimentista (Mota 2006). 

Qualquer sistema de gerenciamento ambiental precisa levar em conta a necessidade de se 

preservar os ativos naturais que o local possa oferecer, especialmente as suas funções 

ecossistêmicas, que são as mais diferentes partes presentes e interligadas dentro de um 

ecossistema (Daly e Farley 2004). Ciclagem de nutrientes e o ciclo da água são dois bons 

exemplos dessas funções. 

As políticas públicas de preservação de recursos naturais são algo relativamente novo no 

Brasil. Enquanto a legislação ambiental dos EUA data do fim dos anos 1960, por aqui se adotou 

uma Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) apenas em 1981 (Lei 6938/81). Mirra (2006) 

trata essa questão como uma forma, mesmo que tardia, de diminuir ou evitar os prejuízos causados 

pela destruição dos ambientes naturais. 

Ao se falar sobre preservação ambiental, pensa-se em florestas, afinal de contas estas 

ocupam 30% do território mundial (ONU 2011). Entretanto, outros tipos de bioma também são 

importantes de se preservar e estudar, como o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro em 

extensão e considerado um dos hot spots da biodiversidade mundial (Myers et al. 2000). 

Muitas das florestas brasileiras que se encontram conservadas localizam-se em áreas 

protegidas por lei. A data de criação dos primeiros locais com essse intuito no Brasil é algo 

discutível, pois, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2015, a primeira 

destas dataria de 1934, em Lorena (SP). Entretanto, Silva (1999) aponta que o primeiro tipo de 

localidade com esse fim teria sido o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado em 1808 pela 

Família Imperial. 

Controvérsias históricas à parte, são inegáveis as contribuições ecológicas e de 

preservação da biodiversidade que essas áreas, muitas inclusive que se tornaram posteriormente 

Unidades de Conservação (UCs), são capazes de oferecer (IUCN 1998), tanto é que as UCs 

ocupam quase 1,5 milhões de km², ou 16,6% do território continental brasileiro (MMA 2011). 

A definição do que vem a ser UC juridicamente está presente tanto no Código Florestal 

(Lei nº 12.651/12) como na legislação estadual, a Lei nº 20922/13, conhecida como Lei Florestal 

do estado de Minas Gerais (MG). Conforme o Art. 42 desta lei:  

Art. 42. Entende-se por Unidade de Conservação o espaço territorial e seus 
recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção. 
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Dentro da definição dos tipos de UC, a Área de Preservação Ambiental (APA) é uma das 

mais importantes em termos de preservação da vida silvestre. Sua definição, segundo o Artigo 43 

da Lei de Florestas de MG:  

Art. 43. (...) APA: a área de domínio público ou privado, de extensão 
significativa e com ocupação humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, 
paisagísticos ou culturais, especialmente importantes para a manutenção dos 
processos ecológicos e para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, cujo uso tenha como objetivos básicos proteger a biodiversidade, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar e incentivar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais. 

Além das UCs e das APAs, muitas escolas e Fundações tem contribuído de forma direta 

ou indireta para a conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. Exemplo disso é a 

Fundação Caio Martins (FUCAM) localizada no município de São Francisco e na margem 

esquerda do rio de mesmo nome, cercada por Matas Ciliares relativamente conservadas e local 

específico dos estudos deste capítulo. 

Estas Matas Ciliares, devido a grande variação ambiental a qual estão sujeitas, são 

descritas como formações ecológicas heterogêneas (Oliveira-Filho et al. 1994) fundamentais para 

a biodiversidade local (Oliveira-Filho e Ratter 1995). Entretanto, mesmo se localizando em uma 

fundação pública estadual, o local não tem tido a proteção devida, sendo vítima de queimadas, 

extrativismo, degradação e, até, fragmentação florestal (Battilani et al. 2005). 

Portanto estudos que busquem compreender a estrutura destes remanescentes florestais, 

do uso adequado de seu solo e a ecologia presente, são fundamentais para a sua preservação e 

recuperação (Van Den Berg e Oliveira Filho 2000), assim como para a proteção do fluxo hídrico 

da bacia do rio São Francisco, responsável pelo abastecimento e sobrevivência de parcela 

significativa da população tanto do Norte de MG como também do Nordeste brasileiro. 

Os projetos em cima de APAs estaduais, assim como os que são realizados em Fundações 

Públicas, em geral não levam em conta a comunidade do entorno e suas características próprias, 

não conseguindo, em geral, bons resultados (Bethonico e Cunha 2011). No caso da FUCAM, isso 

não é diferente. 

De maneira a ajudar com a conservação e uso consciente da Mata Ciliar do rio São 

Francisco e de suas sub-bacias, é que neste capítulo apresenta-se a premissa de colaborar com a 

preservação dessa vegetação com a criação de Canteiros Experimentais Ecológicos e Econômicos 

(CEEE) visando a construção de futuros Corredores Florestais Ecológicos e Econômicos (CFEE). 

Esse, inclusive, foi o tema central do Projeto CRHA (Martins Jr. 2003-2008), um dos mais 

interessantes trabalhos capazes de versar acerca da temática em questão.  

Os corredores naturais e artificiais obviamente não são iguais, em termos de diferença, o 

principal está relacionado à biodiversidade natural ali presente, pois por mais que se busquem 
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métodos inovadores, nunca uma área replantada será igual a anterior. Entretanto, um local 

reocupado naturalmente é muito melhor que uma região degradada, logo, mesmo que não seja 

idêntico, ao menos até ocorrer os processos ecológicos sucessórios naturais, construir um corredor 

ecológico artificial, mas similar em termos específicos, que sejam capazes de reconectar locais 

outrora interligados naturalmente tem sido uma das ferramentas de restauração ambiental mais 

recomendada na literatura (Crooks e Sanjayan 2006; Davies e Pullin 2007). 

Assim, esses CEEEs são tentativas de impedir a destruição do ambiente natural por meio 

de propostas econômicas sustentáveis capazes de melhorar a vida do produtor rural (Montagnini 

1992). Para isso, busca-se uma forma de integrar espécies arbóreas, culturas agrícolas, árvores 

frutíferas e o ambiente original, de maneira a se ter um manejo capaz de proteger o solo contra 

erosão, melhorar o microclima e a ciclagem de nutrientes (Valladares-Pádua 1997). 

Evidentemente, os CEEEs são ainda novos, porém diversos estudos sugerem essa 

metodologia como técnica de conservação e inclusão social. São exemplos disso os trabalhos de 

Oliveira (2004), Rosa e Martins Jr. (1993) e Martins Jr. et al. (1993; 1994a; 1994b; 1998). 

Com base nessa ideia de criar CEEEs nas Matas Ciliares em estado de degradação, é que 

se apresenta este capítulo, pois enxerga-se nesta proposta uma forma de conservação geo-

ambiental das sub-bacias do rio São Francisco com renda e inclusão futura da comunidade local, 

tendo em vista que muito da destruição vegetal que se observa, decorre do mau uso da terra, do 

extrativismo em excesso e da baixa qualidade de vida dos seus habitantes. 

5.2 OBJETIVOS  

5.2.1 - Objetivo Geral:  

 Apresentar uma proposta de manejo, plantio e reflorestamento de corredores florestais 

ecológicos econômicos de maneira a lidar com o atual processo de uso da terra e degradação da 

Mata Ciliar no município de São Francisco, Norte de Minas Gerais, utilizando-se do método 

apresentado teoricamente por Martins Jr. et al. (2006a; 2006b; 2010). 

5.2.2- Objetivos Específicos: 

 Realizar a análise granulométrica e geoquímica do solo dos canteiros experimentais 

ecológicos econômicos, incluindo-se àqueles oriundos da metodologia de transposição de solo. 

5.3 - JUSTIFICATIVA 

Os fragmentos de florestas, devido a sua importância para a preservação da 

biodiversidade, têm recebido cada vez mais importância e aumento do número de estudos 

acadêmicos. Prova disso, são os trabalhos de Harris (1984); Viana (1990); Schellas e Greenberg 

(1997) e Begon et al. (2006).  
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Iniciativas conservacionistas, em geral, ao longo do tempo, pouco se preocuparam com 

fragmentos florestais. Isso é um grande erro, uma vez que nestes fragmentos, em especial naqueles 

localizados em parques e reservas, segundo Gradwohl e Greenberg (1991), pode estar 10% da 

vegetação natural dos ecossistemas tropicais. 

As populações, em especial vegetais e animais, tendem a sofrer os efeitos das 

fragmentações arbóreas na sua porcentagem de indivíduos, ou seja, possuem chances altas de 

variações demográficas consideráveis. Exemplos disso podem ser as alterações no número de 

polinizadores e dispersores, mudanças microclimáticas ou ainda o aumento brusco de patógenos. 

Entre os muitos estudos científicos que corroboram essas afirmações, destaca-se o de Laurance e 

Bierregard (1997) sobre fragmentos de florestas tropicais. 

 Evidentemente, a principal causa dessas fragmentações é antrópica. De maneira geral, 

inclusive, estão relacionadas com o uso e ocupação desordenados do solo, o que tende a contribuir 

também com o aumento de espécies invasoras e, consequentemente, com a variação da 

biodiversidade (Costa et al. 2005).  

Assim, de maneira a colaborar com a manutenção da variedade de espécies endêmicas 

através da ligação de ecossistemas (Pereira et al. 2007) e contribuir com a geração de renda para 

a população mais pobre, justifica-se o importante papel econômico dos corredores experimentais 

ecológico-econômicos aqui propostos. 

5.4 - ÁREA DE ESTUDO 

O capítulo que aqui se apresenta localiza-se na região da Fundação Caio Martins 

(FUCAM), no município de São Francisco (Figura 5.1). Segundo o Instituto de Geociências 

Aplicadas (IGA 2006), o local faz parte da bacia do rio São Francisco (Figura 5.2), estando na 

margem esquerda da porção mediana do rio, no Norte de Minas Gerais (MG). 
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  Figura 5.1 - Localização da FUCAM no município de São Francisco 

 
 Figura 5.2 - Vista parcial do rio São Francisco na região de pesquisa 

A margem Oeste da FUCAM, localizada a beira do rio São Francisco, vem sofrendo 

bastante com a ação antrópica desordenada nos últimos anos. Tendo em vista que essa área
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 apresenta papel de destaque na recarga dos aquíferos da região, é importante que esta fração da 

bacia hidrográfica seja pensada dentro de uma lógica própria, com o uso de ferramentas de gestão 

ambiental, capazes de diminuir o risco de impactos naturais irreversíveis no futuro. 

Estes impactos futuros, tendem a aumentar cada vez mais ao se pensar no uso da área do 

entorno para pastagens. Como colocado por Ab’Sáber (2003), a falta de vegetação original 

atrapalha a infiltração da água no solo, diminuindo ainda a sua capacidade de absorção e retenção. 

Rocha et al. (2000), vão além e colocam que independente da forma de manuseio da água 

(direto ou indireto) o solo de uma bacia hidrográfica influencia no seu ciclo hidrológico, ou seja, 

quanto maior for a ação humana próxima a região, maior será a influência no clima, nas chuvas e 

nos biomas presentes, como é o caso do município-sede deste estudo. 

Queimadas e desmatamento de áreas ciliares para plantio, produção de carvão e pastagem 

fizeram parte do histórico de uso e ocupação local, e a criação da FUCAM procurou combater 

essas práticas, ao buscar trazer desenvolvimento e capacitação para a comunidade local. 

Entretanto, essas atividades antrópicas na região ainda são existentes (IEF 2006). 

Esse contexto social mostra a enorme interação da população com a FUCAM 

(principalmente a relação econômica) e que ela é considerada acolhedora e co-protagonista da 

proposta deste capítulo, uma vez que a criação de corredores ecológicos econômicos só pode ter 

condições reais de alcançar o êxito esperado caso consigam não somente o replantio de áreas 

degradadas e ligação entre fragmentos florestais, mas que coloquem os atuais vilões ambientais 

como protagonistas de uma metodologia que contribua para seu desenvolvimento social 

juntamente com o uso responsável do Cerrado. 

5.5 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção, que trata do referencial teórico dos corredores experimentais ecológicos 

econômicos (CEEE) localizados à beira do rio São Francisco em uma Fundação Educacional 

estadual, divide-se, portanto, em duas seções; sendo a primeira sobre a importância da FUCAM 

e sua história e a segunda sobre o funcionamento e a importância dos CEEE para o reflorestamento 

vegetal e a conservação da natureza.  

5.5.1 - A FUCAM 

A Fundação Caio Martins é uma instituição pública do estado de Minas Gerais, criada 

pela Lei nº 6.514, de 10 de dezembro de 1974, que transformou as antigas escolas Caio Martins 

em fundações. O local possui estatuto próprio, instituído pelo Decreto nº 44.996, de 30 de 

dezembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 45.460, de 26 de agosto de 2010. Ainda, a estrutura 

orgânica da FUCAM foi alterada pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011 (ALMG 

2015). 
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A FUCAM de São Francisco (Figura 5.3) é apenas uma entre as várias que o governo do 

estado de MG possui. Sobre sua história, missão e objetivos: 

 “Criada há 65 anos, a Fundação Educacional Caio Martins acolhe em suas 
unidades adolescentes e jovens de famílias carentes ou em situação de 
vulnerabilidade social. Hoje a FUCAM atende em tempo integral a, 
aproximadamente, mil jovens que cursam o ensino fundamental e médio. 
Nosso objetivo é promover a inclusão social de jovens e adolescentes através 
dos pilares de educação, qualificação e desenvolvimento humano” (FUCAM, 
2015). 

 
  Figura 5.3 - Localização da FUCAM no município de São Francisco 

Em cima de todas essas leis e decretos, cabe destacar alguns itens importantes para o 

estudo nesse local. O primeiro destes é o § 2º do artigo 4°, que dispõe sobre as prioridades das 

FUCAMs: 

IV - Área de Desenvolvimento Sustentável:  
a) Rede de infraestrutura; 
b) Rede de desenvolvimento rural; 
c) Rede de desenvolvimento sustentável e de cidades; 
d) Rede de tecnologia e inovação; e 
e) Rede de identidade mineira. 
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De acordo com esse caput, projetos científicos, como este aqui descrito, são de interesse 

presente até mesmo na legislação que rege a Fundação, corroborando ainda mais a importância 

do local escolhido para o desenvolvimento prático dos canteiros experimentais deste capítulo. 

Quando se observa com mais atenção o estatuto das FUCAMs, especificamente no Art. 

2º; incisos II, III e IV, é perceptível (novamente) como o projeto em questão se enquadra dentro 

do que essas Fundações se propõe a realizar: 

II - implementar políticas sociais básicas nas áreas de educação, 
saúde, esporte, lazer, cultura, protagonismo juvenil e 
profissionalização voltadas ao desenvolvimento biopsicossocial dos 
atendidos; 
III - manter intercâmbio com instituições públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, a fim de obter cooperação técnica, 
científica e financeira, para programas voltados para atenção ao 
adolescente e ao jovem; 
IV - articular com cooperativas e associações locais a comercialização 
de produtos das oficinas profissionalizantes. 
 

Ou seja, trabalhos em conjunto com instituições capazes de trazer desenvolvimento 

tecnológico local e projetos de inclusão da população do seu entorno, somados às metodologias 

de reflorestamento, podem ser uma forma de conservação tanto dos biomas presentes, como dos 

serviços ambientais destes ao longo da região meio Norte do rio São Francisco, que é exatamente 

onde se localiza a FUCAM, suas sub-bacias hidrográficas e a cidade-sede deste estudo.  

A Mata Ciliar plantada na margem Oeste da Fundação (Figura 5.4) é de grande 

importância para a contenção do assoreamento próximo ao rio merece um destaque especial.  
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Figura 5.1  -  Vista frontal da Mata Ciliar plantada por funcionários e alunos ao longo da fronteira Oeste 
da FUCAM com o rio São Francisco 

 Ao fim da década de 1990, preocupados com a degradação ambiental à beira do rio São 

Francisco, diversos funcionários da FUCAM, juntamente com alunos e ambientalistas realizaram 

o replantio arbóreo de toda a sua margem Oeste, originando a atual Mata Ciliar ali presente 

(segundo relatos locais). Esse é um grande exemplo que denota como o viés preservacionista faz 

parte da lógica da entidade. 

Entretanto, o baixo número de servidores ali lotados não é capaz de zelar pela conservação 

ambiental de toda a sua área de 91,2 ha de maneira adequada, fazendo com que haja um alto 

impacto geo-ambiental local, como a caça e pesca desordenada, queima de lixo doméstico (Figura 

5.5) e ocupações irregulares das margens do rio, o que leva ao uso do solo de maneira inadequada, 

com atividades agropecuárias (especialmente monoculturas) e destruição da vegetação ciliar. 
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Figura 5.5 - Exemplo de lixo clandestino jogado e incinerado de maneira irregular dentro da área da 
FUCAM, ação difícil de coibir graças aos poucos servidores ali lotados 

Portanto, somar-se aos trabalhadores da FUCAM na busca de um desenvolvimento 

econômico que tenha como foco a conservação ambiental local parece ser o caminho mais lógico 

para o uso minimamente sustentável de sua área. 

5.5.2 Funcionamento e importância dos CEEE para o reflorestamento vegetal e a 
conservação da natureza 

Plantar monoculturas é uma especialização das empresas e das principais pesquisas agro 

florestais brasileiras, entretanto, plantar corredores ecológicos e corredores ecológico-

econômicos são dois outros problemas de cunho científico, tecnológico, econômico e de 

ordenamento do território (OT). A integração dessas quatro perspectivas problemáticas em uma 

solução sustentável oferece espaço para discutir-se a estruturação de corredores experimentais 

ecológico-econômicos baseados em ecossistemas naturais com procedimentos e técnicas de 

plantio e de resgate de espaços florestais em situações de reconstrução de savanas e florestas 

desmatadas, seja como mitigação, ou como novos espaços de paisagismo rural.   

Das situações reais as soluções possíveis, pode-se pensar em uma série de técnicas de 

plantio com o enfoque voltado ao conceito de florestas ecológicas como respostas precursoras das 

soluções ecológico-econômicas integradas que visam apresentar múltiplas propostas para 

diversas situações que, necessariamente, poderão ser apresentadas nos territórios com demanda 

por replantio, conservação e/ou de construção de novos corredores. A Tabela 5.1, de autoria de 
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Carneiro et al., em Nota Técnica (NT) inédita referente ao Projeto ACEE (2005-2008), apresenta 

uma síntese dessas possíveis situações. 

Tabela 5.1 - Relação entre situações reais, soluções e desafios geo-ambientais (CARNEIRO et al. NT 
inédita referente ao Projeto ACEE (2005-2008)) 

Situações reais Soluções possíveis Desafios geo-ambientais 

Desmate intensivo sobre grandes 
extensões 

Replantio com florestas 
ecológicas e ecológico-
econômicas 

Integrar soluções ecológico-
econômicas aos projetos agrícolas 
atuais ou recuperar pastos 
improdutivos 

Efeitos de borda em maciços e 
corredores remanescentes 

Replantio nas áreas 
fragilizantes dos maciços 

Usar espécies econômicas ou 
protetoras para o entorno dos maciços 
garantindo correta relação com o solo 

Descontinuidade floral total sobre 
grandes superfícies 

Reconstrução de corredores 
estratégicos com delineamentos 
direcionais 

Seleção de áreas sensíveis prioritárias 
geo-ambientais e de relações espaço 
topológicas adequadas para as 
espécies animais da região 

Corredores mal construídos e com 
efeitos de borda 

Plantio de segurança com 
soluções econômicas 

Reconstrução geo-ambiental dos 
corredores com espécies ecológicas e 
econômicas 

Matas remanescentes ausentes ou 
insignificantes 

Reconstrução de maciços  
Escolha de áreas geo-ambientais 
adequadas para reconstrução de 
maciços 

Matas remanescentes presentes e muito 
isoladas 

Ampla instalação de corredores 
Escolha dos caminhos para os 
corredores com bases geo-ambientais 

Matas remanescentes bem distribuídas, 
mas com grandes distâncias para 
algumas espécies animais originárias 

Corredores mais curtos e em 
número maior para interligar os 
maciços 

Articulação dos corredores com os 
projetos agrícolas existentes 

Áreas a serem permitidas para desmate 
Áreas delimitadas para a 
expansão agrícola  

Ressalvar as condições de 
conservação do local 

Discutir soluções técnicas que permitam definir condições de plantio de corredores no 

âmbito de projetos sucessivos e contínuos de ordenamento do território em variadas condições 

geo-ambientais, portanto, passa a ser tarefa imediata de todos que buscam um maior equilíbrio 

entre a dicotômica relação entre o desenvolvimento e a preservação.  

Nesta seção, portanto, buscou-se diagnosticar tipos de procedimentos específicos e 

técnicas de plantio para resgate de espaços florestais. De maneira a facilitar o entendimento, 

dividiu-se por tópicos cada uma das técnicas levantadas, seguida de sua respectiva discussão 

teórico-prática13. 

a) Chuva de Sementes 

 Essa técnica é um fator-chave na dinâmica dos ecossistemas por buscar a sua 

regeneração. Formada pelo conjunto de propágulos que uma comunidade recebe por dispersão, 

propicia a chegada de sementes para colonizar áreas em processo de sucessão primária ou 

                                                           
13 Toda esta seção se baseou na NT inédita de Carneiro et al. referente ao Projeto ACEE (2005-2008). 
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secundária (Bechara 2003). O estudo dessa técnica é muito recente e a literatura disponível ainda 

restrita. No entanto, estudos clássicos sobre sementes são básicos para seu entendimento, pois ela 

é resultado de diversas formas e comportamentos de dispersão em um biossistema (Reis 2004).  

Conhecendo os mecanismos que propiciam a chegada natural de sementes dentro das 

comunidades, pode-se tentar sua reprodução e, assim, transpor uma das principais barreiras da 

regeneração natural: a falta de propágulos que possam originar novos indivíduos em uma área 

degradada (Reis 2004). Um procedimento, na utilização dessa técnica, é a colocação de coletores 

de sementes sob a vegetação de um fragmento preservado, semelhante ao ecossistema original da 

área a ser restaurada, ou estruturada como um corredor florestal (Figura 5.6).  

 
Figura 5.2 - Uso de coletor de sementes (In: Rother 2006 p.14) 

Recolhendo-se o material dos coletores mensalmente, ao longo de pelo menos um ano, e 

colocando-o na área do corredor, estamos realizando uma semeadura direta com os propágulos 

presentes no fragmento preservado. Assim, garante-se uma alta biodiversidade e espécies que 

intercalam sua produção de sementes ao longo de todo o período anual, sendo muito importante 

para a manutenção de dispersores ao longo de áreas em processo de implantação de corredores 

estritamente ecológicos (Reis 2004). 

b) Dispersão de Sementes 

Muitos vegetais necessitam enviar propágulos a locais distantes para evitar condições 

adversas ao redor da planta-mãe, como o ataque de inimigos naturais, a intensa competição 

intraespecífica e o endocruzamento (Janzen 1970; Connel 1970). Além disso, a dispersão é uma 

maneira de aumentar a probabilidade de encontrar locais com melhores condições para o 

desenvolvimento da prole (Wilson 1992). 

Segundo Pijl (1972; 1982), os propágulos podem ser transportados pelo vento 

(anemocoria); por animais (endozoocoria, sinzoocoria e epizoocoria - Figura 5.7); pela água 

(hidrocoria); por mecanismos explosivos (autocoria); pela ação da gravidade (barocoria); e por 

outros vetores como automóveis e maquinários agrícolas. 
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Figura 5.3 - Exemplo de epizoocoria. 

Janzen (1970) e Connel (1970) sugerem que as sementes tendem a se concentrar perto da 

planta-mãe e diluam-se gradativamente, apresentando uma distribuição leptocúrtica (mais 

“concentrada”). Em uma comunidade, os focos de concentração de sementes são importantes 

recursos para os consumidores, incluindo-se aí também os organismos patógenos. Regiões de 

menor densidade de propágulos são zonas de maior recrutamento para a planta, devido ao menor 

ataque destes consumidores. Por esse motivo, alcançar esses locais é extremamente necessário, 

principalmente para as espécies que não apresentam outras defesas contra essas formas de ataques 

(Janzen 1970). 

c) Transposição de Solos 

Esse procedimento auxilia na reestruturação do solo e estabelecimento de espécies 

pioneiras do banco de sementes da porção transposta. Aliada à primeira das técnicas aqui 

descritas, essa também contribui para a reconstituição do banco de sementes da área a ser 

revegetada. Restaurar essa diversidade, garantindo a disponibilidade de recursos para as 

populações animais durante o ano todo é aspecto-chave para o sucesso do processo de restauração.  

Winterhalder (1996) aplicou esse método, que chamou de “plantação de blocos de solo”, 

na recomposição de uma paisagem industrial perturbada em Sudbury – Ontário (Canadá), e 

comprovou a sua eficácia. A transposição criou uma ilha de fertilidade, permitindo dobrar o papel 

da nucleação (conceituado em item específico a seguir). A recolocação de pequenas porções de 

solo não degradado representa grandes probabilidades de recolonização da área com 
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microrganismos, sementes e propágulos de espécies vegetais pioneiras. O objetivo dessa técnica 

é restaurar o solo, componente dos ecossistemas e responsável pela sustentação da vegetação.  

Com essa técnica, reintroduz-se populações de diversas espécies da micro, meso e macro 

fauna/flora do solo, importantes na sua ciclagem de nutrientes, remodelação e fertilização. 

Retirando-se a camada superficial do horizonte orgânico do solo (serapilheira mais os primeiros 

cinco centímetros de solo) de uma área em processo de sucessão ecológica mais avançada, Reis 

et al. (2003) sugerem a utilização de solos de distintos níveis sucessionais para que seja reposta 

uma grande biodiversidade no ecossistema a ser restaurado. 

A técnica de transposição de solo, citada por Reis et al. (2003) como agente nucleador, 

além de barata, é simples de proceder e tem a vantagem de recompor o local degradado não 

somente com sementes, mas com propágulos e grande biodiversidade, capazes de dar um novo 

ritmo sucessional ao ambiente. Para a aplicação dessa técnica devem-se utilizar camadas de solo 

de áreas próximas ao local que se quer restaurar, buscando-se assim refazer a paisagem original 

(Figura 5.8). Essas camadas devem conter sementes de espécies variadas (herbáceas, arbustivas, 

arbóreas, lianas) e em diferentes estágios de sucessão ecológica. 

 
Figura 5.4 - Uso prático da técnica de transposição de solo  

Apesar dos parágrafos anteriores relacionados ao item Transposição de Solos, se 

referirem à recuperação de áreas degradadas, os seus procedimentos e técnicas podem 

perfeitamente serem adaptadas e aplicadas à implementação de corredores florestais. Deve-se dar 
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preferência, no processo de transposição, aos períodos onde há maior abundância de sementes no 

ecossistema de origem. Esses períodos coincidem com a maturação dos frutos e podem ser 

auferidos por estudos de fenologia ou etno-conhecimento local. 

No caso da implementação de corredores florestais, ao se utilizar áreas com algum 

processo de degradação, deve-se dar preferência à transposição de solos vindos de clareiras 

oriundas de matas adjacentes, pois estas apresentam um banco de sementes de maior correlação 

com a vegetação a ser estabelecida nos respectivos ecossistemas (Reis 2004). Outro critério que 

pode ser adotado é a escolha de solos em que o banco de sementes seja mais abundante, por 

exemplo, embaixo de árvores frutíferas ou poleiros de animais. 

d) Métodos de Nucleação 

No processo de sucessão ecológica, as espécies componentes da comunidade ao se 

implantarem e completarem seu ciclo de vida modificam as condições físicas e biológicas do 

ambiente, permitindo que outros organismos mais exigentes possam colonizá-lo.  

Ricklefs (1996) denomina-as como espécies facilitadoras, onde a facilitação é o processo 

pelo qual, numa fase inicial, a espécie altera as condições da comunidade de modo que as outras 

tenham maior facilidade de estabelecimento no local. Hulbert (1971) descreveu que cada 

indivíduo dentro de uma comunidade pode interagir com os demais e dentro desse contexto, 

propôs também o conhecimento das probabilidades de encontros interespecíficos de cada 

indivíduo como uma ferramenta básica para o entendimento da estabilidade de uma comunidade. 

Ainda para esse autor, os seres vivos com maiores probabilidades de encontros interespecíficos 

são os que mais contribuem para acelerar o ritmo de sucessão. 

Yarranton e Morrison (1974) constataram que espécies arbóreas pioneiras ao ocuparem 

áreas em processo de formação de solo, geraram pequenos agregados de outros seres vivos ao seu 

redor, acelerando, assim, o processo de sucessão primário. Esse aumento do ritmo de colonização, 

a partir de uma promotora, foi denominado nucleação (Figura 5.9).  

 
Figura 5.5 - Croqui de distribuição de espécies arbóreas (In:Anderson, 1953) 

Scarano (2000) usa o termo “planta focal” para os vegetais capazes de favorecer a 

colonização de outras espécies, como a palmeira Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze e 
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plantas do gênero Clusia L., capazes de propiciar a formação de moitas na Restinga, favorecendo 

o desenvolvimento de cactáceas e bromeliáceas. Miller (1978) e Winterhalder (1996) sugerem 

que a capacidade de nucleação de algumas plantas pioneiras é de fundamental importância para 

processos de revegetação de áreas degradadas. 

Robinson e Handel (1993) aplicaram a teoria da nucleação em restauração ambiental e 

concluíram que os núcleos promovem o incremento do processo sucessional, introduzindo novos 

elementos na paisagem, principalmente, se a entrada destes novos elementos somar-se a 

capacidade de atração de aves dispersoras.  

A capacidade nucleadora de indivíduos arbóreos remanescentes em áreas abandonadas 

após o uso agrícola ou pastoril mostrou que esses locais atraem pássaros e morcegos em busca de 

proteção, repouso e alimentos. Esses animais propiciam o transporte de sementes de espécies mais 

avançadas na sucessão, contribuindo para o aumento do ritmo sucessional de comunidades 

florestais secundárias (Guevara et al. 1986).  

Além dos métodos de nucleação já relacionados, como a transposição de solos e da chuva 

de sementes, devem-se mencionar outros tipos como:  

i. Poleiros Artificiais 

Aves e morcegos são os agentes dispersores de sementes mais efetivos, principalmente, 

quando se trata de transporte entre fragmentos de vegetação. Atrair esses animais constitui numa 

das formas mais eficientes para propiciar chegada de sementes em áreas degradadas e, 

consequentemente, acelerar o processo sucessional local. 

Ambos os animais utilizam árvores remanescentes em pastagens para proteção, descanso 

durante o voo entre fragmentos, residência, alimentação ou latrinas (Guevara et al. 1986). Esses 

vegetais lenhosos restantes, então, formam núcleos de regeneração de alta diversidade na sucessão 

secundária inicial devido à intensa chuva de sementes promovida pela defecação, regurgitação ou 

derrubada de sementes para essas aves e morcegos (Reis et al. 2003). 

McDonnel e Stiles (1983) instalaram poleiros artificiais em campos abandonados e 

observaram que as regiões abaixo destes se tornaram núcleos de vegetação diversificada devido 

à deposição de sementes pelos pássaros que os utilizavam. McClanahan e Wolfe (1993) 

observaram que poleiros artificiais (Figura 5.10) atraem aves, que os usam para forragear suas 

presas ou descansar, trazendo consigo sementes de fragmentos próximos. Reis et al. (2003) 

sugerem a implementação desses poleiros para incrementar a chuva de sementes em locais que 

ainda se pretende restaurar.  Esse método busca contribuir na formação do banco de sementes 

futuros dessas áreas. 
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 Figura 5.6 - Exemplo de poleiro artificial  

Além de atrair diversidade de propágulos para a área, os dispersores, que utilizam 

poleiros, geram regiões de concentração de recurso, como as descritas por Janzen (1970), 

atraindo, também, novos consumidores e aumentando a abundância de seres vivos. 

A escolha da melhor técnica a ser usada deve ser norteada pela manutenção dos 

dispersores na região, o que depende, basicamente, do local oferecer repouso ou abrigo e, 

principalmente, apresentar disponibilidade de alimento o ano todo. Para essas finalidades, os 

poleiros artificiais podem ser efetivos. 

Essa técnica pode ser pensada de diversas formas para se tornar um atrativo aos 

dispersores dentro de um território que se pretende restaurar. Os poleiros podem ainda ser secos 

ou vivos, como segue abaixo. 

ii. Poleiros secos 

Esse tipo de poleiro, sugerido por Reis et al. (2003), imita galhos secos de árvores para 

pouso de aves. Elas os utilizam para repouso ou forrageamento de presas (muitas aves são 

onívoras e, enquanto caçam, depositam sementes). O poleiro seco pode ser confeccionado com 

diversos materiais, por exemplo, restos de madeira ou bambu. Eles devem apresentar ramificações 

terminais onde o local de pouso dos animais seja relativamente alto para garantir bom local de 

caça. 
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Eles podem ser instalados nos percursos de restauração do corredor, dispostos de maneira 

sucessiva, e próximos uns aos outros. Por atraírem aves e morcegos, aumentam a diversidade e a 

riqueza da chuva de sementes sobre o solo em até 150 vezes (McClanahan e Wolfe 1993). O uso 

dessa técnica propicia ainda o desenvolvimento de núcleos de vegetação, que servirão como 

refúgio para fauna e flora, e posteriormente poderão interligar-se, constituindo uma cobertura 

contínua para o corredor. 

Espécies de Eucalyptus spp. e Pinus spp., devido aos seus rápidos crescimentos, podem 

ser aneladas para que morram, servindo, nesse caso, como poleiros secos. No caso de Pinus spp., 

em uma unidade experimental, avaliações preliminares apontam esses locais como aqueles de 

maior intensidade e diversidade de chuva de sementes em comparação com as demais áreas do 

estudo (Vieira 2004). 

Para a melhoria da metodologia, outras soluções também podem ser adotadas: [1] 

instalação de cabos aéreos ligando os poleiros de Pinus anelado, aumentando a área de deposição 

de sementes devido ao pouso de aves sob o cabo; [2] as cercas com moirões também formam 

poleiros artificiais em pastagens, devido à intensa deposição de sementes dos animais que ali 

pousam (para aproveitar esse tipo de comportamento, pode-se imitar uma cerca em áreas abertas); 

[3] o enleiramento de galharia, técnica sugerida por Reis (2004) para aporte de matéria orgânica 

e oferta de abrigo que também pode exercer a função de poleiro em áreas abertas.  

Outro emprego dos poleiros secos pode ser no incremento da chuva de sementes e, 

consequentemente, do banco presente no solo de regiões com vegetação inicial, erguendo-se 

poleiros que ultrapassem os arbustos e arvoretas para a atração de aves que venham trazer 

sementes de fragmentos em estágio mais avançado de sucessão. 

iii. Poleiros vivos 

 Os poleiros vivos (Figura 5.11) são aqueles com atrativos alimentícios ou de abrigo para 

os dispersores. Eles imitam árvores vivas de diferentes formas para atrair animais com 

comportamento distinto e que não utilizam os poleiros secos. Dentro desse grupo, destacam-se os 

morcegos, que procuram locais de abrigo para completarem a alimentação dos frutos colhidos em 

árvores distantes. Aves frutívoras também são atraídas por poleiros vivos quando estes ofertam 

alimento. 
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Figura 5.7 – Poleiro vivo confeccionado com torres de cipó para oferecer abrigo à aves e morcegos (In: 
Reis et al. 2003, p. 32) 

No caso de ligação entre dois fragmentos em que o corredor passará pela linha de 

cumeada, sendo que a vegetação dessa linha é constituída de campos (rupestre, limpo, sujo, etc.), 

com algumas espécies frutíferas, o corredor poderá conjugar a vegetação original com espécies 

florestais de uso econômico, por exemplo, o eucalipto (Eucalyptus sp.).  

A importância da utilização de espécies econômicas florestais, além da geração de renda 

e madeira para subsistência (principalmente para lenha e carvão, devido à baixa produtividade 

nesse tipo de solo), são as suas características capazes de funcionar como poleiros e locais 

dormitórios para aves, insetos, morcegos, etc. permitindo a locomoção migratória, repouso, 

proteção, alimento e reprodução destes animais (Reis 2004), que é um dos sentidos ecológico-

econômicos possíveis. Também possibilitam a formação de núcleos vegetacionais a partir das 

sementes trazidas pela avifauna através da regurgitação, defecação e derrubada de frutos e 

sementes (cerca de 60% a 90% da propagação de sementes em florestas tropicais é feita por esses 

agentes, segundo Morellato et al. 1989).  

Estes dispersores também possuem grande importância no processo de polinização da 

flora, pois são os principais vetores de propagação em florestas tropicais, enquanto o vento, por 

exemplo, só contribui com 2,5% (Bawa et al. 1985).  

Um poleiro vivo pode ser feito plantando-se alguma espécie lianosa de crescimento 

rápido na base de um poleiro seco. Este vai apresentar em pouco tempo um aspecto verde com 

folhagem. À medida que a liana se adensar cria um ambiente protegido propício para o abrigo de 

morcegos e aves. Para aumentar seu poder atrativo, a espécie lianosa escolhida pode ser frutífera, 

atuando como uma “bagueira” (espécie capaz de atrair grande número de animais) na área 

escolhida (Reis et al. 1999). 

Essa técnica serve a outras funções que não somente a atração direta de dispersores, como 

é o caso das torres de cipó sugeridas por Reis et al. (2003). Quando dispostos lado a lado, os 

poleiros com cipós podem formar uma barreira efetiva contra os ventos dominantes. Essas torres 

imitam árvores sobrepujadas por lianas na borda das matas que têm o papel de abrigo para 
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morcegos. Além disso, criam um microclima favorável ao desenvolvimento de espécies 

esciófitas14 (Reis et al. 2003). 

iv. Transposição de Galharia 

 Um exemplo (prático e de baixo custo) de produção de matéria orgânica é o de uso dos 

resíduos da exploração florestal do desmatamento (Figura 5.12). Ao invés de queimá-los, podem 

ser enleirados, formando núcleos de biodiversidade básicos para o processo sucessional 

secundário da área que se queira fomentar processos de recomposição de solos e da vegetação. 

Essas leiras no campo podem germinar ou rebrotar, fornecer matéria orgânica e servir de abrigo, 

gerando microclima adequado a diversos animais e vegetais. Roedores, cobras e avifauna podem, 

ainda, utilizá-las para alimentação devido à presença de coleópteros decompositores da madeira, 

cupins e outros insetos (Reis 2004). 

 
Figura 5.8 - Galharia pronta para ser utilizada como ferramenta de transposição vegetacional 

v. Plantios de Mudas em Ilhas de Alta Diversidade 

 A implantação de mudas produzidas em viveiros florestais é uma forma de gerar núcleos 

capazes de atrair maior diversidade biológica para as áreas degradadas. O plantio de todo um local 

com mudas geralmente é oneroso e tende a fixar o processo sucessional por um longo período, 

promovendo apenas o crescimento dos indivíduos das espécies plantadas. Além disso, esse 

procedimento costuma não ser o mais eficaz para a revegetação e enriquecimento de uma 

determinada região com espécies nativas.  Isso advém de alguns fatores: [1] plantio de poucas 

espécies; [2] ocasiona baixa diversidade e de formas de vida, em nível de comunidade e pequena 

                                                           
14 Plantas tolerantes à sombra e à luz. 
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variabilidade genética das espécies; [3] são procedentes de ecossistemas distantes das áreas 

reflorestadas; [4] plantadas distantes de áreas com cobertura florestal nativa; [5] mudas (muitas 

vezes) de má qualidade; [6] preparo do solo, quase que totalmente, realizado pelo sistema de 

gradagem, destruindo o banco de sementes do solo pré-existente e [7] inexistência de tratos 

culturais no início de desenvolvimento do plantio. 

A produção de ilhas, como defendido por Reis et al. (1999) e Kageyama e Gandara 

(2000), sugere a formação de pequenos núcleos onde são colocadas plantas de distintas formas de 

vida (ervas, arbustos, lianas e árvores). Algumas com maturação precoce têm a capacidade de 

florir e frutificar rapidamente atraindo predadores, polinizadores, dispersores e decompositores 

para os núcleos formados. Isso gera condições de adaptação e reprodução de outros organismos, 

como o caso das plantas nucleadoras. 

vi.  Coleta de Sementes com Manutenção da Variabilidade Genética 

Métodos em que as sementes se dispersem facilmente contribuem enormemente para a 

diversidade genética das populações colonizadoras, fazendo com que a disseminação seja um 

processo aleatório e que não privilegie um ou poucos indivíduos ao longo do processo de 

colonização ambiental. 

O processo de coleta de sementes, entretanto, nem sempre é capaz de garantir a 

diversidade genética de populações como da maneira natural, pois, em geral, poucos indivíduos 

estão presentes nas coletas, fazendo com que nos viveiros florestais, exista uma enorme 

quantidade de mudas “meio-irmãs”, ou seja, oriundas de um mesmo indivíduo (Reis 2004). 

Vencovsky (1978), ao comentar acerca da representatividade genética intrapopulacional, indica 

que as coletas de sementes utilizadas nesse método sejam provenientes de, no mínimo, dez a 

quinze indivíduos diferentes, atendendo assim às variações ambientais presentes e evitando que 

os novos cruzamentos, agora na área replantada, sejam o mínimo possível endogâmicos. 

O mesmo autor sugere ainda, que o material genético que venha a estar presente nos 

corredores, dentro de uma visão nucleadora, possua a maior heterozigosidade possível, uma vez 

que a sucessão ali presente estará diretamente relacionada ao material genético das gerações 

vindouras.  

Uma das formas de buscar essas sementes ao longo de um ano e de forma simples, porém 

diversificada, é com o uso de coletores de sementes (Figura 5.6) permanentes dentro de 

comunidades florestais (Reis et al. 1999). Esses coletores distribuídos em diferentes comunidades 

vizinhas das áreas do corredor, com os mais diversos níveis de sucessão ecológica, são capazes 

de captar a chuva de sementes, garantindo enorme diversidade nas formas de vida, de espécies e 

de variáveis genéticas de cada uma das espécies. O material captado pode ser utilizado em 

canteiros de semeadura indireta (sementeiras, Figura 5.13) e posterior repicagem 
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para recipientes, ou diretamente no campo, formando pequenos núcleos com folhas e sementes 

dentro dos corredores. 

 
Figura 5.9 - Exemplos de sementeiras  

Sobre as técnicas de nucleação anteriormente citadas, comumente utiliza-se o plantio de 

mudas de espécies arbóreas, como forma de recuperação e cobertura rápida de uma área. Esse 

processo pode ser muito caro e trabalhoso, além de não refletir a paisagem natural do ecossistema 

que existia anteriormente e nem o processo sucessional natural.  

Por isso, sugere-se a aplicação de técnicas, nos corredores florestais, que visem à 

restauração do ecossistema como um todo através do incremento do processo sucessional, como 

a modelagem para corredores e/ou maciços ecológicos com a utilização de ações nucleadoras, 

capazes de aumentar a resiliência das áreas degradadas, haja vista que essa técnica permite a 

manutenção dos processos sucessionais primários e secundários naturais.  

Nesse sentido, o maior desafio é iniciar o processo sucessório de forma semelhante à 

sucessão natural, formando-se comunidades com biodiversidade própria e que busquem uma 

rápida estabilização com o mínimo aporte energético necessário. 

A proposta de restauração e/ou estruturação de corredores florestais, através do princípio 

da nucleação tornar-se-á uma realidade quando houver claras exigências legais e um maior 

esforço em formar recursos humanos voltados a essa temática, algo hoje incipiente. 

5.6 - METODOLOGIA 
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As Matas Ciliares possuem, em geral, solos variados, o que tende a gerar diferentes 

formas de fitofisionomias vegetais como ambientes secos e florestas úmidas (Jacomine 2004). A 

região da FUCAM, em São Francisco, é um exemplo disso, pois muitas de suas Matas Ciliares já 

fazem o papel natural de corredores ecológicos, contribuindo sobremaneira para a diversidade da 

fauna, dispersão de sementes, proteção de nascentes, do solo (Rizzini 1997) e ainda contribuindo 

economicamente com moradores locais através do extrativismo e agricultura, muitas das vezes 

até de forma exagerada e irresponsável.  

Uma das maneiras de se tentar compreender e aperfeiçoar essas regiões de grande 

diversidade geo-biológica, como o caso da área de estudo, tem sido os trabalhos que tratam da 

criação de corredores ecológicos com foco em conservação da vegetação nativa e econômica, este 

em especial, tendo em vista o impacto antrópico que esse tipo vegetacional costuma sofrer 

(Azevedo et al. 2009).  

No caso deste capítulo, para se buscar uma proposta concisa de CEEE indicada para o 

local de estudo, deve-se pensar em uma proposta de corredor ecológico capaz de preservar o 

bioma original e, ao mesmo tempo, gerar renda para a comunidade do entorno, configurando 

assim as ideias expressas por Martins Jr. et al. (1993; 1994a; 1994b; 1998; 2006a; 2006b; 2010). 

Evidentemente que a construção de um corredor ecológico não é algo simples, nem 

tampouco barato. Portanto, devido principalmente a dificuldade de captação de recursos para o 

projeto, optou-se por: 

a- Construção de corredores experimentais ecológicos econômicos capazes de fazer 

o papel central de maciços florestais cercados por fileiras de espécies vegetais frutíferas, seguidas 

de árvores cujo tronco pode ser utilizado como “madeiras de lei” rústicas (Martins Jr. et al. 2006b; 

2010).  

b- Estudo e acompanhamento pelo período inicial de dois anos, época considerada 

crítica para crescimento e desenvolvimento da vegetação nativa. 

A importância destes CEEEs, como descrito no item a, está relacionado a preservação da 

mata original, pois a configuração de um corredor ecológico permite que, em volta da vegetação 

originária, sejam plantadas diferentes espécies capazes de fornecer recursos financeiros ou 

alimentícios para a população local, evitando que esta cause desbaste na flora central (nativa), 

mas que utilize a vegetação do entorno como bem entender. 

A proposta de CEEEs (Figura 5.14) se configura com a criação de quatro canteiros 

experimentais de 12,5 x 30m cada um, para ensaios sobre associações de diferentes técnicas de 

plantio de corredores florestais ecológicos econômicos na área da FUCAM - São Francisco de 
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maneira a quantificar e comparar qual destas técnicas utilizadas apresenta maior variabilidade 

reprodutiva sendo, portanto, a que deve ser indicada para uso futuro.  

 
Figura 5.10 -  Croqui do CEEEs construídos na sede da FUCAM (ML: Madeira de Lei)15 

O local escolhido para o experimento não foi por acaso, buscou-se ali o local plano mais 

degradado possível e próximo do rio para a construção dos CEEEs. O motivo para isso é simples, 

as espécies vegetais capazes de nascer ou sobreviver no pior ambiente natural possível, têm 

perfeitas condições de serem indicadas como capazes de serem usadas em plantios futuros de 

corredores vegetais ao longo de toda a região de estudo. 

De maneira a evitar a entrada de animais (especialmente bovinos), ao fim do primeiro 

semestre de 2015 e início do segundo (pouco antes do funcionamento efetivo do experimento, 

que começou em Outubro do mesmo ano) procedeu-se o cercamento da área escolhida (Figura 

5.15). 

                                                           
15 A ideia metodológica que deu origem a este croqui está descrito em Martins Jr. et al. (2006-a; 2006-b e 2010). 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

243 
 

 
Figura 5.11 - Construção da cerca de proteção em volta dos CFEEs 

Para a configuração central de cada um destes corredores, usaram-se os seguintes 

métodos: 

a) Método da Transposição de Solos: de maneira a buscar verificar a capacidade 

reprodutiva dos bancos de sementes, realizou-se a coleta de solo em três diferentes pontos do 

município, sendo o solo 1 de uma área de Cerradão exposta e degradada, o 2 de um solo 

parcialmente degradado para a utilização agrícola e já em estado de recuperação e o solo 3 do 

Cerradão preservado (Figura 5.16).  
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Figura 5.12 - Medição para retirada de solo para transposição nos CEEEs 

b) Poleiros Artificiais: uma das técnicas mais usadas em projetos de regeneração 

florestal, construíram-se os poleiros de forma que aves, morcegos e demais animais se sentissem 

atraídos por comida, água e sombras e, assim, ali defecassem contribuindo com o repovoamento 

de uma área anteriormente limpa (Figura 5.17). 

 
Figura 5.13 - Poleiro artificial sendo construído para o experimento 
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c) Plântulas Alternadas: também chamada de plantio de mudas, essa técnica de 

repovoamento florestal consiste no uso de pequenas espécies produzidas em viveiros florestais 

para geração de núcleos capazes de atrair uma maior diversidade biológica em áreas degradadas 

em uma distância de três metros entre cada espécime (Figura 5.18). 

Figura 5.14 - Plântulas alternadas, uma das técnicas usadas no experimento 

d) Área Controle (ou branco): nesse local não se utilizou nenhuma das técnicas 

descritas, apenas o desbaste e capina no início da construção dos canteiros. Seu uso é importante, 

pois garante, após sua germinação, a capacidade de comparação com as espécies presentes nos 

demais locais e, dessa forma, verificar quais delas são originais e quais chegaram com as técnicas 

propostas (Figura 5.19). 



Contribuições ás Ciências da Terra Série D, Vol.77, 404p. 

246 
 

 
 Figura 5.15 - Imagem frontal do “branco” após doze meses de experimento 

Após o preparo de cada uma destas áreas centrais, passou-se para a preparação dos dois 

corredores em torno da região central dos canteiros, onde se plantaram, respectivamente, madeiras 

de lei e árvores frutíferas do Cerrado em uma distância de três metros entre cada uma e a mesma 

medida entre ambos os corredores (Figura 5.20).  



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

247 
 

 
Figura 5.16 - Construção dos corredores externos dos canteiros experimentais 

Conseguiram-se as mudas para plantio das faixas externas e do canteiro central de 

plântulas alternadas através de parceria com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais 

(IEF-MG) subsede Januária. Dessa forma, garantiu-se que todas as espécies usadas no 

experimento fossem oriundas do Cerrado, algo fundamental quando se pensa no uso futuro dos 

resultados obtidos em corredores florestais na região. 

 Para mensurar a melhor forma de conservação dos corredores externos com vista a sua 

produção e crescimento apical, somente o corredor situado a Leste da área central teve capina 

quadrimestral em todo seu espaço. O outro, situado a Oeste dos canteiros, recebeu ao longo do 

período do experimento (dois anos) somente capina no raio de um metro a sua volta. Ou seja: um 

dos corredores teve capina constante e o outro somente em torno da muda em crescimento. 

Cabe destacar que cerca de um ano após o plantio, todo o CEEE passou a receber irrigação 

por gotejamento (Figura 5.21) duas vezes por semana. O motivo para a falta de água no início do 

experimento se deu por motivos financeiros, que buscou ser mitigado com o uso manual de baldes 

e regadores em todo o espaço plantado no mesmo intervalo de tempo semanal. 
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 Figura 5.17 - Muda de Barriguda (Ceiba glaziovii) sendo irrigada por gotejamento nos CEEEs 

Além da medição quadrimestral das mudas plantadas e identificação das espécies 

presentes na região central dos canteiros ao fim do tempo de pesquisa, buscou-se ainda a 

realização de testes físicos e geoquímicos no solo dos corredores laterais, e nas faixas centrais, 

incluindo-se o quadrante de solos transplantados. 

O motivo para isso não se dá somente pela necessidade comparativa entre cada faixa de 

plantio ou monitoramento, mas também para se verificar a relação entre as espécies vegetais que 

brotaram e as características de cada solo. 

Com o objetivo de realizar ainda a classificação física do solo, utilizou-se o peneiramento 

granulométrico das amostras de solo de cada uma das faixas dos CEEEs. Para tanto, usou-se o 

conjunto de peneiras do Laboratório de Mecânica dos Solos da UFOP (Figura 5.22). 
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Figura 5.18 - Conjunto de peneiras granulométricas do Laboratório de Mecânica de Solos sendo usada 
pelo autor 

Os testes geoquímicos possíveis, devido à dificuldade de captação financeira do projeto, 

tiveram que se ater somente aos elementos químicos mais importantes para os vegetais no solo e 

capazes de serem identificados no aparelho de espectroscopia de fluorescência de raios X presente 

no DEGEO-UFOP. Os elementos identificados foram: Sódio (Na), Alumínio (Al), Cálcio (Ca), 

Magnésio (Mg), Fósforo (P), Potássio (K), Ferro (Fe) e Manganês (Mn).  

5.7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Os resultados e discussões deste capítulo se dividem entre: CEEE propriamente dito, onde 

se aborda tanto as plantas que sobreviveram e se mostraram melhores adaptadas e indicadas para 

plantio como também as que surgiram nos canteiros, a caracterização física dos solos dos 

canteiros (quanto ao seu perfil granulométrico) e também o perfil químico dos CEEE (testes 

geoquímicos). 

Para melhor organizar este subcapítulo, optou-se por sua divisão em tópicos, sendo 

primeiramente explicadas suas características granulométricas (físicas), seguidas pelas suas 

propriedades geoquímicas e, finalmente, os resultados finais nos corredores e canteiros de 

maneira detalhada. 

5.7.1 Peneiramento granulométrico do solo dos CEEE 

 Uma forma de se avaliar a sustentabilidade biodiversa do solo é com o uso de indicadores 

de qualidade capazes de apresentar como um determinado tipo de solo se comporta em variadas 

situações, sendo capaz de contribuir assim para a saúde vegetal, a produção biológica e a 

diversidade ambiental (Doran et al. 1996). 
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Dessa forma, metodologias que sejam capazes de avaliar as características físicas do solo 

mostram-se importantes para verificação tanto de sua qualidade como para a manutenção da 

biodiversidade. Esse é o caso das análises granulométricas, método de baixo custo importante 

para verificar os aspectos e diâmetros dos materiais que compõem o solo de maneira a contribuir 

com sua identificação, classificação e, se necessário, até indicar o melhor manejo para uso 

antrópico (Cambardella e Elliott 1992). 

O solo possui, em sua formação, diversos componentes físicos e químicos, funcionando 

como um sistema heterogêneo poroso capaz de influenciar na sobrevivência dos vegetais. Isso se 

dá graças aos tamanhos dos seus grãos, que terão impacto direto no fluxo hídrico disponível para 

as raízes das plantas (Horn e Lebert 1994), sendo fator importante para o seu crescimento vegetal. 

No caso dos CEEE, caracterizar fisicamente seu solo apresenta um fator importante para 

o estudo presente neste capítulo, que é compreender qual o perfil do solo trabalhado, uma vez que 

a escolha do local para a construção dos canteiros experimentais levou em conta o fato de ele se 

apresentar como a área mais antropizada próxima ao rio São Francisco dentro dos limites da 

FUCAM. 

A lógica para a escolha, já comentada inclusive, é simples: as espécies vegetais capazes 

de crescer e sobreviver nesse local, com toda a certeza serão capazes de crescer e sobreviver em 

outros pontos do Cerrado do município, que apresentem características físicas melhores e mais 

adequadas para o plantio vegetal que o local aqui utilizado. 

Assim, realizou-se ao longo do mês de Julho de 2015 coletas de amostras de solo nos 

CEEE referentes às seis diferentes regiões dos canteiros:  

 Corredor florestal 1 e 2: O objetivo foi comparar se os dois pontos 

apresentavam características semelhantes em termos granulométricos uma vez que 

houveram métodos de manejo diferentes; 

 Área central dos CEEE: Nessa região a ideia foi apresentar os aspectos 

físicos da região específica do experimento onde os vegetais se desenvolveram; e 

 Solos Transpostos 1, 2 e 3: Uma vez que houve transposição de solo de 

três diferentes locais para germinação no experimento, nada mais justo que identificar o 

perfil granulométrico de cada um e compará-los com os da região escolhida para a 

construção dos canteiros. 

Para a realização da coleta amostral seguiu-se as normas indicadas pela EMBRAPA 

(Filizola 2006) em seu manual indicativo próprio, de modo que a retirada de solo se deu com o 

uso de um trado manual (Figuras 5.23 a 5.26 descrevendo os passos para retirada de solo 
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amostral), gentilmente cedido pelo Departamento de Geografia do IFMG Campus Ouro Preto, 

uma pá de construção e um balde. 

 
Figura 5.19 - Início da coleta do solo 

 
Figura 5.20 - Trado perfurando o solo  
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Figura 5.21 - Perfuração até a profundidade desejada 

 
Figura 5.22 - Retirada de solo com o uso do Trado  



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

253 
 

Quando se pensa em planejamento amostral de solos, a primeira etapa ocorre com a 

decisão de qual o melhor método a ser usado: a amostragem por critérios; a amostra aleatória ou 

a amostragem dividida em subáreas (Dick et al. 1996). 

Dentre as formas existentes para a realização do experimento, optou-se pela escolha da 

amostra aleatória (Figura 5.27), pois: 

Este tipo de amostragem evita a subjetividade na amostragem. Uma das formas 
de executá-la é marcar uma rede ou grade de pontos (grid) sobre a área. A 
distância, horizontal e vertical, entre os pontos da rede, não é fixa, pois é 
subordinada ao tamanho da área a ser amostrada, por exemplo, em parcelas 
experimentais pequenas (100 X 100m), geralmente a rede é de 10 X 10m 
(Filizola 2006, p. 30). 

 
Figura 5.23 - Mapa de amostragem aleatória hipotética, com as dimensões, em escala, da área (Fonte: 
Filizola 2006, p. 31) 

Para aumentar ainda mais a acurácia do experimento, a amostragem aleatória realizou-se 

de forma múltipla:  

As amostras múltiplas em torno e próximas a um ponto, que será considerado 
o ponto de coleta, tendem a diminuir o erro que a amostra simples pode induzir. 
Esta forma de amostragem pode também ser feita de forma determinista, 
aleatória ou em grade. Definido o ponto de coleta, são retiradas, em torno deste 
ponto, de 3 a 5 subamostras que serão misturadas e analisadas como se fossem 
a mesma amostra (Filizola 2006, p. 33). 

Assim, usando-se em conjunto ambas as técnicas amostrais indicadas, buscou-se retratar 

com o máximo de acurácia o perfil granulométrico do solo da área estudada, sendo importante 

destacar que se escolheram os pontos de coleta no centro de cada uma das regiões amostrais e que 

as demais nove coletas para mistura em cada ponto se deram na distância de 3m dele, 

ziguezagueando-se em torno da área escolhida (Filizola 2006).  

Para a retirada amostral de solo, perfurou-se entre 0,5 e 1m (Figura 5.28) dos horizontes 

A e B por ponto de coleta, realizando-se assim 30 perfurações na região pesquisada, entretanto, 

levou-se para o laboratório apenas 1 kg amostral referente a cada uma das diferentes regiões 
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estudadas. Para a retirada desse volume final de solo, misturaram-se as amostras de cada região 

pré-determinada dos canteiros em um balde de modo que cada coleta pudesse ser a mais 

representativa possível (Figura 5.29). Cabe dizer que todas essas etapas aqui descritas seguiram-

se de acordo com o manual específico para coleta de solos da EMBRAPA (Filizola 2006).  

 
Figura 5.24 - Demonstração da profundidade das coletas realizadas nos canteiros  
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Figura 5.25 - Mistura das amostras sendo realizadas em um balde, que ao fim das coletas em cada região 
dos canteiros era agitado antes da retirada do volume de solo desejado 

Após a coleta dos solos, passou-se para a segunda etapa do experimento, o peneiramento 

granulométrico, realizado no mês de Novembro de 2016 no Laboratório de Mecânica dos Solos 

da UFOP, gentilmente cedido pelo professor Eleonardo Pereira do Departamento de Engenharia 

Civil (DECIV) da mesma Universidade. 

Para isso, utilizaram-se as normas presentes no Manual de Análises de Solo da 

EMBRAPA (1997) referentes a ensaios granulométricos secos, garantindo-se assim a viabilidade 

científica do método utilizado. 

Segundo esse Manual, a primeira etapa, antes mesmo do processo de peneiramento, é a 

secagem da amostra no ar (Figura 5.30), destorramento manual (Figura 5.31) e pesagem da 

amostra seca (Figura 5.32). 
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Figura 5.30 - Secagem das amostras no ar 

 
Figura 5.31 - Destorramento de uma das amostras por parte do autor 
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Figura 5.32 - Pesagem de uma das amostras antes do peneiramento 

 Após essa primeira fase, passou-se para o peneiramento propriamente dito. Para isso, 

usou-se o conjunto de peneiras do laboratório ordenadas da maior para a menor abertura de malha. 

Cabe destacar que se utilizaram nove peneiras sobrepostas de acordo com a Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Abertura das peneiras granulométricas 

Peneira Abertura Abertura Fração retida 
(mesh) (micrômetro) (mm)   

3/8 9500 9,5 Pedregulho 

4 4800 4,8 Pedregulho 

10 2000 2,0 Pedregulho 

16 1800 1,8 Areia 

30 600 0,6 Areia 

50 500 0,5 Areia 

60 250 0,25 Silte 

100 150 0,15 Silte 

250 50 0,05 Silte 

Fundo Fundo Fundo Argila 
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Ainda de acordo com a tabela 5.2, é possível observar as frações retidas de acordo com a 

abertura da peneira. Para classificação destas frações, usou-se a Norma ABNT NBR (NM 

248/2003), onde é possível classificar o perfil do solo fisicamente como: 

 Pedregulho: superior 2,0mm e inferior a 76mm; 

 Areias: superior a 0,5mm e inferior a 2,0mm; 

 Silte: superior 0,05mm e inferior a 0,5mm e 

 Argila: inferior a 0,05mm. 

Assim, após o peneiramento manual (Figura 5.33), separação das frações granulométricas 

de solo (Figura 5.34) e pesagem separada da massa retida em cada uma das peneiras (Figura 5.35), 

realizou-se a classificação das proporções relativas às partículas do solo através de tabulação no 

Microsoft Excel e geração de gráficos correspondentes a curva granulométrica de cada uma das 

seis amostras. 

 
Figura 5.33 - Peneiramento manual de uma das amostras pelo autor   
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Figura 5.34 - Separação granulométrica após peneiramento de uma das amostras 

 
Figura 5.35 - Pesagem de uma das frações amostrais após separação granulométrica 

Essas curvas granulométricas são traçadas em um diagrama semi-logarítmico onde se 

distribuem os logaritmos correspondentes às dimensões das partículas de solo sobre o eixo das 

abscissas. No caso do eixo das ordenadas, as porcentagens acumuladas retidas apresentam-se a 

esquerda do gráfico e aquelas não acumuladas a direita. O objetivo dessa curva granulométrica é 

apresentar as características físicas do local amostrado. 

Assim, após todas essas etapas aqui descritas, passou-se finalmente para a identificação 

percentual das frações das seis amostras. 

5.7.1.1 Corredor 1 e Corredor 2 
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O Corredor 1 é o corredor ecológico econômico localizado a Leste dos canteiros 

experimentais. Ele se diferencia do Corredor 2 (localizado a Oeste) pelo fato de ter sofrido capina 

quadrimestral por todo seu território ao longo do tempo de estudo, algo que ocorreu somente no 

raio de 1 m entre cada espécie plantada no segundo corredor. 

Para melhor comparar os métodos de manejo usados, realizou-se a amostragem 

granulométrica em ambos os corredores, buscando observar se nos dois lados do experimento as 

características físicas do solo seriam semelhantes. 

Assim, foi possível criar a Tabela 5.3 e a Figura 5.36 referentes ao Corredor 1 e a Tabela 

5.4 e a Figura 5.37 alusivas ao Corredor 2. 

Tabela 5.3 - Características granulométricas da amostra relativa ao Corredor 1 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 3,63 0,35 0,35 99,65 

4 4800 17,47 1,71 2,06 97,94 

10 2000 78,88 7,70 9,77 90,23 

16 1800 43,99 4,30 14,06 85,94 

30 600 75,49 7,37 21,44 78,56 

50 500 46,11 4,50 25,94 74,06 

60 250 147,52 14,41 40,35 59,65 

100 150 311,34 30,41 70,76 29,24 

250 50 261,64 25,56 96,32 3,68 

FUNDOS 37,71 3,68 100,00 0,00 

TOTAL 1023,78 100,00 - - 
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Figura 5.36 - Gráfico de curvas granulométricas relativa ao Corredor 1 

Tabela 5.4 - Características granulométricas da amostra relativa ao Corredor 2 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 13,94 1,31 1,31 98,69 

4 4800 44,27 4,14 5,45 94,55 

10 2000 95,44 8,94 14,39 85,61 

16 1800 61,89 5,79 20,18 79,82 

30 600 96,86 9,07 29,25 70,75 

50 500 70,86 6,63 35,88 64,12 

60 250 201,02 18,82 54,70 45,30 

100 150 215,34 20,16 74,87 25,13 

250 50 243,21 22,77 97,64 2,36 

FUNDOS 25,23 2,36 100,00 0,00 

TOTAL 1068,06 100,00 - - 
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Figura 5.37 - Gráfico de curvas granulométricas relativa ao Corredor 2 

Comparando-se as tabelas 5.3 e 5.4 é possível observar que em ambas as amostras o maior 

percentual de solo retido (mais de 50%) ocorreu entre as peneiras de abertura relativas a 250, 150 

e 50 µm, portanto os valores aqui obtidos permitem classificar esse local como de textura siltosa 

(ABNT 248/2003). Cabe destacar que a distribuição granulométrica no perfil do solo não é o 

mesmo que classe textural do solo, sendo esses termos, frequentemente, confundidos em diversos 

trabalhos (Demattê 1980). 

O silte, segundo Almeida (2004, p.16), pode ser definido como: 

Solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade e que exibe baixa resistência 
quando seco ao ar (mostram apenas a coesão necessária para formar, quando 
secos, torrões facilmente desagregáveis pelos dedos). (...). Caracterizam-se 
pela textura e compacidade. 

Esse perfil siltoso está presente em ambas as amostras, entretanto no Corredor 1 a maior 

fração retida aconteceu na peneira 100 de abertura de 150 µm (30,41%) enquanto no Corredor 2 

isso aconteceu na peneira 250 de abertura de 50 µm (22,77%). Entretanto, nessa segunda amostra, 

as frações retidas entre as aberturas 250, 150 e 50 µm foram muito semelhantes, com diferenças 

percentuais entre cada uma na faixa de 2%, mostrando que nesse tipo de solo as partículas de silte 

mostravam um perfil agregado para as três diferentes frações. 

Em relação aos gráficos das figuras 5.36 e 5.37, também é notória a similaridade de ambas 

as imagens, corroborando para afirmar que as duas amostras possuem características 

granulométricas parecidas, o que permite comparar, ao menos fisicamente, as técnicas de manejo 

empregadas no Corredor 1 e no Corredor 2.  
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Essa semelhança encontrada é importante para o experimento uma vez que derruba um 

dos mitos locais presentes na área de estudo por parte de funcionários da FUCAM, em que se 

afirmava categoricamente que o perfil físico dos dois corredores era diferente, algo que não se 

mostrou verdadeiro. 

5.7.1.2 Área central dos CEEE 

A área central dos Corredores Experimentais também foi amostrada. O objetivo, nesse 

caso, foi verificar as suas características físicas para efeito comparativo com os solos transpostos 

e também com o solo presente nos corredores 1 e 2. 

Uma vez que todas as regiões centrais, com exceção do quadrante em que se realizaram 

as transposições de solo do Cerrado, não apresentavam técnicas de plantio onde haveria entrada 

de material pedológico diferente do já presente, optou-se por realizar apenas um ensaio (juntando 

se as amostras dos três quadrantes) para apresentar o perfil granulométrico de toda a faixa central, 

aglomerando assim nessa coleta o solo do “Branco”, das “Plântulas Alternadas” e ainda dos 

“Poleiros Artificiais”. 

Dessa forma, foi possível criar a Tabela 5.5 e a Figura 5.38 referentes à faixa central do 

CEEE de maneira a melhor apresentar as caraterísticas físicas de seu solo amostrado. 

Tabela 5.5 - Características granulométricas da amostra relativa à faixa central dos CEEE 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 134,62 12,63 12,63 87,37 

4 4800 113,48 10,65 23,28 76,72 

10 2000 113,29 10,63 33,91 66,09 

16 1800 61,05 5,73 39,64 60,36 

30 600 70,7 6,63 46,28 53,72 

50 500 41,73 3,92 50,20 49,80 

60 250 105,18 9,87 60,07 39,93 

100 150 162,99 15,30 75,36 24,64 

250 50 210,89 19,79 95,15 4,85 

FUNDOS 51,65 4,85 100,00 0,00 

TOTAL 1065,58 100,00 - - 
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Figura 5.38 - Gráfico de curvas granulométricas relativa da faixa central dos CEEE 

Ao contrário dos solos presentes nos corredores, a faixa central dos CEEE mostrou 

características diferentes e importantes de serem comentadas, pois houve porcentagem 

significativa de solo nas frações pedregulho e silte. 

Em relação aos pedregulhos, estes são partículas de solo formadas por minerais ou rochas 

capazes de serem retidos nas peneiras de aberturas até 2,0 mm (Almeida 2004) e estiveram 

presentes em 33,91% da porção amostrada, um número relativamente alto se comparado aos 

corredores, onde o percentual retido não passou dos 15% (Corredor 1: 9,76% e Corredor 2: 

14,39%). 

A presença significativa de pedregulhos caracteriza solos residuais jovens, frutos de 

intemperismo recente (Futai 2002). Com relação aos três tipos clássicos de processos 

intempéricos – físicos, químicos e biológicos – pode-se classificar o caso em questão como 

produto de intemperismo físico, ou seja: aquele tipo de desagregação da rocha que acontece sem 

alterações ou mudanças químicas, fruto, em geral, de mecanismos de rupturas mecânicas naturais 

e até antrópicas (Mitchell 1976). 

Em relação a área central onde se instalaram os canteiros, relatos locais indicam que, no 

passado recente, o local foi aterrado com restos de construção e entulho (Segundo antigos 

servidores da FUCAM), o que ajuda a entender essa alta presença de pedregulhos, algo que não 

se observa nos corredores, ricos em silte. 

Mesmo com uma alta porcentagem de pedregulhos na amostra, a faixa central dos 

corredores ainda apresenta perfil siltoso (ABNT 248/2003), pois 44,96% da amostra de solo 
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ficou presa nas peneiras granulométricas. Cabe destacar que esse valor percentual é próximo do 

apontado pela EMBRAPA para indicação da textura do solo de uma determinada área (Filizola 

2006).  

Para concluir, é importante lembrar que a grande quantidade de pedregulhos presentes da 

região central dos CEEE  indica que o local, possivelmente é antropizado, o que não é um 

problema para o estudo que aqui se apresenta.  

O motivo para isso é simples: como o objetivo final deste capítulo é verificar o melhor 

método para plantio e reestruturação vegetacional florestal no Cerrado da região, as espécies 

vegetais que vingarem nesse solo de textura siltosa com alto percental de pedregulhos serão 

capazes de germinarem e crescerem nos solos ricos em silte com pouco material em forma de 

pedregulho. 

5.7.1.3 Solos Transpostos 1, 2 e 3 

Os solos transpostos para o experimento originaram-se de três diferentes locais, todos 

localizados sobre o Neossolo, portanto de pouca profundidade e desenvolvimento pedogenético 

(Ribeiro et al. 2003), e com presença de Cerradão, fitofisionomia onde as árvores podem atingir 

de 10 a 15 m de altura (Magalhães 1966). 

A diferença entre as três amostras de solo se deu de acordo com o perfil de Cerradão 

presente: a amostragem transposta denominada Solo 1 se originou onde essa fitofisionomia 

vegetacional apresentava-se exposta e antropizada, o Solo 2 foi oriundo de uma área parcialmente 

degradada para a utilização agrícola e o Solo 3 foi coletado onde o Cerradão dava sinais de pouca 

ação humana, logo era uma área preservada. 

Coletaram-se todos esses solos com base na Figura 4.43, referente ao mapa mais atual de 

uso e ocupação do solo local e onde depois se realizariam os levantamentos florísticos relativos 

ao Capítulo 4, portanto seus pontos de coleta podem ser localizados na figura 4.71, sendo que se 

coletou o Solo 1 no ponto P.34, o Solo 2 no ponto P.74 e o Solo 3 no ponto P.11. 

Para a retirada amostral propriamente dita, utilizou-se o trado já descrito anteriormente, 

pá de construção e sacos de linhagem para a retirada do solo a ser estudada. Cabe destacar que se 

substituíram estes, depois, por sacos plásticos resistentes a 1 kg cada para o transporte, junto com 

as demais amostras até a UFOP (Figura 5.39). 
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Figura 5.39 - Processo de retirada de amostras com o uso do trado no ponto P.34, depois denominado Solo 
1, onde é possível perceber também como a área escolhida se encontrava bastante degradada  

A metodologia utilizada para retirada de solo nos canteiros foi a mesma que se usou em 

campo para essas três coletas. Assim, em cada uma das amostragens, houve nove pontos aleatórios 

distantes 3 m uns dos outros, buscando garantir assim não só o mesmo método, mas também a 

mesma acurácia16. 

Assim, após a retirada amostral e consequente peneiramento, foi possível a criação das 

Tabelas 5.6, 5.7 e 5.8, assim como as Figuras 5.40, 5.41 e 5.42, referentes, respectivamente aos 

solos 1, 2 e 3. 

Tabela 5.6 - Características granulométricas da amostra relativa ao Solo 1 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 16,99 1,63 1,63 98,37 

4 4800 50,83 4,88 6,51 93,49 

10 2000 88,49 8,49 15,00 85,00 

16 1800 56,48 5,42 20,42 79,58 

30 600 65,04 6,24 26,66 73,34 

50 500 46,08 4,42 31,09 68,91 

60 250 376,26 36,11 67,20 32,80 

100 150 203,31 19,51 86,71 13,29 

250 50 111,34 10,69 97,39 2,61 

                                                           
16 Cabe destacar que as amostras relativas à transposição de solo também seguiram a mesma lógica amostral indicada pelo Manual da 
EMBRAPA (Filizola 2006). Assim, logo após a retirada de solo para transporte até os canteiros, retirava-se, a seu lado, a amostra 
referente aos ensaios físicos com o uso do trado.  
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FUNDOS 27,15 2,61 100,00 0,00 

TOTAL 1041,97 100,00 - - 
 

 
Figura 5.40 - Gráfico de curvas granulométricas relativas ao Solo 1 

Tabela 5.7- Características granulométricas da amostra relativa ao Solo 2 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 4,84 0,42 0,42 99,58 

4 4800 19,73 1,73 2,15 97,85 

10 2000 48,11 4,22 6,37 93,63 

16 1800 30,87 2,71 9,08 90,92 

30 600 58 5,08 14,16 85,84 

50 500 40,2 3,52 17,68 82,32 

60 250 89,83 7,87 25,55 74,45 

100 150 529,34 46,39 71,95 28,05 

250 50 250,07 21,92 93,86 6,14 

FUNDOS 70,04 6,14 100,00 0,00 

TOTAL 1141,03 100,00 - - 
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Figura 5.41 - Gráfico de curvas granulométricas relativas ao Solo 2 

Tabela 5.8 - Características granulométricas da amostra relativa ao Solo 3 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante 
(mesh) (µm) (g) simples acumulada acumulada 

3/8 9500 1,86 0,18 0,18 99,82 

4 4800 12,24 1,18 1,36 98,64 

10 2000 33,23 3,22 4,58 95,42 

16 1800 28,21 2,73 7,31 92,69 

30 600 46,05 4,46 11,76 88,24 

50 500 46,56 4,51 16,27 83,73 

60 250 167,37 16,19 32,46 67,54 

100 150 485,02 46,93 79,40 20,60 

250 50 190,29 18,41 97,81 2,19 

FUNDOS 22,66 2,19 100,00 0,00 

TOTAL 1033,49 100,00 - - 
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Figura 5.42 - Gráfico de curvas granulométricas relativas ao Solo 3 

Com base nas amostragens relativas aos três diferentes solos transpostos no experimento, 

pode-se dizer que os valores das frações granulométricas obtidas classificam os três perfis como 

de textura siltosa (ABNT 248/2003).  

O que permite fazer essa afirmação são os resultados dos peneiramentos nas tabelas 5.6, 

5.7 e 5.8, onde é possível observar a porcentagem de silte da ordem de 66,31% para o Solo 1, 

76,18% para o Solo 2 e 81,53% para o Solo 3. 

Um detalhe curioso e observável facilmente nestes números percentuais é o aumento 

progressivo dessa fração à medida que o solo vai se tornando menos antropizado, ou seja: quanto 

maior for à fração de silte local, menos ação antrópica a área sofreu.  

De maneira inversa, ocorre o mesmo com a fração pedregulhos, ou seja, no Solo 1 tem-

se 15%, no Solo 2 observa-se 6,37% e no Solo 3 apenas 4,58%. Comparando-se com a literatura, 

é perfeitamente explicável isso, pois, como mostram Futai (2002) e Futai et al. (2004) quanto 

mais jovem é um solo, maior serão as porcentagens de areia e pedregulho presentes. 

Ou seja: os perfis de solo observados com frações maiores de pedregulho no solo mais 

antropizado se mostram corretos quando comparados a outros trabalhos, assim como, por 

consequência, o aumento do perfil síltico à medida que o solo se apresenta mais conservado da 

ação antrópica. 

Comparando-se os solos transpostos com os oriundos dos corredores e também com 

aqueles advindos da faixa central dos CEEE, é possível concluir que todos apresentam um perfil 

granulométrico siltoso compatíveis com o Neossolo presente na região, mostrando, portanto, que 
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mesmo com algumas alterações observadas, com destaque para a presença significativa de 

pedregulhos na faixa central dos corredores, os solos aqui estudados são semelhantes e podem ser 

comparados quanto ao manejo experimental para plantio e germinação de espécies vegetais do 

Cerrado. 

5.7.2 Testes geoquímicos do solo dos CEEE  

Além dos testes físicos para a caracterização do solo dos canteiros e corredores, procedeu-

se também a sua caracterização geoquímica. Para isso utilizou-se o Laboratório de Fluorescência 

de Raios-X e seu respectivo equipamento gentilmente cedido pelo Professor Cristiano Lana do 

Departamento de Geologia (DEGEO) da UFOP. 

Cabe destacar que ensaios biológicos, em geral indicados para experimentos 

agrobiológicos similares ao desta tese, como o percentual de matéria orgânica e a fertilidade não 

puderam ser realizados devido a dificuldade de captação financeira do projeto, sendo, portanto 

abortadas. 

Assim, com base nas limitações presentes, buscou-se ainda sim caracterizar 

geoquimicamente e da maneira mais completa possível a fração argila das amostras 

granulometricamente caracterizadas no tópico anterior: Corredor 1, Corredor 2, Área Central, 

Solo 1, Solo 2 e Solo 3, sendo as formas de coleta do solo idênticas. 

A metodologia usada para traçar o perfil geoquímico das amostras foi a espectrometria 

por fluorescência de raios-X, um método capaz de reconhecer e estabelecer as concentrações dos 

elementos químicos presentes em uma determinada amostragem. Para isso, é preciso que os 

elétrons presentes no objeto analisado sejam excitados com o uso de uma fonte radioativa de alta 

energia, em geral, radiação gama ou radiação X (Oliveira 2011). 

A lógica funcional desse aparelho é relativamente simples: como a fonte externa lançou 

sobre o objeto uma determinada quantidade energética, seus átomos ficam instáveis e “excitados”. 

Na busca de voltar ao seu estado original estável, esses átomos energizados liberam essa energia 

de volta para o ambiente, sendo possível, com isso, calcular e identificar quais elementos químicos 

estão presentes nesse objeto, uma vez que cada um deles apresenta um determinado valor capaz 

de ser identificada no equipamento (Oliveira 2011, Beckhoff et al. 2006). 

Os elementos escolhidos para serem amostrados nos testes foram: Silício (Si), Ferro (Fe), 

Alumínio (Al), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), Sódio (Na) e Fósforo 

(P). Os argumentos que levaram a escolha destes elementos em detrimentos de outros parâmetros 

possíveis de se identificar com o espectrômetro seguem nos próximos parágrafos juntamente com 

sua respectiva justificativa.  
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O Silício é o não metal presente na crosta terrestre em maior quantidade após o Oxigênio, 

tendo papel importante para o desenvolvimento vegetal por contribuir na absorção de Fósforo 

(Mengel e Kirkby 1987). Muitos argilominerais apresentam o óxido de silício (SiO2) presentes 

em sua estrutura, fazendo com que sua existência seja um fator importante de indicação de 

intemperismo no solo, ou seja: “quanto maior a quantidade de  SiO2 nas argilas, menos 

intemperizado é o solo” (Lepsch 2011, p. 302). 

O Ferro, elemento fundamental para a constituição da hemoglobina (Franco 1999), não é 

uma exigência meramente animal. Nos vegetais, ele pode quando reduzido de Fe³+ para Fe²+, ter 

diversas funções importantes como: ativar enzimas, contribuir na fixação do Nitrogênio e catalisar 

a síntese da clorofila nas folhas. Sua falta, também nas plantas, causa diversos problemas 

fisiológicos como: folhas novas quebradiças, limbo foliar amarelado e até mesmo desfolhamento. 

Solos que apresentam óxidos de ferro III (Fe2O3) presente em sua composição podem influenciar 

na estabilidade da matéria orgânica presente (Cornell e Schwertmann 1996), um dos fatores mais 

importantes para a germinação de sementes e plântulas.  

O Alumínio é um micronutriente importante e, em geral existente no Cerrado, haja vista 

sua relação com os solos ácidos, como é o caso da maior parte desse bioma (Haridasan 1982). A 

quantidade de alumínio trocável é algo importante de ser medido em qualquer plantação para 

verificar se será (ou não) necessária a chamada “gessagem” do local. 

Em geral, isso se torna de fato um problema para a vegetação quando a área de plantio 

apresenta pH < 5,3. Abaixo desse valor, a concentração do Al aumenta e a assimilação de cátions 

divalentes (Mg2+, Ca2+, Zn2+, Mn2+) diminui. Isso se dá porque acontece redução das ligações 

entre os cátions e as células da raiz, interrompendo assim as ligações iônicas com a membrana 

plasmática (Silva et al. 2002). 

Grandes quantidades de Al (medidas através da quantidade percentual de Al2O3 presente 

no solo), portanto, ao se acumularem na região radicular vegetal (raramente estão presentes nas 

folhas segundo Beutler et al. 2001), inibem o crescimento esperado das raízes tornando-as mais 

grossas, com menos ramificações e, até mesmo, com áreas necrosadas (Veloso et al. 2000). Além 

disso, com a região radicular crescendo menos e, consequentemente ocupando menor volume e 

absorvendo menos água, a planta apresenta crescimento arbóreo menor (Beutler et al. 2001). 

O Manganês, assim como o Cobre, o Ferro e o Zinco, em geral é considerado um 

micronutriente do solo, sendo encontrado, principalmente na forma de óxido (MnO) precipitado 

(Borkert 1991), daí o motivo de sua identificação nesse formato ao longo desse experimento. 

O Mn possui importância fisiológica para a síntese de clorofila, em especial na etapa 

relativa à fotólise da água atuando como ativador de enzimas, sendo que sua falta pode causar 

redução de folhas jovens, como observado por Malavolta et al.(1980) em plantios de caupi (Vigna 
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sinensis) e ainda clorose entre as nervuras foliares, já identificado em folhas de mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) no município de Patrocínio, MG (Malavolta et al. 1989). 

Uma vez que a disponibilidade desse mineral está relacionado a combinação de pH, 

matéria orgânica presente e equilíbrio com outros micronutrientes como o Fe, é mais comum o 

seu excesso que sua falta no solo das áreas tropicais e subtropicais brasileiras (Dechen et al. 1991), 

levando ao aparecimento de manchas marrons em folhas joviais, como descrito por Tanaka e 

Mascarenhas (1992) em culturas de soja. 

O Cálcio, um macronutriente catiônico secundário, tem função fundamental nos vegetais 

uma vez que é um dos componentes da parede celular e tem papel importante na germinação do 

pólen e desenvolvimento do tubo polínico, sendo considerado um dos elementos químicos de 

maior importância para a nutrição das plantas (Malavolta et al. 1979). 

Solos ricos neste elemento são chamados de calcários, pois essa grande quantidade de Ca 

diminui a acidez presente ao diminuir a ação do Al e do Mn. A deficiência de Cálcio pode causar 

problemas no crescimento radicular, na germinação polínica e até mesmo dificuldade de 

crescimento foliar. Para resolver deficiências nutricionais como essas (em especial aquelas 

relacionadas à má formação da raiz), indica-se a colocação manual de calcário próximo a essas 

raízes (Farina e Channon 1988), de modo a aumentar a quantidade disponível de Ca em sua área 

de crescimento. O motivo para isso é simples: o Cálcio é imóvel no floema (Barber 1984), e seu 

uso pode aumentar a biomassa vegetal, contribuindo até mesmo para o aumento de produção em 

sistemas de cultivos (Calegari et al. 1993). 

O Magnésio é classificado como um tipo de metal alcalino-terroso, membro da família 2 

da tabela periódica, sendo também um macronutriente secundário de grande importância vegetal, 

uma vez que atua nas reações enzimáticas da clorofila, na fixação do CO2 e ainda na ativação de 

aminoácidos nutricionais importantes. Seus compostos, quando presentes no solo antes de serem 

absorvidos pelas raízes das plantas, estão na forma de óxido (MgO), justificando o motivo do 

exame dessa substância nos testes geoquímicos desta Tese. 

A falta desse macronutriente pode causar redução de crescimento vegetativo, inibição 

floral e até mesmo necrose foliar. Entre as causas da deficiência de Mg no solo para manejo, a 

principal está relacionada ao uso de corretivos que atrapalhem o balanço de nutrientes da planta 

(Rosolem; Machado; Brinholi 1984). 

O problema, nesse caso, é a proximidade química desse elemento com o Cálcio (raio 

iônico, valência, grau de hidratação e mobilidade), algo que gera, entre ambos, competição pelos 

mesmos sítios de absorção radicular. Ou seja: a presença de íons Ca+2 prejudica a adsorção e 

absorção de íons Mg+2 e vice versa (Orlando Filho et al. 1996). Como exemplo disso 
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observa-se o trabalho de Muñoz Hernandez e Silveira (1998), onde em Neossolos Quartzarênicos, 

ao utilizar-se de corretivos para o solo, percebeu-se que ao aumentar a quantidade de Ca, 

diminuía-se o nível de Mg nas folhas do milho (Zea mays L.). 

O Potássio é o macronutriente mais abundante das espécies vegetais, tendo a maior parte 

de sua absorção acontecendo pelo sistema radicular das plantas. Atuando nas enzimas 

fotossintéticas, nas paredes celulares e auxiliando no seu transporte nutricional e controle 

osmótico (Marschner 1995), o K apresenta alta mobilidade, sendo possível ser encontrado nas 

células, tecido e até mesmo no xilema ou floema (Malavolta 1980). 

Programas capazes de corrigir a falta do K em plantios diretos, em geral, só levam em 

conta os métodos tradicionais de manejo (Rosolem 1997) que buscam aumentar a resistência às 

pragas e crescimento apical dos tecidos radiculares, assim como da nodulação de leguminosas. O 

problema, que em geral não é abordado, são as consequências relacionadas à falta desse mineral, 

como cloroses e necroses das folhas. 

Um dos motivos que pode causar má formações foliares está relacionado ao balanço 

catiônico presente no solo entre os minerais Ca, Mg e K. Quando esses três macronutrientes se 

encontram em equilíbrio, observa-se aumento da produtividade, por exemplo, de soja ou Glycine 

max (Watanabe et al. 2005). No caso do plantio de milho no Cerrado, a melhor relação presente 

foi de 3:1 entre o Ca e o Mg, como mostra Silva (1980). Entretanto, a proporção ideal mais 

indicada entre Ca:Mg, Ca:K e Mg:K são os valores de 6,5:1, 13:1 e 2:1 respectivamente, como 

mostram os estudos clássicos de Bear e Toth (1948), referência histórica nas relações geoquímicas 

agrárias. 

O Sódio, geralmente, não faz parte dos testes químicos mais utilizados nas culturas 

agrícolas, sendo lugar comum entre agrônomos que uma amostragem de boa qualidade é aquela 

que possui a menor quantidade de Na possível em sua composição (a quantidade tolerável máxima 

é de 1% de Na2O na amostra). Sua falta pode levar o solo a perder nutrientes por dispersão, graças, 

principalmente, à diminuição de seu potencial hídrico, o que pode levar até mesmo a sua 

compactação e encrostamento. 

A principal causa ligada a esses problemas é a irrigação inadequada, sendo indicado o 

controle da qualidade de água usada sob o risco de aumento da disseminação de coloides no meio 

e consequente lixiviação de sais solúveis, algo que pode causar dispersão e redução na 

condutividade hidráulica do local (Minhas e Sharma 1986).  

O último dos elementos quantificados nos testes foi o Fósforo, macronutriente aniônico 

fundamental para o crescimento apical dos vegetais e produção de frutos e sementes; atuando 

ainda na síntese de ácidos nucléicos e na fixação de Nitrogênio, sendo possível notar curiosas 
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estratégias das plantas objetivando sua absorção do solo, como o aumento radicular ou  a alteração 

do seu grau de micotrofismo (Lajtha e Harrison 1995). 

A falta do P pode causar desde aspectos avermelhados nas folhas mais velhas, até redução 

do tamanho dos indivíduos e das quantidades de frutos e sementes, afetando diretamente a 

população vegetal local, o que justifica a importância de sua quantificação neste estudo. 

5.7.2.1 Resultados e discussões dos testes geoquímicos do solo dos CEEE 

Os testes geoquímicos das amostras realizaram-se em Dezembro de 2016 no Laboratório 

de Fluorescência de Raios-X da UFOP, usando-se o Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X 

da marca ®Philips - PANalytical, Modelo: MagiX com amostrador automático PW 2540. 

Fundiram-se as amostras em pastilhas, e, para isso, usaram-se 6g de fundente (Tetraborato de 

Lítio e Metaboratório de Lítio, 1:1) e 0,090g de Brometo de Lítio. Cabe ainda destacar que houve 

calcinação das amostras na mufla a 1000ºC por duas horas, registrando-se perdas percentuais 

amostrais por calcinação (PPC), possíveis de serem observadas, assim como todos os demais 

resultados obtidos nesse experimento, na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 -  Resultados dos testes geoquímicos do solo dos CEEE 

Amostra 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

MgO 
(%) 

CaO 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

P2O5 
(%) 

PPC 
(%) 

Total 
(%) 

Local da Coleta 

ID - 
LOPAG  Ponto Amostral 

QX17-026 81,21 6,69 2,95 0,062 0,28 0,24 0,069 1,01 0,098 5,45 99,5 Transp. de Solo 1 

QX17-025 79,21 7,70 3,39 0,070 0,33 0,27 0,080 1,13 0,137 6,38 100,1 Transp. de Solo 2 

QX17-024 75,97 8,86 3,82 0,073 0,38 0,46 0,062 1,17 0,158 7,69 100,0 Transp. de Solo 3 

QX17-027 80,25 7,43 3,15 0,066 0,30 0,27 0,053 1,02 0,111 5,72 99,8 Branco  

QX17-028 80,99 7,01 3,02 0,059 0,29 0,25 0,063 1,03 0,106 5,59 99,8 Corredor 1 

QX17-029 80,71 7,31 3,14 0,061 0,29 0,29 0,059 1,05 0,110 5,67 100,1 Corredor 2 

Assim, baseando-se nos percentuais químicos observados, é possível agora discutir o 

perfil geoquímico do solo dos canteiros comparando-o com os padrões de qualidade para o plantio 

recomendados pela EMBRAPA em sua Circular Técnica (Luz, Ferreira e Bezerra 2002) ou ainda 

referências teóricas (no caso do Silício e do Sódio, elementos que não estão presentes nessa 

Circular Técnica), buscando-se assim perceber se as amostras dos CEEE estão (ou não) dentro 

dos parâmetros ideais para manejo. 

O primeiro a ser observado é o Si, que esteve presente em grande quantidade em todas as 

coletas (Tabela 5.9). Uma vez que a sua presença é indicativa de intemperismo de maneira 

proporcional a sua porcentagem (Lepsch 2011), faz total sentido que o Solo 3 apresente menor 

quantidade desse elemento quando comparado aos demais seguido pelo Solo 2 e 1, afinal de 

contas essas três coletas amostrais se deram em locais de alto (Solo 1), médio (Solo 2) e baixo
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 intemperismo (Solo 3). O percentual desse não metal nas demais amostras foi parecido, resultado 

esperado tendo em vista se tratar da mesma área. 

Essa grande quantidade de Si é um excelente indicativo para o plantio, pois ele dá às 

espécies vegetais maior resistência a estresses bióticos e abióticos (Goto et al. 2003; Hashemi et 

al. 2010), melhora o seu manejo fitossanitário (Reis et al. 2008) e ainda pode contribuir no 

aumento e qualidade da produção (Filgueiras 2007). 

Já o Al presente em todas as amostras (Tabela 5.9) pode classificar o solo dos CEEEs 

como de teor médio de Alumínio de acordo com a Circular Técnica da EMBRAPA (Luz, Ferreira 

e Bezerra 2002), sendo que o Solo 3 apresentou maior percentual e o Solo 1 o menor. 

Esse é um resultado curioso, pois a maior parte do solo dos Cerrados apresenta 

característica ácida (Haridasan 1982) e grande quantidade de alumínio disponível. Mesmo o solo 

transposto do Cerradão pouco antropizado (Solo 3) e que apresentou maior quantidade desse 

micronutriente (8,86%), não chegou a 10% que seria valor mínimo para ser classificado como de 

alta quantidade de Al, mas suficiente para ser apontado como de média concentração. 

Em relação ao Fe disponível, a Tabela 5.9 mostra que o teor férrico de todas as amostras 

de solo foi baixo (Luz, Ferreira e Bezerra 2002), sendo que o Solo 3 mostrou maior percentual 

(3,82%) e o Solo 1 o menor (2,95%). Os valores próximos observados nos corredores e no Branco 

revela serem ambos oriundos de locais próximos. 

Esse resultado obtido dialoga diretamente com a literatura. Segundo Schwertmann e 

Carlson (1994), óxidos de ferro apresentam variadas cores, formas e constituições, podendo ter 

relação direta com o seu ambiente originário. Assim, esse percentual pequeno de Fe observado 

indica que o local, possivelmente, é deficiente de matéria orgânica, algo já descrito por Soumaré 

et al. (2003) e também por Cornell e Schwertmann (1996) ao demonstrar a relação direta entre o 

Fe2O3 e a quantidade de carbono disponível.  

Já o Mn, como mostra a Tabela 5.9, apresentou-se com um montante percentual bem 

pequeno, sendo todas as amostras classificadas como de baixo teor para esse micronutriente (Luz, 

Ferreira e Bezerra 2002). Mais uma vez o Solo 3 foi o que apresentou a maior concentração do 

elemento químico em questão (0,073%), mas, dessa vez, o que teve menor quantidade foi o 

Corredor 1 (0,059%). Novamente as amostras relacionadas aos corredores e ao Branco tiveram 

resultados semelhantes quanto à presença do Mn. 

Os solos do Cerrado possuem teores de Mn proporcionais à metade da média mundial 

(Marques et al. 2004). Isso se dá, segundo os mesmos autores, graças a antropização crescente 

nestas áreas ao longo do século XX e que podem ser percebidas no percentual obtido de Al e já 

descrito neste tópico. Singh e Gilkes (1992) corroboram essa afirmação ao demonstrarem que 

somente 30% do total de Mn originário desse bioma consegue se proteger da lixiviação. 
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O Ca, assim como o Mn, apresentou baixa concentração quando comparado à literatura 

de referência (Luz, Ferreira e Bezerra 2002). O Solo 3 foi o local com maior percentual desse 

macronutriente com 0,46% e o Solo 1 teve o menor com 0,24% (Tabela 5.9). 

Essa baixa quantidade de Ca (e Mn) observada nas amostragens é um comportamento 

esperado nos solos de Cerrado, quase sempre ácidos (Haridasan 1982). Essa deficiência mineral 

tende a causar problemas radiculares e germinativos para a planta (Corrêa et al. 2006) que podem 

até mesmo culminar em sua morte. Para resolver esse imbróglio, o processo mais comum costuma 

ser a gessagem do solo antes do plantio.  

O Mg é o próximo elemento a ser discutido. Como já descrito neste capítulo, o magnésio 

e o cálcio competem pelos mesmos sítios de absorção radicular (Orlando Filho et al. 1996), o que 

pode ser percebido facilmente observando-se os resultados presentes na Tabela 5.9, onde o 

percentual de Mg foi extremamente baixo (Luz, Ferreira e Bezerra 2002).  As amostras com maior 

e menor teor desse não metal alcalino terroso foram o Solo 3 (0,38%) e o Solo 1 (0,28%) 

respectivamente. Comparando-se com os valores de Ca, pode-se facilmente perceber que, como 

esperado, ambos os minerais estão competindo pelo mesmo espaço nas raízes.  

Considerando o trabalho de Bear e Toth (1948), obra clássica das ciências agrárias onde 

se indica os valores ideias de Ca e Mg (6,5:1), pode-se concluir, a exemplo do que foi visto para 

o cálcio, que os solos dos CEEE são também deficientes de magnésio. 

O K, outro macronutriente de imensa importância para as plantas, apresentou também 

quantidades percentuais muito baixas neste estudo (Tabela 5.9) quando comparado com a 

literatura (Luz, Ferreira e Bezerra 2002), sendo que o Solo 3 mostrou a maior concentração desse 

elemento, com 1,17% e o Solo 1 apresentou a menor, com 1,01%. 

A maneira mais utilizada para resolver essa deficiência nutricional em áreas de plantio 

direto, em geral, se dá com a plantação de vegetais de raízes profundas. Isso se dá, pois, dessa 

forma, aumenta-se a capacidade tampão do K fazendo com que haja menos perda por lixiviação 

(Pöttker 1996) e, consequentemente, seja possível reciclar o potássio percolado das regiões mais 

profundas do solo (Maeda et al. 1997). 

O Na geralmente só se mostra com valores alterados quando os sais do solo são lixiviados 

por ações inadequadas de irrigação (Minhas e Sharma 1986). No caso desse experimento, todas 

as amostragens apresentaram baixo percentual desse metal (Tabela 5.9), sendo o Solo 2 o que 

apresentou maior valor (0,08%) e o Branco o menor (0,053%). Haja vista que a concentração 

máxima de Na2O indicada em uma área não deve chegar a 1% da amostra, pode-se concluir que 

os solos dos CEEE se mostram dentro dos padrões normais desse mineral. 

 O último dos elementos químicos testados na área de estudo foi o P, macronutriente 

aniônico que atua na fixação de nitrogênio no solo, sendo, portanto importante para a nutrição e 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

277 
 

crescimento dos vegetais. Os resultados presentes na Tabela 5.9 para a quantidade percentual 

desse elemento mostram, quando comparadas à literatura (Luz, Ferreira e Bezerra 2002), que o 

teor de P nos CEEE é muito baixo, mesmo para solos de Cerrado onde a média é de 0,4%. A 

amostra que mais se aproxima desse valor é a oriunda do Solo 3, com 0,158%, ou seja, 39,5% 

menor que o valor ideal e esperado para esse bioma. 

 Observando esse baixíssimo valor aqui encontrado para esse mineral (e também para o 

Fe) e lembrando que parte do fósforo presente no solo será incorporada pelos vegetais através da 

absorção do húmus (Smeck 1985), pode-se afirmar que a área dos CEEE é deficiente em matéria 

orgânica. 

 Além dessa deficiência de P descrita no parágrafo anterior, merece destaque também a 

baixa concentração de Ca e K aqui encontrados, principais componentes vitais para o crescimento 

das plantas nesse bioma uma vez que o percentual de Al no solo, surpreendentemente está dentro 

da média considerada adequada para a germinação e desenvolvimento vegetal. 

Para resolver a deficiência nutricional referente a essas substâncias químicas (P, Ca e K), 

optou-se pela adubação dos CEEE com NPK e calcário. O motivo para isso se deu graças ao 

estudo pioneiro de Büll e Nakagawa (1995), que, ao estudarem as relações Ca:Mg juntamente 

com a adubação NPK em uma determinada área amostral, perceberam aumento do percentual de 

cálcio nos vegetais ali presentes, algo também relatado por Rosolem et al. (1984) em 

experimentos com vegetais dos Cerrados. 

Assim, baseando-se na literatura e nos resultados geoquímicos aqui encontrados, a 

utilização de adubação química juntamente com a gessagem pareceu ser a metodologia mais 

indicada para o reequilíbrio nutricional nos CEEE. 

Para deixar a situação dos canteiros ainda mais próxima do manejo comumente realizado 

pelos produtores rurais, optou-se pelo uso de ambos (NPK e calcário) nas mesmas proporções e 

métodos de adubação dos homens do campo do município de São Francisco, consultando para 

tal, um pequeno agricultor parceiro do projeto17. 

Assim, aplicou-se o NPK 04-14-08, indicado para plantio de mudas de árvores frutíferas 

na proporção de duas colheres de sopa por indivíduo, sendo lançado ao fundo da cova (30 cm de 

profundidade) no momento do replantio e revolvido com a terra ali presente de modo que o 

fertilizante não tivesse contato direto com as raízes das plantas, algo que comumente causa 

prejuízos ao sistema radicular dos vegetais. 

Já em relação ao calcário, este foi aplicado no fim de Agosto de 2015. A medida usada 

comumente é de 200 g por m². Dessa forma, como os CEEE apresentam 37,5 m² de área (12,5m 

                                                           
17 A consulta se deu ao senhor Gilvan Mendes, lavrador e morador do distrito do Morro, área rural de São Francisco. 
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de comprimento e 3 m de largura), utilizou-se 7500 g (7,5 kg) de calcário para calagem local, 

sendo salpicado no terreno e em seguida revolvido com o uso de enxadas até cerca de 15cm do 

solo.  

Portanto, pode-se concluir que o perfil ácido e de deficiência mineral encontrado nos 

resultados dos testes geoquímicos buscaram ser, dentro do possível, corrigidos com o uso de 

calcário e fertilizante químico, garantindo com isso maiores e melhores condições para o 

desenvolvimento vegetacional nos CEEE. 

5.7.3 CEEE propriamente dito 

5.7.3.1 Configuração final dos CEEE 

Construíram-se os CEEE de acordo com o croqui presente na Figura 5.19 ao longo dos 

meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2015 (Figura 5.43), quando finalmente 

terminou-se seu cercamento para evitar a entrada de animais no campo experimental (Figura 

5.44). 

Figura 5.43 – Área dos CEEE antes do início dos trabalhos, ainda em Junho de 2015  
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Figura 5.44 – Canteiros já demarcados sendo cercados em Outubro de 2015 

O plantio propriamente dito das diversas espécies vegetais aconteceu ao longo do mês de 

Outubro de 2015, sendo oriundas do IEF-MG, subsede Januária, que gentilmente cedeu ao 

experimento diversas de suas mudas utilizadas para replantio silvestre (Figura 5.45). 
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Figura 5.45 – Parte das mudas originárias do IEF- Januária pouco antes do plantio 

Depois de plantadas (Figura 5.46), regaram-se as mudas e canteiros duas vezes por 

semana por um apoiador do estudo ou algum funcionário da FUCAM, sendo que ao longo do 

primeiro ano essa ação se deu de forma manual, com o auxílio de baldes e no segundo com o uso 

de irrigação por gotejamento (Figura 5.47), através do aparelho cedido por um dos parceiros do 

projeto em São Francisco. 
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Figura 5.46 – Momento do plantio de uma das mudas nos corredores externos 

 
Figura 5.47 – Momento de construção do irrigador por gotejamento 

Mediram-se as espécies ali implantadas, que se desenvolveram ou morreram, de quatro 

em quatro meses (iniciando-se em Outubro de 2015, como mostra a Tabela 5.10) pelo autor, 
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utilizando-se para tal uma trena (Figura 5.48). Cabe destacar que as medições não puderam 

acontecer em intervalos de tempo menores, haja vista a dificuldade de captação financeira do 

projeto, um dos maiores entraves a um melhor desenvolvimento do trabalho aqui descrito. 

Tabela 5.10 - Intervalo de tempo onde ocorreram as medições dos vegetais plantados 

Mês Ano 

Outubro 2015 

Janeiro 2016 

Abril 2016 

Julho 2016 

Outubro 2016 

Janeiro 2017 

Abril 2017 

Julho 2017 

Outubro 2017 
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Figura 5.48 – Momento da medição de uma das mudas de Barriguda (C. glaziovii) 

Ao término dos dois anos de monitoramento, todos os três canteiros experimentais (sendo 

que o referente ao solo transplantado se divide em três) e mais o canteiro controle (branco) tiveram 

suas espécies vegetais que apresentavam mais de 30 cm de altura coletadas para identificação 

(Figura 5.49), pois a ideia de se perceber a variação das espécies que germinaram ao longo desse 

tempo também fez parte dos objetivos deste capítulo, haja vista que quanto maior a diversidade 

específica presente, melhor pode ser considerado o resultado encontrado.  
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Figura 5.49 – Uma das espécies coletadas e posteriormente identificadas 

Assim, para melhor organizar esta seção, optou-se por dividi-la em mais duas partes, 

sendo a primeira relativa as espécies plantadas no entorno como corredores ecológico-

econômicos propriamente, sendo possível assim verificar quais delas são as mais indicadas para 

o plantio. 

Já a última parte é referente aos canteiros centrais, descrevendo sua riqueza vegetacional 

mapeada de modo a se perceber qual das três opções testadas apresenta melhores resultados tendo 

em vista a diversidade vegetal do Cerrado, sendo assim a mais indicada para áreas centrais de 

projetos futuros de corredores florestais na área de estudo. 

Assim, a ideia deste capítulo foi, também, apresentar como conclusão um modelo ideal 

de plantio, com as espécies mais indicadas para se desenvolverem no entorno, seu manejo e qual 

a melhor forma de manuseio da área central com objetivos conservacionistas. 

5.7.3.2 Configuração do entorno dos CEEE 

Como dito anteriormente, a região do entorno dos canteiros foi dividida em quatro 

corredores, sendo que os dois localizados a Leste da área central tiveram capina quadrimestral ao 

longo do tempo do experimento e os localizados a Oeste dos canteiros receberam somente capina 

no raio de um metro a sua volta. 

Dessa forma, com base em tabelas específicas, é possível perceber quais espécies se 

plantaram e o seu comportamento ao longo dos dois anos de experimento em cada um dos quatro 

corredores. 
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Cabe destacar que, por descuido, plantaram-se duas mudas de frutíferas ao longo do 

CEEE de madeiras de lei com capina constante (Umbu e Baru), sendo que se plantaram os dois 

vegetais recém-germinados (ambos Pau Jeú) que deveriam estar ali erroneamente no CEEE de 

frutíferas sem capina constante. De modo a levar a discussão somente para as espécies previstas 

em cada canteiro, ambas, mesmo presentes na tabela, ficaram fora das análises, tanto do local de 

plantio sozinho como dos testes comparativos entre os dois corredores de manejo similar ou dos 

quatro CEEE como um todo.  

Outro ponto importante se dá acerca da variabilidade de mudas em cada CEEE. Devido 

à dificuldade de captação financeira do projeto, os exemplares arbóreos plantados foram aqueles 

disponíveis no IEF Januária e doados. Portanto não houve possibilidade de escolha dos 

exemplares, o que ajuda a explicar porque algumas árvores estiveram mais presentes se 

comparada a outras, em especial o Jatobá, que, por possuir uso alimentício (Lorenzi e Matos 

2002), nutricional (Almeida et al. 1987) e madeireiro (Gonzaga 2006), acabou sendo utilizado no 

plantio tanto nos canteiros frutíferos como nas lenhosas de valor comercial. 

Após essa breve descrição dos motivos que influenciaram no plantio dos CEEE, pode-se 

passar para sua descrição propriamente dita, que, para melhor entendimento do leitor, dividiu-se 

em subtópicos, facilitando o debate acerca dos resultados encontrados. 

5.7.3.2.1 Corredor de madeiras de lei com capina constante 

O primeiro dos corredores que será abordado é aquele localizado mais a Leste dos CEEE. 

Este, que apresentou o plantio de árvores de valor econômico junto à indústria madeireira, recebeu 

capina quadrimestral por toda sua área e passou a ser chamado Corredor 1.1. 

Os resultados, após dois anos de pesquisa, estão descritos na Tabela 5.11.  

Tabela 5.1118 – Tabela referente às espécies presentes no corredor 1.1, relativo às madeiras de lei com 
capina constante e seu respectivo tamanho ao longo do tempo do experimento (em cm) 

Madeiras de lei com capina constante – Corredor 1.1 

Espécie Nome Popular out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 

1 Triplaris sp. Pau Jeú 33 42 46 53 63 74 79 82 84 

2 S. tuberosa Umbu 31 36 39 42 49 54 57 60 63 

3 S. terebinthifolius Aroeira 41 82 94 109 147 176 189 196 206 

4 C. glaziovii Barriguda 46 57 63 70 79 89 93 97 101 

5 S. terebinthifolius Aroeira 32 43 48 51 58 63 67 69 71 

6 S. terebinthifolius Aroeira 31 44 49 53 57 64 68 70 72 

                                                           
18 M: Árvores mortas. Os indivíduos mortos não foram considerados nas medições finais para efeito comparativo final entre a altura 
das espécies.  
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7 D. alata Baru 30 33 34 35 41 46 49 52 54 

8 A. fraxinifolium G. Alves 24 29 M M M M M M M 

9 S. terebinthifolius Aroeira 47 56 59 62 73 84 92 99 104 

10 H. courbaril Jatobá 36 41 46 51 54 58 61 62 64 

11 S.terebinthifolius Aroeira 39 43 48 51 55 60 63 65 66 

12 Triplaris sp. Pau Jeú 44 51 57 62 74 88 96 99 101 

 Observando-se a Tabela 5.11, é possível perceber que a espécie que mais cresceu foi a 

Aroeira, que atingiu 206 cm. Uma boa explicação para essa situação pode estar relacionada ao 

perfil físico do solo local somado às características fisiológicas da espécie em questão. 

Em relação ao solo, os testes laboratoriais realizados e apresentados na Tabela 5.3, 

mostraram a textura siltosa como a mais dominante no local, algo curiosamente que agrada a 

Aroeira. 

Lorenzi (1997) demonstra que as mudas dessa árvore se desenvolvem em taxas superiores 

a 50% quando estão em substratos silto-argilosos bem iluminados, como é o caso em questão. Por 

crescer rapidamente em locais como este, Ferreti et al. (1995) a classificam como espécie pioneira 

de intensa competição interespecífica. Essas características, inclusive, contribuem para 

compreender porque esse é um dos vegetais mais utilizados em programas recuperação de matas 

ciliares do Cerrado (Kageyama e Gandara 2000). 

Em extremo oposto ao S. terebinthifolius, temos o Jatobá19, com 64 cm, como o exemplar 

arbóreo que menos cresceu no Corredor 1.1. Descrita por Kageyama et al. (1990) como espécie 

clímax, é bem possível que seu menor desenvolvimento tenha acontecido graças aos efeitos da 

competição por nutrientes com seus vizinhos, duas Aroeiras, que são árvores, como explanado no 

parágrafo anterior, altamente adaptadas a ambientes hostis, não à toa são usadas frequentemente 

em projetos de replantio de áreas degradadas (Paiva e Vital 2003). 

 Das doze mudas plantadas, onze sobreviveram, o que representa um potencial de 

sobrevivência bem alto. Somente um exemplar de G. Alves não resistiu até o fim da estação 

chuvosa. Uma vez que essa é uma espécie considerada pioneira por Lorenzi (1997) e que se 

desenvolve bem na presença de Alumínio (Franco 2005), como é o caso do solo local, com teor 

médio desse mineral (Tabela 5.9), não parece fazer sentido aparente sua morte prematura, ainda 

mais se levando em conta a correção do pH realizada antes do plantio. 

 Entretanto, outro fator importante para a sobrevivência é o tamanho do exemplar 

plantado. Kiiskila (1999) mostra que plantas jovens de maior tamanho apresentam vantagem 

competitiva interespecífica, o que ajuda a explicar porque o A. fraxinifolium não sobreviveu. Com 

                                                           
19 Cabe destacar que o Baru, que foi a menor espécie presente, está fora da amostragem por ser frutífera e ter sido plantada 
erroneamente nesse canteiro. 
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apenas 24 cm, ela foi o único exemplar com menos de 30 cm presente nesse canteiro, e 

curiosamente o único que não permaneceu vivo, mostrando que além das características físicas, 

químicas e nutricionais, também a altura da muda pode ser um fator limitante para a sobrevivência 

nas condições apresentadas no Corredor 1.1. 

5.7.3.2.2 Corredor de frutíferas com capina constante 

O segundo enfileiramento arbóreo a ser comentado também se localiza no canteiro 1, é o 

corredor de frutíferas com capina constante, que será denominado agora de Corredor 1.2. Ele está 

localizado a Oeste do primeiro e seus resultados podem ser observados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Tabela referente às espécies presentes no corredor 1.2, relativo às árvores frutíferas com 
capina constante e seu respectivo tamanho ao longo do tempo do experimento (em cm) 

Árvores frutíferas com capina constante – Corredor 1.2 

Espécie Nome Popular out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 

1 P. guajava Goiaba 61 72 81 84 89 106 116 119 126 

2 M. indica Mangueira 46 54 69 70 74 82 89 93 102 

3 M. indica Mangueira 48 58 75 81 87 98 114 117 122 

4 P. guajava Goiaba 36 47 58 63 67 72 78 80 82 

5 G. americana Jenipapo 25 31 33 M M M M M M 

6 G. americana Jenipapo 26 29 32 M M M M M M 

7 M. indica Mangueira 42 49 55 58 62 69 73 78 81 

8 M. indica Mangueira 23 M M M M M M M M 

9 G. americana Jenipapo 28 30 31 31 35 35 39 40 42 

10 P.guajava Goiaba 31 37 42 44 47 48 52 53 54 

11 G.americana Jenipapo 26 29 32 M M M M M M 

12 D.alata Baru 24 27 29 M M M M M M 

A espécie que melhor se desenvolveu foi a goiabeira, com 126 cm. Em relação a esta, por 

ser originária da América do Sul, consegue se adaptar a praticamente toda a região dos trópicos 

(Gongatti Netto et al. 1996). 

Vale et al. (2004) mostraram que um dos fatores-chave para o plantio de frutíferas é a 

qualidade do substrato, portanto quanto mais rico em nutrientes este for, maior a chance de 

sobrevivência da espécie. No caso das goiabas, mudas vistosas e saudáveis podem ser o fator-

chave para o sucesso do pomar (Prado et al. 2002), como foi o caso do Corredor 1.2, onde todas 

as suas mudas tiveram o tamanho mínimo de 30 cm. 

Outro fator que ajuda a explicar o sucesso da P. guajava se dá pelo fato do solo ter sofrido 

correção de seu pH através da aplicação de calcário. Uma vez que as goiabeiras jovens possuem 

intensa assimilação de nutrientes nos primeiros 90 dias posteriores ao transplantio (Augostinho et 

al. 2008) e que nesse período ela não é tolerante ao alumínio excessivo 
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(Salvador et al. 2000), a calagem ali realizada, já indicada por Natale et al. (2000), teve papel de 

destaque para o sucesso dessa espécie nesse corredor. 

De maneira inversa, o Jenipapo foi quem menos cresceu, com apenas 42 cm. Ela é 

considerada um exemplar secundário tardio, típico de regiões clímax (Carvalho 1994). Sendo 

vulnerável ao fogo, acaba tendo um comportamento mais distante das regiões centrais do Cerrado, 

sendo mais comum sua presença em áreas pantanosas, oferecendo alimentação abundante para a 

avifauna (Pott e Pott 1994). 

Ao contrário da maior parte das mudas transplantadas, o Genipa americana possui alta 

dependência hídrica, tanto é que sua maior distribuição se dá em regiões tropicais úmidas e suas 

mudas têm sido indicadas para recuperação de áreas degradadas de matas ciliares próximas a 

córregos d´água (Barbosa et al. 1989). 

 Portanto, o fator limitante que praticamente eliminou as mudas de Jenipapo (à exceção 

de uma, a menor de todas) parece ser a disponibilidade hídrica, mostrando que esse exemplar 

arbóreo não parece ser dos mais indicados para replantios de Cerrado ou usos futuros em CFEE. 

 Em termos de sobrevivência de indivíduos, mais da metade das mudas transplantadas 

chegaram ao fim do segundo ano do experimento, sendo que praticamente todas eram goiabeiras 

e mangueiras (exceção de um exemplar de Jenipapo), demonstrando serem, aparentemente, as 

frutíferas mais bem adaptadas às condições do corredor 1.2. 

5.7.3.2.3 Corredor de madeiras de lei sem capina constante 

 O terceiro dos corredores se localiza à Oeste dos Canteiros. Tanto este, que passará a ser 

chamado de Corredor 2.1 como o último, apresenta uma diferença importante, não sofreu capina 

constante. A ideia desse manejo diferenciado é comparar com os resultados presentes no 

Corredor1. 

 A Tabela 5.13 apresenta os resultados observados após dois anos de plantio no Corredor 

2.1. 

Tabela 5.13 – Tabela referente às espécies presentes no corredor 2.1, relativo às madeiras de lei sem capina 
constante e seu respectivo tamanho ao longo do tempo do experimento (em cm) 

Madeiras de lei sem capina constante – Corredor 2.1 

Espécie Nome Popular out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 

1 C.glaziovii Barriguda 26 31 33 M M M M M M 

2 D. melanoxylon Pau Preto 25 28 32 M M M M M M 

3 C.glaziovii Barriguda 47 56 67 71 74 86 97 100 103 

4 Triplaris sp. Pau Jeú 49 54 63 67 71 76 78 80 82 

5 C. glaziovii Barriguda 42 51 56 60 66 72 78 80 81 

6 A. fraxinifolium G. Alves 23 32 M M M M M M M 
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7 S. terebinthifolius Aroeira 39 46 54 58 64 71 77 79 82 

8 H. courbaril Jatobá 34 39 44 47 52 56 58 59 63 

9 H. courbaril Jatobá 28 31 34 M M M M M M 

10 S. terebinthifolius Aroeira 43 55 63 70 79 89 96 98 102 

11 C. glaziovii Barriguda 23 M M M M M M M M 

12 A. fraxinifolium G. Alves 67 81 121 136 144 167 181 199 204 

Ao contrário do Corredor 1.1, onde a maior parte das mudas sobreviveu, agora pouco 

mais da metade das árvores chegaram com vida ao final do segundo ano do experimento. Um 

fator importante de se destacar, se comparado ao primeiro corredor, se dá pela diferença de 

manejo entre ambos. 

Levando-se em conta que a competição entre plantas é densidade-dependente, ou seja, 

quanto maior for o espaçamento entre indivíduos maior será sua taxa de crescimento (Larrea-

Alczar e Soriano 2006), é possível afirmar que a presença de ervas daninha disputando nutrientes 

com as mudas transplantadas parece ser uma condição limitante significativa para a sobrevivência 

das madeiras de lei aqui presentes. 

Outro ponto que se destaca entre os vegetais mortos está diretamente relacionado com o 

tamanho das mudas: todas inferiores a 30 cm, algo que se repetiu também nos Corredores 1.1 e 

1.2. Tendo em vista que a altura da parte área de uma planta é um fator observado para se verificar 

a qualidade da muda (Gomes et al. 2002), este também parece ser um fator limitante que merece 

ser mencionado. 

Passando-se para os indivíduos sobreviventes no experimento, novamente percebeu-se 

alta taxa de sobrevivência das Aroeiras, mas a espécie de maior tamanho observado, com 204 cm 

foi um exemplar de G. Alves. Comparando-se com o fato de essa espécie não ter sobrevivido no 

Canteiro 1 e agora ter tido uma alta taxa de crescimento, cabe observar alguns fatores importantes.  

O primeiro deles se relaciona com a vizinhança da muda. Enquanto no Corredor 1.1 a 

árvore competia por recursos diretamente com a Aroeira (Tabela 5.11), agora seu exemplar 

compete com uma Barriguda (Tabela 5.13). 

Diferente do S. terebinthifolius, que é um vegetal pioneiro altamente competitivo (Ferreti 

et al. 1995),  a C. glaziovii é uma espécie secundária tardia (Melo et al. 2014) que não apresenta 

mecanismos agressivos como a primeira. Prova disso é que somente o exemplar de G. Alves 

próximo a Barriguda sobreviveu, enquanto o outro, vizinho da Aroeira morreu. 

Portanto, a altura observada no A. fraxinifolium sobrevivente, que o colocou como a 

segunda muda que mais cresceu comparando todas do experimento, está também relacionado ao 

fato de não ter ao seu redor uma espécie pioneira agressiva.  
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Outro ponto importante que contribuiu para o alto desenvolvimento da árvore está 

relacionado à alta demanda por Nitrogênio que essa árvore necessita (Duboc e Guerrini 2007). 

Uma vez que todas as mudas receberam na adubação o NPK, a presença de N no solo foi um 

importante fator para o crescimento e desenvolvimento desse exemplar arbóreo. Mas isso somente 

quando a competição interespecífica não causou pressão seletiva significativa sobre os indivíduos 

de G. Alves. 

Por último, cabe comentar sobre o vegetal que menos se desenvolveu sem morrer, 

novamente o Jatobá, agora com 63 cm. Sem dúvida é surpreendente a capacidade de 

sobrevivência dessa planta. Dona de uma capacidade adaptativa ímpar, tanto solos úmidos como 

áreas pobres em disponibilidade hídrica (Salvador 1989) apresentam quantidade considerável de 

Hymenaea courbaril. 

Assim como aconteceu no Corredor 1.1, pode-se afirmar que os jatobás não cresceram 

tudo que podiam a julgar pelas características hídricas e pedológicas presentes, ainda mais ao 

levar-se em conta a sua capacidade de sobrevivência em locais com baixa oferta de água (Araújo 

Filho 2002). 

Observando-se a Tabela 5.13, nota-se que novamente o Jatobá é vizinho da Aroeira, 

sofrendo assim, mais uma vez, o reflexo da agressividade competitiva dessa espécie. Os dois 

exemplares de H. courbaril, por coincidência, estão próximos aos dois indivíduos de S. 

terebinthifolius, justificando, portanto porque um dos exemplares veio a morrer e o outro a 

apresentar crescimento apical reduzido. 

5.7.3.2.4 Corredor de frutíferas sem capina constante 

 O último dos canteiros também se localiza no corredor 2 e passará a ser chamado de 

Canteiro 2.1 a partir daqui. Ele representa os exemplares de frutíferas cultivadas sem capina 

constante, de modo a permitir a comparação de seu desenvolvimento, em especial com o Canteiro 

1.2, de plantio similar, mas de manejo diferenciado. 

Cabe destacar que as duas espécies plantadas por engano no Canteiro 1.1 deveriam estar 

aqui, prova disso é que dois Paus Jeús estão no espaço que deveria estar reservado ao Baru e 

Umbu plantados no primeiro dos canteiros. Assim como aconteceu no caso anterior, aqui 

novamente não se contabilizaram os vegetais em termos de análises de seu desenvolvimento 

corporal, ficando as discussões reservadas apenas aos indivíduos plantados de maneira correta. 

Os resultados do Canteiro 2.2 estão resumidos na Tabela 5.14: 

Tabela 5.14 – Tabela referente às espécies presentes no corredor 2.2, relativo às árvores frutíferas sem 
capina constante e seu respectivo tamanho ao longo do tempo do experimento (em cm) 

Frutíferas sem capina constante – Corredor 2.2 
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Espécie Nome Popular out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 

1 T. indica Tamarindo 29 M M M M M M M M 

2 Triplaris sp. Pau Jeú 44 54 66 71 79 87 94 98 103 

3 H. courbaril Jatobá 41 45 52 57 61 69 71 73 76 

4 P.guajava Goiaba 27 29 32 33 34 34 35 M M 

5 G.americana Jenipapo 31 33 36 M M M M M M 

6 H. courbaril Jatobá 47 49 52 55 64 69 76 78 81 

7 M. indica Mangueira 29 35 38 M M M M M M 

8 H. courbaril Jatobá 46 52 60 62 66 71 76 79 82 

9 M. indica Mangueira 32 37 43 48 49 50 50 M M 

10 H. courbaril Jatobá 36 37 39 M M M M M M 

11 Triplaris sp. Pau Jeú 48 53 63 69 76 82 87 88 92 

12 D. alata Baru 22 M M M M M M M M 

A última das áreas de entorno do experimento em questão apresentou a menor taxa de 

sobrevivência, com bem menos da metade das mudas plantadas vingando ao término dos dois 

anos de estudo. Curiosamente somente sobreviveram os jatobás20.  

Frutíferas que resistiram e se desenvolveram bem no Canteiro 1.2, como mangueiras e 

goiabeiras, não resistiram às intempéries climáticas nesse caso. Assim, é possível analisar quais 

fatores foram tão importantes para que o relativo sucesso do plantio anterior aqui não se repetisse. 

O primeiro dos fatores, assim como ocorreu entre os canteiros 1.1 e 2.1 é o manejo 

regular. Trabalhando com Oliveiras, Elmore et al. (2004) mostraram como a capina de ervas 

daninhas foram importantes para o crescimento dos exemplares recém plantados, em especial por 

diminuir a competição por água e nutrientes. 

Esse inclusive parece ser o outro ponto-chave que não permitiu o desenvolvimento 

arbóreo das frutíferas (afora o Jatobá). Todas as mudas que não vingaram apresentavam tamanho 

inferior a 40 cm. Isso demonstra que, em um cenário onde a retirada da vegetação do entorno não 

se dá de forma constante, as chances de sobrevivência dos exemplares arbóreos inferiores a 40 

cm é muito baixo. 

O Jatobá, única espécie sobrevivente nesse canteiro, sem dúvida mostra-se apta a 

sobrevivência nos mais diversos substratos, sendo possível ser vista tanto em locais úmidos como 

secos (Salvador 1989), à exemplo da Caatinga, bioma de baixa disponibilidade hídrica (Araújo 

Filho 2002) onde a espécie é relativamente abundante (Lorenzi 1997). 

 

                                                           
20 Destaca-se que os dois exemplares de Pau Jeú sobreviventes foram plantados por engano no canteiro, logo não participaram das 
análises. 
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Exemplo de resiliência edafoclimática (Paiva e Vital 2003), Silva et al. (2002) o 

descreveram em áreas secas do Nordeste, mostrando como esse exemplar arbóreo parece ser um 

dos mais indicados em plantios no Cerrado, em especial em locais de baixa umidade. Sobre isso, 

Lorenzi (1992) mostra que o Jatobá parece ter preferência pelo Cerrado seco ao úmido, algo que 

tem contribuído cada vez mais para o estudo fisiológico da espécie (Carvalho 1994) tendo em 

vista a possibilidade de seu uso em projetos de replantio e reflorestamento de áreas com baixa 

oferta de água. 

5.7.3.2.5 Comparação dos resultados das espécies vegetais 

Para melhor explanar os resultados comparativos obtidos entre as diferentes espécies 

vegetais presentes; optou-se pela divisão em tópicos em ordem alfabética do nome popular. 

a) Aroeira (S. terebinthifolius) 

 Como já abordado no item 5.7.3.2.1, essa espécie apresentou o individuo que mais 

cresceu em altura ao longo do tempo da pesquisa, com 206 cm no corredor 1.1. De maneira a 

comparar os demais exemplares com este, criou-se a Figura 5.49, que apresenta a taxa de 

crescimento de todas as Aroeiras presentes no experimento. 

 
Figura 5.50 – Gráfico comparativo do crescimento das Aroeiras (S. terebinthifolius) ao longo da pesquisa21 

 Observando-se a Figura 5.50, é possível perceber, em primeiro lugar, a alta taxa de 

sobrevivência do S. terebinthifolius, mostrando porque ela é classificada como pioneira (Ferreti 

et al. 1995). Além disso, destaca-se ainda o crescimento desigual da Aroeira 1.1.3, muito acima 

da média das demais mudas. 

                                                           
21 As figuras que representam a comparação entre espécies vegetais nos canteiros apresentam a denominação dos exemplares 
organizados de acordo com o corredor e posição. Por exemplo: a Aroeira 1.1.3, é o 3° indivíduo localizado no corredor 1.1.  
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 Para verificar se esse indivíduo, assim como os demais, apresentava o mesmo padrão de 

desenvolvimento em altura, recorreu-se a estatística, para ser mais exato à análise de variância 

(ANOVA), teste simples e capaz de apontar diferenças entre médias populacionais comparando-

as a ponto de observar se ambas são similares (Moraes 2011). 

  Na ANOVA, parte-se de duas hipóteses: 

 H0: µ1 = µ2 = … = µk (hipótese nula, não existe diferença entre as médias dos indivíduos) 

 H1: quando pelo menos uma média populacional difere das demais (existe diferença entre 

as médias) 

Para saber qual das hipóteses deve-se usar, é preciso usar dois parâmetros presentes no 

resultado final do teste, o F e o F crítico. A estatística F representa a distribuição F de Fisher-

Snedecor com k-1 e n-k graus de liberdade, onde k é o número de indivíduos e n é o número de 

medições ao longo do tempo (Anjos 2009). No caso da Aroeira, o k será igual a 7 e o n igual a 9. 

Assim, se o F > F crítico, significa que se deve rejeitar a hipótese nula, ou seja, nota-se uma 

variação significativa entre os espécimes estudados. 

Entretanto, se o F < F crítico, a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou seja, não se percebe 

variabilidades significativas entre os indivíduos pesquisados. 

 Agora, de posse um teste capaz de apontar se houve ou não alteração na média de 

crescimento em altura ao longo do tempo de pesquisa, é possível afirmar com certeza o que houve 

com cada uma das espécies estudadas comparando-as entre si. 

 No caso da Aroeira, tema deste tópico, a Figura 5.15 retrata sua ANOVA. 

Tabela 5.15 – ANOVA da Aroeira (S. terebinthifolius) 

ANOVA - Aroeira (S. terebinthifolius) 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 46935,26984 6 7822,545 11,01656067 4,48833E-08 2,265567389 

Dentro dos grupos 39764 56 710,0714       

Total 86699,26984 62         

 Tendo em vista o F > F crítico, pode-se afirmar que as mudas pesquisadas possuem variação 

significativa do seu comportamento de crescimento, algo esperado, basta ver a alta taxa do 

indivíduo 1.1.3 e também a variação de manejo entre os canteiros 1 e 2. 

 De modo a perceber se a capina entre os canteiros influenciava no padrão de crescimento 

dos espécimes de Aroeira, traçaram-se dois novos gráficos referentes à análise de 
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variância (Tabelas 5.16 e 5.17) para cada canteiro, buscando-se compreender se a variável 

“manejo” foi significativa a ponto de influenciar no crescimento dos indivíduos. 

Tabela 5.16 – ANOVA da Aroeira (S. terebinthifolius) no canteiro 1.1 

ANOVA Aroeira (S. terebinthifolius) Canteiro 1 Completo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 45659,2 4 11414,8 13,25128 5,81E-07 2,605975 

Dentro dos grupos 34456,44444 40 861,4111       

Total 80115,64444 44         

Tabela 5.17 – ANOVA da Aroeira (S. terebinthifolius) no canteiro 2.1 

ANOVA Aroeira (S. terebinthifolius) Corredor 2 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 868,0555556 1 868,0556 2,616814604 0,125278 4,493998 

Dentro dos grupos 5307,555556 16 331,7222       

Total 6175,611111 17         

Observando-se as tabelas 5.16 e 5.17, é possível notar uma importante alteração. Na 

primeira, novamente não se percebe nenhuma relação significativa de comportamento (F > F 

crítico), entretanto no canteiro 2.1 sim (F < F crítico), mostrando que em um local onde não ocorre 

capina constante a média de crescimento dos indivíduos se relaciona. 

Verificando-se ainda a média de altura das Aroeiras entre cada um dos canteiros, canteiro 

1.1= 75,91 e canteiro 2.1= 70,27, pode-se perceber que no primeiro os espécimes se 

desenvolveram melhor quando comparados ao segundo. 

Em trabalhos com Oliveiras, Uremis (2005) demonstrou que a presença de ervas daninha 

é um dos fatores que acarretam perda da produção dos olivais, demonstrando como a competição 

por recursos no solo é um fator limitante importante de ser observado, como no caso dos S. 

terebinthifolius do experimento, que tiveram um desenvolvimento apical correlacionado, como 

observado na Tabela 5.17. 

Essa média de altura menor assim como a média de crescimento parecida entre os 

indivíduos presentes no canteiro sem capina são indícios de que as mudas precisaram competir 

por recursos com as espécies invasoras, prejudicando seu desenvolvimento corporal e crescimento 

apical. 

Comparando todas as Aroeiras presentes nos CEEE, é possível afirmar que, seguindo-se 

a orientação de José et al. (2005) para o plantio de suas mudas (mínimo de 25 cm), essa é uma 

das espécies mais indicadas para replantio ecológico econômico, sendo indicado, no caso de seu 

manejo, a capina, ao menos, quadrimestral. 

b) Barriguda (C. glaziovii) 
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 Conhecida também como "paineira branca", essa árvore tem seu caule e folha usados 

popularmente para o combate a inflamações, reumatismos e distúrbios respiratórios (Pereira 

Júnior et al. 2014). 

 No caso deste estudo, de maneira a comparar o desenvolvimento em altura de seus 

indivíduos nos CEEE, traçou-se o gráfico presente na Figura 5.50, onde é possível notar ao longo 

do tempo como se comportaram os espécimes ali presentes.   

Figura 5.51 – Gráfico comparativo do crescimento das Barrigudas (C. glaziovii) ao longo da pesquisa 

 Chama atenção o fato de 40% das mudas não ter resistido ao primeiro ano pós-plantio, 

demonstrando como o estresse resultante do seu transplante pode ser severo, refletindo tanto na 

qualidade como na quantidade de indivíduos (Mckee 1981). 

 Entretanto, entre os exemplares que não morreram, é possível observar na Figura 5.51 

uma semelhança de crescimento apical. Para observar se essa impressão de fato é verdadeira, 

traçou-se a ANOVA referente a esses exemplares vegetacionais (Tabela 5.18). 

Tabela 5.18 – ANOVA das Barrigudas (C. glaziovii) sobreviventes 

ANOVA - Barrigudas (C. glaziovii) sobreviventes 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 931,1851852 2 465,59259 1,454724 0,253324571813359 3,402826 

Dentro dos grupos 7681,333333 24 320,05556       

Total 8612,518519 26         

Observando-se na Tabela 5.17 que F < F crítico, pode-se afirmar, portanto, que não é 

perceptível variações significativas entre as árvores, ou seja, as Barrigudas seguem o mesmo 

padrão de crescimento. 

Esse é um fator de extrema importância, pois faz notar que os C. glaziovii não aparentam 

apresentar uma predileção por manejo, sobrevivendo de maneira similar 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

296 
 

independente da capina local. Esse comportamento aqui observado é corroborado pelos trabalhos 

de Almeida et al. (1998) e Silva Júnior (2005), que, trabalhando com diversas espécies da família 

Bombacacea, destacaram que seus membros podem ser indicados em programas de revegetação 

de áreas antropizadas. 

O fator que parece ter sido limitante nos indivíduos que não vieram a sobreviver parece 

ser o tamanho das mudas. Tanto 2.1.1 como 2.1.5 possuíam menos de 30 cm (26cm e 23cm 

respectivamente), reiterando a importância de um tamanho mínimo para o transplantio, em 

especial observando-se o fato de que todos os exemplares aqui sobreviventes tinham mais de 40 

cm. 

 Apesar de nem todas as Barrigudas terem sobrevivido, chama atenção o fato de sua 

sobrevivência independente do manejo e quando transposta com uma muda de, pelo menos, 40 

cm (tamanho mínimo). Sem dúvida, assim como as Aroeiras, esse é um vegetal interessante de 

ser pensado em projetos de recuperação de áreas degradadas do Cerrado. 

c) Baru (D. alata) 

 Essa planta, usada comumente na alimentação (Ribeiro et al. 1992) ou na fabricação de 

papel (Andrade e Carvalho 1996), infelizmente teve apenas um dos seus três exemplares vivos 

após os dois anos de experimento (Figura 5.52). 

Figura 5.52 – Gráfico comparativo do crescimento do Baru (D. alata) ao longo da pesquisa 

Tendo em vista que o Baru é típico de locais com solos úmidos como os Neossolos 

(EMBRAPA, 2006) típicos de beira de rio, não é de se surpreender que ele tenha tido dificuldade 

de sobreviver em um substrato que se propunha a imitar as condições extremas do Cerrado. 

Haja vista que somente um indivíduo sobreviveu, não foi possível realizar nenhum tipo 

de análise estatística, nem tampouco afirmar se existe preferência por alguma das duas formas de 
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manejo. A única conclusão capaz de se chegar acerca do D. alata é que ele, definitivamente não 

parece ser indicado para a confecção de futuros CFEE. 

d) Goiaba (P. guajava) 

Podendo ser encontrada em toda América Latina, essa é uma das árvores frutíferas 

símbolos do Brasil, prova disso é o país ser o maior produtor mundial do seu fruto (IEA 2016). 

Como esperado, a maior parte dos exemplares plantados nos CEEE sobrevieram, o que 

demonstra o alto grau de adaptabilidade da Goiaba ao Cerrado (Figura 5.53). 

Figura 5.53 – Gráfico comparativo do crescimento da Goiaba (P. guajava) ao longo da pesquisa 

 Nota-se facilmente, de acordo com a Figura 5.53, que o tamanho da muda não foi um 

fator decisório para a sobrevivência dessa espécie, mas sim o manejo, haja vista que o exemplar 

presente no Corredor 2.2 não sobreviveu; apenas aqueles presentes no Corredor 1.2. 

Considerando que as goiabas são capazes de resistir a quase todo tipo de solo da região tropical 

do globo (Gongatti Netto et al.  1996), sem dúvida o manejo é um importante fator limitante à 

sua sobrevivência. 

 Corrobora essa afirmativa Saavedra e Pastor (1996), que, em trabalhos com Oliveiras, 

demonstraram que a capina e cuidado adequado podem ser fatores decisórios importantes quando 

se busca um maior crescimento e desenvolvimento vegetal. 

 Ainda sobre a P. guajava, é interessante observar se os exemplares sobreviventes 

possuem algum tipo de similaridade de crescimento. Para isso, traçou-se a ANOVA referente a 

esses indivíduos (Tabela 5.19).  

Tabela 5.19 – ANOVA das Goiabas (P. guajava) sobreviventes no Canteiro 1.2 

ANOVA - Goiaba (P. guajava) Canteiro 1.2 
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Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 11221,55556 2 5610,778 20,50709 6,403801E-06 3,402826 

Dentro dos grupos 6566,444444 24 273,6019       

Total 17788 26         

Observando-se a tabela 5.18, é possível perceber que F > F crítico, levando-se a deduzir, 

portanto, a presença de variações significativas entre as árvores, ou seja, as goiabeiras não seguem 

o mesmo padrão de crescimento, o que faz com seja importante pensar em fatores que possam 

ajudar a interpretar o motivo. 

O principal fator, pelas observações realizadas, parece ser o tamanho da muda, que, apesar 

de não influenciar na sobrevivência, pode perfeitamente influenciar no seu tamanho. Kiiskila 

(1999) mostra que vegetais com maiores dimensões tendem a ter uma maior taxa de sobrevivência 

quando em ambientes onde ocorra competição por nutrientes. 

Apesar de haver capina constante no Canteiro 1.2, evitando-se assim ervas daninha, é 

inegável que a vizinhança influencia no desenvolvimento do vegetal, mas a proporção de 

crescimento dos três exemplares de Goiabas foi proporcional ao tamanho original de suas mudas. 

Para isso, basta observar a média de crescimento de cada uma (Tabela 5.20), comprovando que 

quanto maior for a muda transplantada, maior será sua taxa de crescimento apical. 

Tabela 5.20 – Comparação das mudas de Goiaba (P. guajava) sobreviventes no Canteiro 1.2 

Comparação das mudas de Goiaba (P. guajava) no Canteiro 1.2 

Grupo Tamanho da muda no plantio (cm) Soma Média Variância 

Goiaba 1.2.2 61 854 94,88889 517,1111 

Goiaba 1.2.4 36 583 64,77778 244,1944 

Goiaba 1.2.10 31 408 45,33333 59,5 

 Por último, cabe-se observar o fato de essa frutífera sobreviver facilmente em áreas mais 

áridas do Cerrado, sendo, portanto, quando em formato de mudas já germinadas e desenvolvidas, 

ótimos exemplares a serem pensados para estarem presentes em futuros CFEE. 

e) G. Alves (A. fraxinifolium) 

 Ameaçado de extinção (IBAMA, 2008) e muito usado na indústria moveleira (Lorenzi 

1997), durante o plantio dos Corredores somente três exemplares se fizeram presentes, com dois 

destes morrendo antes dos seis primeiros meses de experimento (Figura 5.54).  
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Figura 5.54 – Gráfico comparativo do crescimento do G. Alves (A. fraxinifolium) ao longo da pesquisa 

Uma vez que o G. Alves é um exemplar típico do Cerrado sentido restrito, a primeira 

impressão é de estranheza com essa baixa taxa de sobrevivência. Não parece razoável a explicação 

de que somente o tamanho da muda tenha sido o principal fator limitante (o exemplar que vingou 

apresentava uma muda de 67 cm, enquanto as demais não tinham nem 25 cm). Entretanto, 

aprofundando nas características específicas, é possível tentar compreender o que aconteceu. 

O primeiro ponto em questão está relacionado ao pH do solo. Almeida et al. (1998) 

mostram que a quantidade de A. fraxinifolium na natureza é proporcional a acidez do solo, em 

geral relacionada a alta quantidade de Alumínio (Franco 2005).  

No caso dos Canteiros, a Tabela 5.9 mostra que o teor desse mineral no solo o faz ser 

classificado como de teor médio de acordo com a Circular Técnica da EMBRAPA (Luz, Ferreira 

e Bezerra 2002). Dessa forma, a quantidade de Al presente parece não ser o mais indicado ao seu 

desenvolvimento.  

Outro ponto a ser destacado se dá pela enorme quantidade de Nitrogênio necessário ao 

seu desenvolvimento, algo que inclusive tem limitado sua utilização em projetos de revegetação 

natural (Duboc e Guerrini 2007). Uma vez que se usou NPK somente no momento do plantio, de 

modo a buscar assemelhar as condições dos canteiros o mais próximo possível ao do mundo real, 

é possível que essa quantidade não tenha sido suficiente ao seu desenvolvimento adequado.  

Tendo em vista a grande necessidade de N para garantir o desenvolvimento do G. Alves 

(Gonçalves et al. 2000), esta também não parece ser uma das mudas mais indicadas em propostas 

futuras de CFEE haja vista a alta necessidade de adubação que se faria necessária ao seu cultivo. 

f) Jatobá (H. courbaril)  
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Usado comumente na alimentação, através de sua nutritiva polpa farinácea comparável a 

farinha de milho em teores nutricionais (Almeida et al. 1987) ou da ingestão crua de seus frutos 

e sementes, comumente encontrados no comércio do Brasil central (Lorenzi e Matos 2002), sua 

madeira é também usada para a produção de carvão vegetal, em especial pela facilidade de 

separação de seu cerne e alburno, característica que inclusive tem feito esse vegetal ser objeto de 

pesquisas na área da Engenharia Florestal, como mostra o trabalho de Trugilho e Silva (2001). 

 Essa particularidade faz com que seja comum o seu uso tanto alimentício como no 

comércio madeireiro, motivo que fez com que o Jatobá tivesse suas mudas espalhadas em ambos 

os canteiros (além do alto número de mudas doadas). 

 Com a maior quantidade de indivíduos presentes no experimento, dos sete exemplares 

plantados, somente dois vieram a morrer ao fim do primeiro ano pós-plantio (Figura 5.54), 

mostrando como o H. courbaril se desenvolveu, de forma geral, muito bem nas condições do 

experimento. 

Figura 5.55 – Gráfico comparativo do crescimento do Jatobá (H. courbaril) ao longo da pesquisa 

Pelo fato de se adaptar facilmente às mais diversas condições edafoclimáticas, essa 

espécie tem sido objeto, nos últimos trinta anos, de cada vez mais estudos acerca de sua fisiologia 

e bioquímica (Carvalho 1994), como no caso desta pesquisa, que comprova como, mesmo nas 

condições adversas submetidas ao longo do plantio, a baixa procura por água e nutrientes 

(Salvador 1989) garantiu a sobrevivência e desenvolvimento da maior parte das suas mudas. 

Além de observar quantos Jatobás sobreviveram, é importante notar se existe alguma 

relação na taxa de crescimento dos seus exemplares. Para isso, traçou-se a ANOVA referente a 

esses indivíduos (Tabela 5.21). 

Tabela 5.21 – ANOVA dos Jatobás (H. courbaril) sobreviventes 
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ANOVA - Jatobá (H. courbaril) 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1698,889 4 424,7222222 3,13204146 0,024804849 2,605974949 

Dentro dos grupos 5424,222 40 135,6055556       

Total 7123,111 44         

 De acordo com a Tabela 5.20, percebe-se que F > F crítico, levando-se a concluir que 

existem variações significativas entre as árvores, ou seja, não seguem o mesmo padrão de 

crescimento.  

Alguns dos fatores que poderiam influenciar nesse comportamento poderiam ser o 

manejo e a competição da vizinhança, haja vista que houve plantio de Jatobás tanto nos canteiros 

de madeiras de lei, como de frutíferas.  

De modo a identificar se de fato ambos poderiam estar influenciando no perfil de 

crescimento das mudas, realizou-se outro teste de variância (Tabela 5.22), agora sem os 

indivíduos dos Canteiros 1.1, 1.2 e 2.1, garantindo assim um perfil único de vizinhança e manejo 

para todos. 

Tabela 5.22 – ANOVA dos Jatobás (H. courbaril) sobreviventes no Canteiro 2.2 

ANOVA - Jatobá (H. courbaril) somente canteiro 2.2 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 133,5556 2 66,77777778 0,4138643 0,665719091 3,402826105 

Dentro dos grupos 3872,444 24 161,3518519       

Total 4006 26         

Assim, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.21, nota-se um F < F crítico, 

portanto, não se observa variâncias significativas entre as árvores, ou seja, no canteiro 2.2, onde 

se tinha apenas frutíferas sem capina constante, o H. courbaril mostrou-se correlacionado entre 

seus indivíduos, mostrando ser essa a melhor forma de seu plantio para corredores ecológicos 

econômicos. 

Cabe destacar ainda que sua enorme taxa de sobrevivência no experimento também a 

credencia a ser uma das espécies frutíferas (e não mais como madeira de lei) indicadas em CFEE 

futuros a serem realizados no Cerrado. 

g) Jenipapo (G. americana) 

Originário da América Latina, esse vegetal é comumente encontrado em áreas de Várzea 

que possuem água clara (Cavalcante 1974). Pertencente à família das Rubiáceas, em geral seus 

frutos são utilizados na alimentação humana (Barros 1970), mas quando imaturos são 
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também utilizados como corantes violetas (Villachica et al. 1996). Portanto, essa é uma árvore 

frutífera de grande interesse antrópico. 

Apesar de tamanha importância, infelizmente o Jenipapo não se desenvolveu da maneira 

esperada, com quase todos os indivíduos transplantados morrendo menos de um ano após o início 

do experimento (Figura 5.56). 

Figura 5.56 – Gráfico comparativo do crescimento do Jenipapo (G. americana) ao longo da pesquisa 

Pesquisando-se o uso dessa espécie em programas de revegetação de áreas degradadas, 

observou-se que quase sempre ela estava em regiões alagadiças (Barbosa et al. 1989), próximas 

inclusive a às várzeas naturais onde seus exemplares são comumente encontrados (Lorenzi 1997), 

como no caso de Souza (2002), que, em plantios para revegetação em  Matas de Galeria, em 

Brasília, relatou uma taxa de 94% de sobrevivência de suas mudas. 

Levando-se ainda em conta sua adaptação a sombra, inundações temporárias (Silva et al. 

2010) e lentidão germinativa quando em ambientes pouco úmidos (Carvalho e Nascimento, 

2000), pode-se afirmar que as condições de luz intensa e pouca água (se comparado à margens de 

rios) parecem ter sido os fatores limitantes principais para a baixa taxa de sobrevivência do G. 

americana nos corredores. 

Assim, o Jenipapo também não parece ser uma espécie indicada em plantios futuros de 

CFEE em regiões pouco úmidas do Cerrado, sendo indicada apenas para regeneração vegetacional 

em ambientes próximos a corpos d´água. 

h) Mangueira (M. indica)  

Originária das Filipinas e Sudoeste da Ásia (Silva 2000) e adaptada plenamente a toda a 

América tropical, mais de uma centena de países exportam seus frutos, destacando-se Índia, 

Paquistão, México, Brasil e China (Pizzol et al.1998),  sendo que o Brasil é o segundo maior 
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produtor mundial, com destaque para o Nordeste, sua maior região produtora, mesmo com a maior 

parte dessa distribuição favorecendo o mercado interno, através de “sacolões” e feiras livres 

(Yanru et al.1995). 

Pertencente à família Asacardeaceae, ela possui um período de crescimento intermitente 

(Fonseca 2002), jamais contínuo, denominado por Barros (1997) como fluxo, que se inicia com 

o crescimento de suas folhas e termina com a sua expansão. Esse é um fator importante, pois saber 

que existem pausas ou diminuições de sua taxa de crescimento ao longo do tempo são fatores 

fundamentais para técnicas específicas de manejo.  

No caso dos seis exemplares transplantados para os CEEE, metade sobreviveu e metade 

morreu (Figura 5.57), sendo possível observar que todos os que não resistiram apresentavam 

mudas de comprimento apical inferior a 35 cm, uma das condições limitantes aqui observadas. 

Figura 5.57 – Gráfico comparativo do crescimento da Mangueira (M. indica) ao longo da pesquisa 

 Além do tamanho mínimo da muda, nota-se, pela Figura 5.55, que os exemplares 

presentes nos canteiros sem manejo constante não sobreviveram, mostrando ser esse outro fator 

importante de ser notado. 

 Tendo em vista a notória preferência da espécie pelo canteiro 1.2, traçou-se a ANOVA 

(Tabela 5.23) referente a esses indivíduos, de modo a perceber se existia alguma similaridade de 

crescimento entre eles. 

Tabela 5.23 – ANOVA das Mangueiras (M. indica) sobreviventes 

ANOVA Mangueira (M. indica)  

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3017,555556 2 1508,777778 3,796817112 0,036927 3,402826105 

Dentro dos grupos 9537,111111 24 397,3796296       
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Total 12554,66667 26         

 Curiosamente, observou-se um F > F crítico, portanto, com alterações significativas entre 

as árvores ali presentes. A exemplo do Jatobá, com o qual ocorreu situação parecida, passou-se a 

observar as demais espécies presentes na vizinhança das Mangueiras no canteiro 1.2. 

 Causou extrema surpresa observar (Tabela 5.12) que, entre as mudas de Goiaba, os 

indivíduos de M. indica se desenvolviam muito mais que entre as mudas de Jenipapo (média de 

82,17 cm no primeiro caso comparado a 63 cm no segundo). Assim, optou-se por realizar uma 

nova análise de variância (Tabela 5.24), agora somente entre os dois exemplares entre as P. 

guajava. 

Tabela 5.24 – ANOVA das Mangueiras (M. indica) 1.2.2 e 1.2.3 

ANOVA Mangueira (M. indica) Canteiro 1.2 (1.2.2 e 1.2.3) 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 813,3888889 1 813,388889 1,601728523 0,223778268 4,493998478 

Dentro dos grupos 8125,111111 16 507,819444       

Total 8938,5 17         

 Uma vez que segundo a Tabela 5.23 tem-se um F < F crítico, portanto, não se tem variâncias 

significativas entre as duas árvores, é possível afirmar que existe uma competição intensa (e 

inesperada) por recursos entre a Mangueira e o Jenipapo, influenciando diretamente no tamanho 

e sobrevivência do primeiro. 

 Uma vez que o G. americana apresenta outros fatores que parecem ter impedido sua 

sobrevivência no ambiente onde estão situados os canteiros, não se pode afirmar para o Jenipapo 

o que se observou para a Mangueira. Mas é importante destacar que o único exemplar que 

sobreviveu é, curiosamente, vizinho de um M. indica. 

 Mais estudos são recomendados acerca das possibilidades de competição entre essas 

espécies quando vizinhas, uma vez que não foi possível achar nenhum trabalho que corroborasse 

ou discordasse dessa inesperada situação aqui observada. 

 Entretanto, baseando-se no fato do crescimento vegetativo da Mangueira aumentar de 

maneira proporcional (até um limite máximo) ao aumento de temperatura (Wosltenholme 1990) 

e de seu franco desenvolvimento quando esteve sob manejo constante e longe do Jenipapo, pode-

se dizer que essa espécie frutífera parece ser completamente adaptada às condições do Cerrado, 

sendo mais um cultivar que pode ser indicado em plantios futuros de CFEE. 

i) Pau Jeú (Triplaris sp.) 

 Típica de Matas de Galeria e Florestas Semidecíduas, esse vegetal se espalha por todo o 

país, com destaque para o Brasil central (Lorenzi 1997). Por seu uso popular na indústria 
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moveleira, medicinal (Braga 1960) e ainda alimentícia (Pessoa 2007), essa é uma das árvores 

mais usadas para fins antrópicos no Cerrado. 

  Classificada por Lorenzi (1997) como espécie pioneira e indicada para uso em projetos 

de regeneração ambiental de áreas inundáveis causou, em um primeiro momento, espanto sua 

enorme adaptação aos solos dos canteiros (Figura 5.58).  

Figura 5.58 – Gráfico comparativo do crescimento do Pau Jeú (Triplaris sp.) ao longo da pesquisa 

Mesmo levando-se em conta que se transplantaram dois indivíduos (2.2.2 e 2.2.11) no 

canteiro errado, ainda sim é surpreendente tamanha taxa de sobrevivência (100%) em uma espécie 

notadamente brejosa. Nem mesmo a altura das mudas no momento do replantio se mostrou como 

um fator limitante. 

Comparando-se ainda a taxa de crescimento de cada um dos seus exemplares através de 

uma ANOVA (Tabela 5.25), é possível notar que não existe alteração significativa entre os 

indivíduos (F < F crítico), ou seja: todos seguem o mesmo padrão, demonstrando que também a 

técnica de manejo pouco influencia no desenvolvimento do Pau Jeú. 

Tabela 5.25 – ANOVA dos Paus Jeús (Triplaris sp.) presentes nos canteiros 

ANOVA - Pau Jeú (Triplaris sp.) 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1326,577778 4 331,6444 1,007017544 0,415296745166878 2,60597495 

Dentro dos grupos 13173,33333 40 329,3333    

Total 14499,91111 44     

Debruçando-se na literatura para buscar entender esse comportamento, ao menos em tese, 

inesperado dessa espécie, foi possível notar algumas informações importantes para a compreensão 

do que aconteceu.  



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

306 
 

 O primeiro ponto curioso está relacionado ao pH. Ao contrário do G. Alves que não tolera 

ambientes não ácidos, o Pau Jeú tem preferência por solos neutros ou básicos (Lorenzi 1997). 

Dessa forma, a calagem realizada parece ter contribuído de maneira decisória para a sobrevivência 

dos paujeuzeiros. 

 Além desse ponto, merece destaque o estudo pioneiro de Lacerda e Figueiredo (2009). 

Nesse trabalho, acerca de metodologias de plantio de vegetais arbóreos em Matas Ciliares, os 

pesquisadores mostraram que espécimes pioneiros do gênero Triplaris apresentam alta taxa de 

crescimento em altura quando em formato de plântulas (91,7%) e distantes pelo menos 50 m de 

um corpo hídrico. Esse resultado corrobora diretamente o aqui encontrado, em especial pelos 

CEEE se localizarem a menos de 300 m da margem do rio São Francisco.  

Outro ponto, também importante de ser lembrado, está relacionado ao tamanho de suas 

sementes. Massa e volumes grandes, para Silvertown (1989), significa maior condição adaptativa 

ao solo, independente de qual tipo seja. Isso significa, portanto, que mudas originárias de vegetais 

com esse tipo de característica tegumentar conseguem sobreviver mais tempo em situações 

adversas, como pouca umidade (Manga e Yadav 1995) e baixa disponibilidade de nutrientes 

(Allsopp e Stock 1995). 

 Portanto, mesmo que em um primeiro momento parecesse estranho, o Pau Jeú parece ser 

uma das espécies de madeira de lei mais indicadas para plantios de CFEE futuros haja vista sua 

surpreendente taxa de sobrevivência em ambientes, pelo menos teoricamente, inóspitos. 

j) Pau Preto (D. melanoxylon) 

 Típica tanto das regiões úmidas do Cerrado como da Mata Atlântica, esse exemplar da 

família Fabaceae, e ocorrência predominante no Sudeste brasileiro (Carvalho 1994), não resistiu 

até o fim do primeiro ano hidrológico no experimento (Figura 5.59). 
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Figura 5.59 – Gráfico do crescimento do Pau Preto (D. melanoxylon) ao longo da pesquisa 

 A não sobrevivência do único Pau Preto transplantado pode ser considerada previsível 

haja vista sua distribuição biogeográfica e comportamento germinativo. Acerca do primeiro 

argumento, a Figura 4.78 comparada à Figura 3.9 demonstra como o aparecimento de seus 

indivíduos na margem B do município de São Francisco está diretamente relacionado à presença 

de corpos hídricos. 

 Já a segunda justificativa baseia-se nos resultados de Borges et al. (2000) que demonstram 

que a germinação dos indivíduos desse gênero necessita de um substrato altamente úmido, 

levando-se a deduzir que as mudas também apresentam esse comportamento. Uma vez que a 

disponibilidade hídrica em excesso não era algo presente nos experimentos, possivelmente essa 

deficiência foi a causa mortis do D. melanoxylon. 

 Pensando em termos de projetos futuros, tanto de revegetação como de CFEE, o Pau Preto 

não parece ser indicado para replantio, excetuando-se em caso de repovoamento de subformas de 

Cerrado constantemente úmidas, como Matas de Várzea e Veredas. 

k) Tamarindo (T. indica)  

Originária da África e pertencente à família Fabaceae, subfamília Caesalpinoideae, 

(Lorenzi et al. 2006), essa planta se adaptou de tal forma ao clima do Brasil que hoje é considerada 

um fruto típico do Nordeste do país (Trevas Filho 1973; Sousa et al. 2010). Com uma altura que 

pode chegar a 25 m, o Tamarindo é uma importante fonte alimentícia para o sertanejo, podendo 

ser utilizada no preparo de doces, sucos e sorvetes (Donadio et al. 1998; Ferreira et al. 2008) ou 

ainda como remédios naturais. Acerca de suas atividades farmacopeicas, destacam-se suas 

propriedades analgésicas (Suralkar et al. 2012) e antibacterianas (Kothari e Seshadri 2010). 

Assim como o Pau Preto, infelizmente só foi possível uma única muda para plantio entre 

aquelas doadas pelo IEF, o que impediu logicamente comparações estatísticas intraespecíficas. 

Curiosamente o T. indica foi o exemplar transplantado que menor tempo de vida 

apresentou nos canteiros (Figura 5.60), menos de quatro meses, estando morto já na segunda 

medição, em Janeiro de 2016.  
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Figura 5.60 – Gráfico do crescimento do Tamarindo (T. indica) ao longo da pesquisa 

Pesquisando-se na literatura disponível sobre o replantio de mudas de Tamarindos, 

observaram-se muito poucas informações capazes de explicar essa morte prematura. 

Entretanto, conversando com membros da Cooperativa de Pequenos Agricultores de São 

Francisco (COOPA-SF), descobriu-se, de maneira surpreendente, que essa espécie não sobrevive 

em solos encharcados, algo aparentemente não descrito nos artigos acadêmicos e livros 

pesquisados. 

Partindo-se dessa informação e observando os índices pluviométricos do período entre o 

replantio e a segunda medição, notou-se que realmente houve muita chuva entre os meses de 

Outubro de 2015 e Janeiro de 2016, o que contribui para a explicação obtida junto a COOPA-SF. 

Observando-se ainda a Energia Física da Chuva na mesma época, notou-se também que 

a área da FUCAM, onde se construíram os canteiros, assim como toda a área próxima ao rio São 

Francisco, apresentaram os maiores índices do município, entre 4,94 e 6,23 x 1020 J/Ano, como 

pode ser visto na Figura 3.11. 

Assim, mesmo sem um referencial teórico capaz de validar as informações apresentadas 

pelos agricultores, parece fazer total sentido a interpretação dada acerca da curiosa morte 

prematura da muda de Tamarindo, fato que inclusive faz com que ela não seja uma das espécies 

mais indicadas para uso futuro em CFEE graças a essa curiosa limitação aparente ao excesso de 

chuva durante o replantio. 

l) Umbu (S. tuberosa)  

 Uma das árvores mais utilizadas pela população do Brasil central (Cunha 1984), em 

especial como complemento de renda (Gondim et al. 1991), essa espécie xerófita é descrita por 

Duque (1980) como altamente adaptada a baixa disponibilidade hídrica, motivo pela qual pensou-
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se em seu uso no experimento. Infelizmente, como o IEF Januária só tinha uma muda de S. 

tuberosa, não foi o possível que tivéssemos mais exemplares nos canteiros (Figura 5.61). 

 
Figura 5.61 – Gráfico do crescimento do Umbu (Spondias tuberosa) ao longo da pesquisa 

 Observando-se a Figura 5.58, é possível notar que o Umbu, como esperado sobreviveu. 

Vários motivos ajudam a justificar esse fato, sendo o principal seu sistema radicular altamente 

adaptado a ambientes áridos. Suas raízes, longas, escuras e arredondadas podem chegar a 20 cm 

de diâmetro e tecido lacunoso modificado em xilopódios, sendo assim, capazes de reter água 

(Gomes 1980; Santos 1997) e manter o indivíduo vivo em épocas de seca (Duque 1980).  

 Outro ponto importante que contribui para a sobrevivência dessa espécie está relacionado 

a sua característica perenifólia (Barbosa et al. 1989), ou seja, perda de massa foliar em períodos 

de estresse hídrico, situação observada, inclusive, na única muda presente no canteiro. 

 Além das particularidades adaptativas a falta de água, merece também destaque a 

fisiologia geoquímica do S. tuberosa. Silva et al. (2005) mostraram que em locais pobres em 

Fósforo, suas mudas mostravam-se menores em altura e diâmetro quando comparadas a 

exemplares oriundos de substratos rico em P, algo também mostrado por Sanchez e Uehara (1980) 

ao estudarem o desenvolvimento vegetacional em solos de clima Tropical 

 Levando-se em conta que o solo dos canteiros foi descrito como de teor extremamente 

baixo para esse mineral (Tabela 5.9), é bem possível que mesmo com a adubação química 

realizada no momento do transplantio, ainda assim a disponibilidade de P não tenha sido 

suficiente para a muda em questão ao longo de todo o tempo do experimento.  
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Corrobora isso, o tamanho obtido pelo Umbu replantado após quatro meses, 

aproximadamente 50% menor que os encontrados em canteiros controle por Silva et al. (2005) 

no Norte de MG e 15% maior que mudas germinadas e transplantadas em substratos ausentes 

desse mineral (Silva et al. 2005), mostrando como o crescimento dessa árvore frutífera se 

relaciona diretamente com a presença de P no solo.  

Cabe destacar, entretanto, que a falta de Fósforo não causou a morte da espécie, apenas 

limitou seu desenvolvimento, mostrando como a S. tuberosa apresenta elevada demanda 

nutricional, não sendo, portanto uma espécie indicada em replantios futuros que visem à 

construção de CFEE em áreas de Cerrado pobres nesse mineral, que é o que acontece na maior 

parte dos latossolos vermelhos da região pesquisada. 

5.7.3.2.6 Comparação dos resultados entre canteiros 

 Após explanar-se sobre cada uma das espécies arbóreas estudadas intraespecificamente, 

optou-se ainda por comparar os resultados obtidos entre cada uma das duas metodologias 

empregadas nos canteiros, buscando-se demonstrar qual dos dois métodos testados pode ser mais 

indicado em casos de plantios futuros de CFEE. 

  Verificar a eficácia de um determinado método de manejo pode demandar a mensuração 

de diferentes variáveis, até porque estudar o plantio de uma floresta (ou proposta de) perpassa por 

se pensar em um complexo ecossistema estruturado e desenvolvido de acordo com diferentes 

fatores. Neste trabalho, optou-se por duas de maneira interligada: a comparação da média de 

crescimento apical do vegetal e sua taxa de mortalidade.  

 Em um sistema natural, é comum a competição arbórea por diferentes fatores: luz solar, 

espaço no solo ou no dossel, absorção de nutrientes e água são os mais comuns. Portanto, entender 

como se dá a sobrevivência destes vegetais na natureza é fator-chave para o desenvolvimento e 

progressão florestal de uma determinada área (Buchman et al. 1983).  

 Curiosamente, o estudo dos indivíduos mortos em um determinado intervalo de tempo é 

uma das partes menos estudadas das Ciências Florestais. O motivo para isso, possivelmente, está 

relacionado à dificuldade de se diagnosticar quantitativamente a causa mortis da planta (Hamilton 

Jr. 1986), algo curioso, uma vez que na ecologia os métodos qualitativos são muito estudados e, 

de forma geral, bem compreendidos (Yang et al. 2003). 

 A falta de mais trabalhos acerca de métodos quantitativos, inclusive, contribui para 

conclusões precipitadas, oriundas de suposições subjetivas (Hamilton Jr. 1986). Modelar o 

crescimento e desenvolvimento arbóreo, portanto, é uma ideia que precisa cada vez mais ser 

desenvolvida, contribuindo assim para mais e melhores técnicas de manejo (Rennolls e Peace 

1986) capazes de diminuir a mortalidade presente em mudas e exemplares florestais jovens. 
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 Modelos de manejo podem contribuir sobremaneira em plantios pré-determinados, haja 

vista serem capazes de minorar a perda ao longo do cultivo (Vanclay 1983). O problema, 

infelizmente se dá pelos modelos em geral estudados, comumente referentes a monoculturas 

(Vanclay 1991), algo que não é totalmente adequado a modelos florestais de variedade específica, 

fazendo com que as formas de mensuração da mortalidade, por exemplo, ocorram através de 

repetições de observações em um tempo determinado, como é o caso deste trabalho. Algo 

inclusive, raro em ambientes tropicais além das florestas equatoriais (Carey et al. 1994). 

 Neste estudo, optou-se pela mensuração comparativa das mudas presentes em dois 

momentos: em Abril de 2016, logo após o fim do período chuvoso e mais de três meses após o 

plantio, garantindo assim espécies jovens teoricamente adaptadas ao novo substrato; e na última 

visita a campo para medição específica, em Outubro de 2017. 

 A ideia, portanto, é comparar a média de crescimento apical observado após 18 meses e 

ainda a taxa de mortalidade presente em cada um dos corredores, buscando assim verificar qual 

metodologia parece ser a mais adequada para plantios futuros de CFEE. 

 No caso da média de altura (em cm) dos exemplares ali presentes, realizou-se a medição 

propriamente dita com o uso de uma trena (Figura 5.48) e depois o cálculo simples da média de 

crescimento. 

 Já para verificar a taxa de mortalidade, observaram-se os exemplares não sobreviventes 

nas idas a campo (Figura 5.62), seguidos da realização do cálculo do percentual de mudas mortas 

em relação ao número inicial de indivíduos plantados.  

 
Figura 5.62 – Momento da Verificação da morte de uma das mudas de Gonçalo Alves (A. fraxinifolium) 
indicado pela seta vermelha  
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Para esse cálculo, utilizou-se o modelo econométrico de Sheil et al. (1995), indicada para 

quantificar percentualmente a taxa de mortalidade de populações arbóreas ao longo de um 

intervalo fixo de tempo (Equação XII). 

; = 1 − >1 − ?@AB@CD
@A

E F
C         (XII) 

Sendo:  

;: taxa de mortalidade; 

G�: número de indivíduos na população inicial; 

GH: número de indivíduos no tempo t 

 Assim, baseando-se nessa fórmula e nos resultados de campo, foi possível traçar as 

tabelas 5.26 e 5.27, de modo a ser possível comparar as metodologias aplicadas nos plantios ao 

longo do tempo do experimento. 

Tabela 5.26 – Resumo dos CEEE em Abril de 2016 

Resumo Comparativo por Canteiro – Abril de 2016 

Ordem de Plantio M. de Lei 1.1 Frutíferas 1.2 M. de Lei 2.1 Frutíferas 2.2 

1 46 81 33 0 

2 39 69 32 66 

3 94 75 67 52 

4 63 58 63 32 

5 48 33 56 36 

6 49 32 0 52 

7 34 55 54 38 

8 0 0 44 60 

9 59 31 34 43 

10 46 42 63 39 

11 48 32 0 63 

12 57 29 121 0 

Média de altura (cm) 48,58 44,75 47,25 40,08 

% de Mort. (Sheil et al.1995) 8% 8% 16% 16% 

Tabela 5.27 – Resumo dos CEEE em Outubro de 2017 

Resumo Comparativo por Canteiro – Outubro de 2017 

Ordem de Plantio M. de Lei 1.1 Frutíferas 1.2 M. de Lei 2.1 Frutíferas 2.2 

1 84 126 0 0 

2 63 102 0 103 

3 206 122 103 76 

4 101 82 82 0 
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5 71 0 81 0 

6 72 0 0 81 

7 54 81 82 0 

8 0 0 63 82 

9 104 42 0 0 

10 64 54 102 0 

11 66 0 0 92 

12 101 0 204 0 

Média de altura (cm) 82,17 50,5 59,75 36,17 

% de Mort. (Sheil et al.1995) 4% 23% 23% 35,4% 

Observando-se a Tabelas 5.26 (dados em negrito), é possível perceber facilmente que a 

metodologia aplicada nos corredores 1, relacionados à capina quadrimestral total apresentou 

melhores resultados quanto à altura e sobrevivência que a capina quadrimestral em torno da muda.  

Para melhor interpretar essa conclusão obtida, cabe confrontar os dados coletados 

presentes em ambas as tabelas (5.26 e 5.2), sendo que o primeiro a ser confrontado será o 

crescimento apical. 

Em Abril de 2016, a altura média presente nos corredores 1.1 e 2.1 praticamente não 

variou, apenas 2,73% (ou 1,33 cm) a favor do primeiro. Isso demonstra que, nesse primeiro 

momento, logo após o término do período de chuvas, o manejo pouco influenciou nessa variável. 

Entretanto, em Outubro do ano seguinte, a situação mudou. Enquanto no Corredor 1.1 a 

média de altura das plantas chegou a 82,17 cm, no Corredor 2.1 foi de apenas 59,75 cm. Essa 

diferença de 22,42 cm, ou 27,28%, mostrou um crescimento da diferença entre ambos os locais 

ao longo do tempo de 10,1% ao longo de 18 meses, ou seja: as espécies de madeiras de lei 

transplantadas para o Corredor 1.1 tiveram média de altura superior a 10% quando comparados 

àquelas transplantadas para o Corredor 1.2, demonstrando como a capina quadrimestral 

influenciou positivamente nessa variável. 

Para as espécies frutíferas, a média de altura em Abril de 2016 foi de 44,75 cm para o 

corredor 1.2 e 40,08 cm para o corredor 2.2. Essa diferença, da ordem de 4,67 cm ou 10,43% 

ocorrida nesse período, apresentou, já nessa primeira medição, como o manejo parecia ser 

importante para o desenvolvimento dos exemplares transplantados.  
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Esse fato foi corroborado na medição seguinte, em Outubro de 2017, com o Corredor 1.2 

apresentando 50,5 cm de média e o Corredor 2.2 apenas 36,17 cm22. A diferença agora foi de 

14,33 cm ou 28,38% entre ambos. Comparando-se esse valor com a coleta anterior, de Abril de 

2016 (28,38% e 10,43% respectivamente), é possível perceber uma diferença apical média de 

36,75% ao longo de 18 meses, ou seja: as árvores frutíferas com capina quadrimestral mostraram 

ter um crescimento apical 36,75% superior àquelas sem esse tipo de manejo. 

 Passando-se agora para a variável taxa de mortalidade (M), em Abril de 2016 o Corredor 

1.1 apresentou uma taxa de 8% de M, enquanto o Corredor 2.1 apresentou 16%, curiosamente o 

dobro, mostrando que já na medição realizada após o período de chuvas o percentual de 

sobreviventes era bem maior em 1.1 se comparado a 2.1.  

 Já em Outubro de 2017, no Corredor 1.1, M caiu para 4%23 e no Corredor 1.2 subiu para 

23%, ou seja, no canteiro com capina quadrimestral M era 82,6% menor que onde só ocorria 

limpeza de ervas daninha no raio de 1 m da cova. Observando-se ainda que M no Canteiro 1.1 

reduziu em 50% e no Canteiro 2.1 aumentou em 30,4% ao longo de 18 meses, é possível afirmar 

que, para as madeiras de lei o manejo quadrimestral aumentou consideravelmente a sua taxa de 

sobrevivência. 

 Por último, cabe verificar a taxa de mortalidade para as espécies frutíferas. Em Abril de 

2016, o Corredor 1.2 apresentou M= 8% e o Corredor 2.2 obteve o valor de 16%. Assim como no 

caso das madeiras de lei, logo após o término do período de chuvas percebeu-se o dobro de 

indivíduos sobreviventes no Corredor 1.2 quando comparado ao Corredor 2.2. 

 Decorridos 18 meses, em Outubro de 2017, o Corredor 1.2 passou a exibir M=23% e o 

Corredor 2.2 mostrou um valor M de 35,4%. Novamente, o local sem capina total apresentou 

maior valor de indivíduos mortos, 35% a menos de espécimes vivos no Corredor 2.2 quando 

comparado ao Corredor 1.2, demonstrando que também para os exemplares de frutíferas a capina 

total de quatro em quatro meses é uma metodologia mais favorável à sobrevivência das mudas 

que a retirada de ervas daninha apenas no raio de 1m em torno de cada cova. 

 Esse resultado obtido em ambos os corredores, está de acordo com o esperado. Para 

Saavedra e Pastor (1996), o manejo acertado de plantas ao longo de seu plantio e desenvolvimento 

é capaz de apresentar melhores resultados de crescimento e sobrevivência. 

 Na mesma linha, Uremis (2005), em trabalho com Oliveiras, mostrou que exemplares 

originários do banco natural de sementes do solo podem contribuir sobremaneira para a perda de 

                                                           
22 A diminuição da média apical no corredor 2.2 entre as coletas se deu devido ao aumento de indivíduos mortos ao longo do período 
pesquisado. Tanto é, que na coleta seguinte, os não sobreviventes ficaram com altura igual a 0, como pode ser observado nas tabelas 
5.24 e 5.25. 
23 O motivo para o valor de M diminuir no corredor 1.1 está relacionado à fórmula de Sheil et al. (1995), onde o ano é uma variável 
relacionada e que influencia no resultado final. 
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rendimento de uma determinada cultura plantada, algo corroborado ainda por Wilson (1988), ao 

afirmar em seu trabalho que a competição é, talvez, a mais importante componente entre as 

interferências capazes de atrapalhar o natural crescimento de espécies vegetais. 

 Portanto, baseando-se nos resultados obtidos e na literatura especializada, é possível 

afirmar que a melhor forma de manejo em corredores de frutíferas e de madeiras de lei para uso 

futuro em CFEE, é a capina total entre as suas mudas no mínimo, quadrimestralmente. 

5.7.3.2.7 Teste t e a validade amostral das comparações entre corredores 

   Um ponto que poderia ser questionado no subcapítulo anterior dá-se em relação às 

comparações realizadas entre os canteiros sob o argumento de que nem todas as espécies são 

iguais, algo que dificultaria ou até impossibilitaria deduções e comparações científicas realmente 

válidas.  

 Para garantir validade neste estudo, optou-se, portanto, pelo uso de um mecanismo 

estatístico que fosse capaz de certificar que as comparações realizadas entre os corredores 

poderiam ser realizadas sem problema algum. 

 O Teste t para duas amostras independentes pode ser utilizado quando se busca comparar 

agrupamentos diferentes, mas que apresentem distribuição e variância semelhantes (Moraes 

2011). No caso deste trabalho, é exatamente isso que se busca, sendo, portanto essa a ferramenta 

escolhida. 

 No caso da comparação entre os corredores, estabeleceram-se a seguintes hipóteses: 

 Hipótese nula: a variância de crescimento presente nos dois corredores é igual (P>0,05). 

 Hipótese alternativa: a variância de crescimento presente nos dois corredores não é igual 

(P<0,05). 

Portanto:   

      ou 

 

Lembrando-se que se realizaram as comparações entre grupos transplantados na mesma 

data e com a mesma técnica de manejo, é possível, portanto, baseado nesse teste, validar ou não 

os resultados presentes no item 5.7.3.2.7. 

 Assim, comparando-se os corredores de madeira de lei e de frutíferas em duas datas 

diferentes (Abril de 2016 e Outubro de 2017), foi possível gerar as tabelas 5.28, 5.29, 5.30 e 5.31 

referentes a cada um destes períodos de coleta. 

Tabela 5.28 – Teste t entre os corredores transplantados com madeiras de lei em Abril de 2016 
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Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

Abril de 2016 M. de Lei 1.1 M. de Lei 2.1 

Média 48,58333333 47,25 

Variância 466,2651515 1048,568182 

Observações 12 12 

Variância agrupada 757,4166667   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 22   

Stat t 0,118671637   

P(T<=t) uni-caudal 0,453306214   

t crítico uni-caudal 1,717144374   

P(T<=t) bi-caudal 0,906612429   

t crítico bi-caudal 2,073873068   

Tabela 5.29 – Teste t entre os corredores transplantados com madeiras de lei em Outubro de 2017 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

Outubro de 2017 M. de Lei 1.1 M. de Lei 2.1 

Média 82,16666667 59,75 

Variância 2295,969697 3978,75 

Observações 12 12 

Variância agrupada 3137,359848   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 22   

Stat t 0,980312391   

P(T<=t) uni-caudal 0,168795082   

t crítico uni-caudal 1,717144374   

P(T<=t) bi-caudal 0,337590164   

t crítico bi-caudal 2,073873068   

Tabela 5.30 – Teste t entre os corredores transplantados com frutíferas em Abril de 2016 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

Abril de 2016 Frutíferas 1.2 Frutíferas 2.2 

Média 44,75 40,08333333 

Variância 546,2045455 471,5378788 

Observações 12 12 

Variância agrupada 508,8712121   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 22   

Stat t 0,506732156   

P(T<=t) uni-caudal 0,30869202   
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t crítico uni-caudal 1,717144374   

P(T<=t) bi-caudal 0,617384041   

t crítico bi-caudal 2,073873068   

Tabela 5.31 – Teste t entre os corredores transplantados com frutíferas em Outubro de 2017 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

Outubro de 2017 Frutíferas 1.2 Frutíferas 2.2 

Média 50,5 36,16666667 

Variância 2525,363636 2039,787879 

Observações 12 12 

Variância agrupada 2282,575758   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 22   

Stat t 0,734869505   

P(T<=t) uni-caudal 0,235090272   

t crítico uni-caudal 1,717144374   

P(T<=t) bi-caudal 0,470180544   

t crítico bi-caudal 2,073873068   

Observando-se o teste t aplicado nas quatro amostragens (tabelas 5.26 a 5.29), é possível 

verificar que em todas elas o valor P > 0,05, ou seja, superior ao nível de significância, o que 

significa que os dados acompanham a distribuição normal, portanto, é possível aceitar a hipótese 

do I�. Isso significa, por conseguinte, que os corredores seguem o mesmo padrão de variância de 

crescimento de acordo com cada metodologia, sendo possível, portanto, autenticar os resultados 

obtidos e detalhados na seção 5.7.3.2.7. 

5.7.3.2.8 Resumo comparativo das espécies vegetais dos canteiros: quais as espécies mais 

indicadas? 

 Após comentar os resultados obtidos entre cada uma das árvores transplantadas, comparar 

e validar estatisticamente as técnicas de manejo entre os canteiros; é chegado o momento de 

apresentar quais, entre as doze diferentes espécies presentes, são as mais adequadas a serem 

utilizadas em futuros CFEE. 

 Para isso, criou-se a Tabela 5.32, que de maneira resumida apresenta todos os resultados 

obtidos na seção 5.7.3.2.6. 

Tabela 5.32 – Resumo comparativo entre as espécies vegetais transplantadas 

Resumo Comparativo por Espécies 
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Espécie N. Popular Nº Plantado Vivas M24 Méd. Alt. (cm) Indicado Tipo 

Triplaris sp. Pau Jeú 5 5 0% 92.43 Sim M de Lei 

S. terebinthifolius Aroeira 7 7 0% 66 Sim M de Lei 

C. glaziovii Barriguda 5 3 33% 57 Sim M de Lei 

A. fraxinifolium G. Alves 3 1 42% 68,66 Não M de Lei 

D. melanoxylon Pau Preto 1 0 100% 0 Não M de Lei 

H. courbaril Jatobá 7 5 15% 52,28 Sim Frut. 

P. guajava Goiaba 4 3 13% 64,75 Sim Frut 

M. indica Mangueira 6 3 30% 50,83 Sim Frut 

D. alata Baru 3 1 42% 18 Não Frut 

S. tuberosa Umbu 1 1 0% 63 Não Frut 

G. americana Jenipapo 5 1 66% 8,4 Não Frut 

T. indica Tamarindo 1 0 100% 0 Não Frut 

TOTAL 12 48 30 21%  - - - 

 Entre as 48 mudas replantadas no início do experimento, 30 chegaram até o fim, 48 meses 

depois, o que nos dá um M de 21%. Pinto et al. (2007), trabalhando com o plantio de mudas no 

Cerrado para recuperação de áreas degradadas, observaram um M = 43% valor muito superior ao 

aqui encontrado, demonstrando que a taxa média de indivíduos vivos foi bastante significativa, 

algo corroborado por Lazarini et al. (2001), ao afirmarem que índices de sobrevivência superiores 

a 50% são considerados satisfatórios. Assim, pode-se afirmar, baseado na literatura, que a taxa de 

mortalidade presente no experimento foi baixa. 

 Entretanto, de modo a aumentar ainda mais o número de indivíduos vivos e, por 

consequência, aperfeiçoar ainda mais a proposta de futuros CFEE, com árvores capazes de 

apresentar melhores resultados, tanto de sobrevivência como de crescimento, que se propõe aqui 

listar as três espécies de madeira de lei e as três frutíferas que apresentaram melhores resultados. 

 O motivo para isso é uma das premissas desta tese: um produtor rural só tende a se 

interessar em recuperar uma determinada área degradada se, e somente se, esta lhe for lucrativa, 

do contrário ela tende a ficar como está. Portanto, apresentar uma proposta capaz de otimizar a 

rentabilidade dos que possam se interessar em aplicar essa metodologia de CFEE aqui detalhada, 

é, para o autor, fundamental. 

 Assim, de acordo com a Tabela 5.32, é possível identificar quais espécies de madeira de 

lei e de frutíferas são as mais indicadas para futuros corredores florestais ecológicos econômicos. 

Baseando-se em Lazarini et al. (2001), considerou-se satisfatórias, e por consequência mais 

indicadas, as espécies com mais de um indivíduo e M abaixo de 50%. 

                                                           
24 Calculado com base na fórmula de Sheil et al. (1995). 
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No caso das madeiras de lei, os vegetais mais indicados são a Aroeira (S. terebinthifolius), 

o Pau Jeú (Triplaris sp.) e a Barriguda (C. glaziovii). A justificativa para cada uma segue nos 

próximos parágrafos. 

Classificada como pioneira (Ferreti et al. 1995), indicada para programas de regeneração 

de matas ciliares do Cerrado (Kageyama e Gandara 2000) e ainda com grande potencial de uso 

humano, seja através de sua madeira para a confecção de cercas e porteiras ou uso medicinal (Jain 

et al. 1995), a Aroeira é sem dúvida o exemplar arbóreo melhor adaptado a área de plantio, não à 

toa apresentou as maiores médias de altura (Tabela 5.30) e M = 0. 

Também com taxa de mortalidade nula (Tabela 5.32), o Pau Jeú é outra madeira de lei 

recomendada para os futuros CFEE. Assim como o S. terebinthifolius, ela também é classificada 

por Lorenzi (1997) como pioneira e indicada em projetos de revegetação florestal. Com uso de 

seu tronco pela indústria moveleira e ainda produção de licores e geleias com seus frutos (Pessoa 

2007), também o Triplaris sp tem alto potencial de utilização comercial. 

Com o valor médio de sobrevivência acima dos 60% (Tabela 5.32), a Barriguda é outro 

exemplar de madeira de lei indicado para futuros corredores arbóreos. Terceira espécie que mais 

sobreviveu, sua madeira também pode ser utilizada na fabricação de cercas simples, mas o 

potencial de uso de seu caule e folha pela indústria farmacêutica (Pereira Júnior et al. 2014) é 

algo a ser pensado tendo em vista o desenvolvimento econômico local. 

Passando-se para as frutíferas, as mais indicadas e que mais sobreviveram nos CEEE 

foram a Goiaba (P. guajava), a Mangueira (M. indica) e o Jatobá (H. courbaril). 

Possuindo papel de destaque na economia do Brasil, em especial pelo país ser o seu maior 

produtor mundial (IEA 2016), a Goiaba mostrou ser o cultivar mais indicado para transplantes na 

área de estudo (Tabela 5.32). Haja vista sua alta adaptabilidade, dado que está presente por toda 

a América Latina (Gongatti Netto et al. 1996), a comercialização de seu fruto in natura, em 

compotas e doces (Peçanha et al. 2006 mostram que a goiabada é o doce industrializado mais 

consumido pela população brasileira de baixa renda) e até mesmo seu potencial de uso pela 

medicina alternativa (Oliveira et al. 2007), sem dúvida alguma, o P. guajava é um excelente 

vegetal a ser cultivado em futuros CFEE. 

De maneira similar, a Mangueira é outra espécie arbórea de grande valor comercial com 

baixa taxa de mortalidade (Tabela 5.32) nos canteiros experimentais. Apesar de origem asiática 

(Silva 2000), ela está totalmente adaptada ao clima tropical, não à toa o Brasil é um dos maiores 

produtores e exportadores mundiais de manga (Pizzol et al.1998). Tendo em vista que nos últimos 

40 anos a produção desse fruto mais que dobrou (Segundo Medina-Urrutia et al. 2011, esse valor 

estava na casa de 13 milhões de toneladas), é possível afirmar que existe um mercado 
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externo e interno ávido por mangas, sejam elas naturais ou industrializadas, sendo este último 

mais indicado por aumentar o valor agregado de vendas para o produtor. 

Para terminar de citar os exemplares arbóreos indicados para CFEE futuros, resta 

comentar sobre o Jatobá. Apesar de ser comumente utilizado na fabricação de cercados, seu uso 

maior se dá pela ingestão de seus frutos e sementes, vendidos popularmente em “sacolões” 

(Lorenzi e Matos 2002). Haja vista seu baixo M, de apenas 15% (Tabela 5.32) e sua alta adaptação 

a climas áridos (basta observar sua alta incidência na Caatinga, em solos distróficos e com alta 

drenagem, como mostram Lee e Langenheim (1975)), o H. courbaril é mais um exemplo de 

vegetal a ser comercializado especialmente após a industrialização de sua semente. O motivo para 

isso é o fato de sua polpa apresentar cálcio e magnésio em quantidades nutricionais significativas, 

tendo sido indicado em diversos estudos como capaz de substituir o fubá de milho na alimentação, 

haja vista sua grande quantidade de proteínas armazenadas (Almeida et al. 1987). 

Para terminar esta seção, é preciso pensar que essas seis diferentes espécies aqui indicadas 

foram as melhores adaptadas entre aquelas trabalhadas neste estudo, cuja escolha de mudas se 

deu de acordo com a disponibilidade do IEF-Januária, sendo, portanto, as mais comumente 

plantadas na região. 

Cabe, por último, atentar-se a dois importantes detalhes acerca do cultivo dos corredores: 

o primeiro deles, o tipo de manejo, que, como comprovado no item 5.7.3.2.6, deve apresentar 

irrigação, no mínimo duas vezes por semana e capina total, no mínimo quadrimestral, por toda a 

área do corredor. 

O segundo detalhe, Gomes et al. (2002) descreveram com bastante propriedade em seu 

trabalho: a importância da qualidade da muda para a sobrevivência do indivíduo. Assim, é preciso 

se atentar e ver se o exemplar está de fato adequado ao transplante antes de sua efetiva realização, 

com destaque para sua altura. Mesmo observando estudos que indicam um tamanho mínimo de 

25 cm, como no caso das Aroeiras estudadas por José et al. (2005), nos CEEE nenhum vegetal 

inferior a 30 cm sobreviveu, sendo importante observar esse tamanho mínimo no momento de 

retirar a planta de seu substrato e recolocá-la no solo dos futuros corredores. 

Seguindo os passos aqui descritos, alternando as espécies de modo que estas não se 

repitam ao longo do plantio dos corredores, acredita-se ser possível apresentar um modelo futuro 

de cultivo de CFEE. 

5.7.3.2.9 Conclusões  

Para concluir a seção 5.7.3.2, pode-se dizer que a proposta de plantio de corredores 

experimentais ecológicos econômicos no entorno de canteiros que possam ser utilizados em 

propostas de reflorestamento do Cerrado se mostrou viável e mais do que isto, com resultados 

bastante promissores. 
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Considera-se importante, ainda, a possibilidade de uso otimizado desse método de 

replantio através das observações aqui descritas, com destaque para a forma de replantio da muda 

(tamanho em especial), irrigação mínima e até manejo, passando também pela indicação de quais 

espécies de uso comercial mais indicadas, sendo três madeiras de lei, a Aroeira (S. 

terebinthifolius), o Pau Jeú (Triplaris sp.) e a Barriguda (C. glaziovii), e três frutíferas, a Goiaba 

(P. guajava), a Mangueira (M. indica) e o Jatobá (H. courbaril), sendo possível afirmar que a 

metodologia aplicada aos corredores mostra-se viável, plausível e com enorme potencial de uso 

futuro. 

5.7.4 Configuração da área central dos CEEE 

 Apesar de já comentado, cabe relembrar que a área central dos CEEE, chamada também 

de canteiros, para diferenciar dos corredores, que foram objeto de estudo no item 5.7.3.2, foi 

dividida ao acaso em quatro quadrantes, cada um com 12,5 x 30m, conforme mostra a Figura 

5.14. 

Destaca-se ainda que a identificação dos vegetais que germinaram (após dois anos de 

experimento e com mais de 30 cm de altura25) se deu em dois momentos:  

O primeiro, em campo, juntamente com um experiente mateiro da região, permitiu 

identificar, com o nome popular, todos os indivíduos arbóreos visualmente presentes (Figura 

5.63) e ainda perceber, qualitativamente, se a incidência do vegetal era alta, média ou baixa em 

cada quadrante.  

                                                           
25 O motivo para se identificar apenas os exemplares que apresentaram mais de 30 cm se deu pela dificuldade de literatura acerca de 
classificação específica de vegetais menores.  
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Figura 5.63 – Vista Parcial dos canteiros centrais em Outubro de 2017, pouco antes do início da coleta dos 
vegetais para posterior classificação 

Já o segundo momento, relativo a nomenclatura científica e características vegetais 

associadas, foi feito pelo próprio autor após a coleta de um exemplar relativo a cada espécie26 e o 

uso de chaves de classificação seguido de aporte bibliográfico especializado (Figura 5.64). 

                                                           
26 Todas as coletas realizadas se encontram com o autor em seu acervo pessoal e foram identificadas por este haja vista o mesmo ser 
biólogo com experiência em identificação floral no Cerrado. 
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Figura 5.64 – Galha de Angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan) recolhida no quadrante 
relativo ao Solo 3 pouco antes de ser identificada e classificada pelo autor 

Para a identificação específica, utilizaram-se as obras de Andreata e Travassos (1994); 

Lorenzi (1997); Braz et al. (2004); Alonso et al. (2005); Cavalcanti et al. (2009); APG III (2009); 

Gonçalves e Lorenzi (2011); Souza e Lorenzi (2012); Flores et al. (2015); Campos Filho (2015); 

Antonucci (2015) e Flora do Brasil 2020 (2018). 

Após o término dessa fase de classificação, passou-se para a interpretação e explanação 

dos vegetais encontrados em cada um dos quadrantes da região central; seguido de sua 

comparação final de modo a compreender qual das metodologias testadas para áreas centrais de 

CEEE é mais indicada na região estudada. 

5.7.4.1 Área Total 

 Observando-se os resultados obtidos, foi possível identificar 28 diferentes espécies 

brotando nos canteiros centrais (Tabela 5.33), sendo que 64% das famílias se encontram descritas 

no Mapeamento e Inventário da Flora e dos Reflorestamentos de Minas Gerais27 (Oliveira Filho 

et al. 2006). 

Tabela 5.33 – Espécies identificadas nos canteiros centrais 

Total de Espécies Identificadas nos Canteiros 

                                                           
27 As espécies vegetais da Tabela 5.30 que não estão presentes nesse inventário estão com um * na frente do seu nome.  
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N° Nome Popular Nome Científico 

1 Angico Anadenanthera spp. 

2 Angiquinho Calliandra brevipes* 

3 Batata de Purga Operculina macrocarpa* 

4 Batatinha Convolvulus macrocarpus* 

5 Bosta de Baiano Cenchrus echinatus L. * 

6 Bucho de Boi Zeyheria tuberculosa 

7 Canapu Physalis pubescens* 

8 Capim Colonhão Panicum maximum* 

9 Capim de Brejo Paspalum conspersum 

10 Capim Torpedo Panicum repens* 

11 Capim Meloso Melinis minutiflora* 

12 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis 

13 Carne de Vaca Roupala montana Aubl. 

14 Carrapicho Acanthospermum hispidum* 

15 Cipó de Balaio Cardiospermum halicacabum* 

16 Feijão Cru Platymiscium pubescens* 

17 Focinho de Boi Desmodium incanum* 

18 Gergelin Bravo Crotalaria retusa  

19 Jurubeba Solanum paniculatumOK 

20 Marva Amarela Sida spOK 

21 Marva Branca Waltheria Americana* 

22 Marva Roxa Malva sylvestris L 

23 Marvinha Malva parviflora 

24 Mata Pasto Senna obtusifolia 

25 Pau Jeú Triplaris sp. 

26 Rabo de Cavalo Andropogon bicornis L. 

27 Rosqueira Chloroleucon tortum 

28 Serrotinho Lepismium houlletianum* 

 Aparentemente, encontrar 13 exemplares não descritos em áreas de reflorestamento 

naturais do estado parece muito. Entretanto, olhando-se com mais acurácia não é bem isso o que 

acontece, como pode ser visto ao pesquisar a origem e o comportamento de cada uma destas 

diferentes plantas. 

 O Calliandra brevipes, como descrito por Lorenzi (1997) está presente por toda a 

América do Sul, possuindo uma significativa população presente no Cerrado brasileiro, não à toa 

é conhecido como flor símbolo desse bioma (Carneiro 2014). 
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 Já a Operculina macrocarpa, comumente usada como laxante (Michelin e Salgado 2004), 

apesar de comumente encontrada no Nordeste do país, também é descrita no Cerrado do Norte de 

Minas Gerais pelo Programa Flora do Brasil 2020 (2018), mostrando que ela também é originária 

da região. 

 O gênero Convolvulus é descrito como presente em toda região central e meio Norte 

brasileira, sendo comum em todos os biomas aí presentes, ou seja: da Amazônia até a Mata 

Atlântica (Simão-Bianchini e Ferreira 2018). 

 Assim como os quatro vegetais anteriores aqui comentados, a não presença do 

Platymiscium pubescens na obra de Oliveira Filho et al. (2006) chama bastante atenção, haja vista 

sua descrição no estado-sede desse estudo por Klitgaard em dois trabalhos: 1995 e 2005, ambos 

anteriores a escrita do manual de referência. 

A Physalis pubescens é uma das 90 espécies do gênero Physalis, sendo mais de 50 

originárias do México (Martinez 1998). Doze delas estão presentes no continente sul americano, 

como essa aqui observada nos canteiros (Hunziker 2001). Apesar de não endêmica do Brasil, ela 

é encontrada facilmente no Cerrado mineiro como mostra o Programa Flora do Brasil 2020 

(2018). 

Outro exemplar da flora que não é originário do país é o Lepismium houlletianum, em 

risco de extinção e com seu comércio internacional proibido (Cites 2011). Já descrita por Zappi 

et al. (2012) nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, ela também é 

típica da região estudada. 

Já as espécies Cenchrus echinatus L.; Panicum maximum; Melinis minutiflora; 

Acanthospermum hispidum; Cardiospermum halicacabum; Desmodium incanum, Panicum 

repens e Waltheria Americana não são oriundas do Brasil (Mondin 2004; Acevedo-Rodríguez 

2009; Filgueiras et al. 2015; Forzza et al. 2018) sendo, juntamente com o Solanum paniculatum 

e a Sida sp, denominadas de plantas daninhas (Lorenzi 2006) por seu efeito competitivo no plantio 

de cultivares. 

Cabe destacar também que S. viridis, descrito por Oliveira et al. (2018) como típico de 

áreas de reflorestamento mineiras, é também considerado uma daninha invasora, sendo originária 

de regiões acima de 45ºN de latitude na Eurásia, mas altamente adaptada ao clima tropical 

(Dekker 2003), sendo estranha sua inclusão pelos autores em tal obra. 

 Portanto, excetuando-se a flora não nativa da região, é possível afirmar que 20 das 28 

diferentes espécies catalogadas (71,4%) nos canteiros representam vegetais tipicamente 

encontrados no Cerrado, sete a mais que a lista original de Oliveira Filho et al. (2006), mas todas 

em comum acordo com Sartorelli (2017), que parece ser a listagem mais atualizada e confiável 

da flora da região (Tabela 5.34).  
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Tabela 5.34 – Espécies identificadas nos canteiros centrais de acordo com Sartorelli (2017) 

Total de Espécies Identificadas nos Canteiros 

N° Nome Popular Nome Científico Tipo 

1 Angico Anadenanthera spp. Nativa 

2 Angiquinho Calliandra brevipes Nativa 

3 Batata de Purga Operculina macrocarpa Nativa 

4 Batatinha Convolvulus macrocarpus Nativa 

5 Bosta de Baiano Cenchrus echinatus L.  Invasora Daninha 

6 Bucho de Boi Zeyheria tuberculosa Nativa 

7 Canapu Physalis pubescens Não Nativa 

8 Capim Colonhão Panicum maximum Invasora Daninha 

9 Capim de Brejo Paspalum conspersum Nativa 

10 Capim Torpedo Panicum repens Invasora Daninha 

11 Capim Meloso Melinis minutiflora Invasora Daninha 

12 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Invasora Daninha 

13 Carne de Vaca Roupala montana Aubl. Nativa 

14 Carrapicho Acanthospermum hispidum Invasora Daninha 

15 Cipó de Balaio Cardiospermum halicacabum Invasora Daninha 

16 Feijão Cru Platymiscium pubescens Nativa 

17 Focinho de Boi Desmodium incanum Invasora Daninha 

18 Gergelin Bravo Crotalaria retusa  Nativa 

19 Jurubeba Solanum paniculatum Nativa Daninha 

20 Marva Amarela Sida sp Nativa Daninha 

21 Marva Branca Waltheria Americana Invasora Daninha 

22 Marva Roxa Malva sylvestris L Nativa 

23 Marvinha Malva parviflora Nativa 

24 Mata Pasto Senna obtusifolia Nativa 

25 Pau Jeú Triplaris sp. Nativa 

26 Rabo de Cavalo Andropogon bicornis L. Nativa 

27 Rosqueira Chloroleucon tortum Nativa 

28 Serrotinho Lepismium houlletianum Não Nativa 

5.7.4.2 Branco ou Canteiro Controle 

 O primeiro dos canteiros a ser comentado será o controle ou branco. Esse local recebeu 

capina total somente em Outubro de 2015 de modo a garantir um ambiente propício ao brotamento 

dos vegetais presentes naturalmente em seu banco de sementes (Figura 5.65). 
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Figura 5.65 – Início do brotamento do banco de sementes presente nos canteiros durante o período chuvoso 
ocorrido no fim de 2015 

Após dois anos, em Outubro de 2017, foi possível identificar quais plantas vingaram no 

ambiente, sendo estas descritas na Tabela 5.35. 

Tabela 5.35 – Espécies presentes no canteiro controle 

Branco ou Controle 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco (1) 

2 Batata de Purga Operculina macrocarpa Pouco 

3 Batatinha  Convolvulus macrocarpus Pouco 

4 Bucho de Boi Zeyheria tuberculosa Médio 

5 Capim Colonhão Panicum maximum Pouco 

6 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Muito 

7 Cipó de Balaio Cardiospermum halicacabum Pouco 

8 Jurubeba Solanum paniculatum Muito 

9 Marva Amarela Sida sp  Pouco 

10 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

11 Marvinha Malva parviflora Muito 

12 Pau Jeú Triplaris sp. Pouco (1) 

 Entre os 12 vegetais ali presentes, apenas três não são típicos da região (25%), sendo 

estes, juntamente com Sida sp e Solanum paniculatum, consideradss plantas daninhas (Lorenzi 

2006), o que demonstra que mesmo sendo esse o ambiente mais degradado da FUCAM, ainda 

sim o seu solo conserva maioria floral originário do bioma local. 

 Entre os exemplares arbóreos oriundos da região, duas árvores de lei brotaram nesse 

canteiro, o Triplaris sp. e o Anadenanthera spp. Levando-se em conta que o Pau Jeú é descrito 
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do Nordeste até o Sul do Mato Grosso e que Lorenzi (1997) o classifica como seletiva higrófila e 

pioneira, não é inesperada sua presença natural ali, o que vale também para o Angico. 

 Assim como o P. Jeú, essa é um tipo de leguminosa arbórea de grande uso comercial 

(Lorenzi 1997) que possui adaptações fisiológicas que lhe conferem vantagem evolutiva para a 

produção de biomassa e sobrevivência em ambientes inóspitos (Herrera et al. 1993), por exemplo, 

nódulos e micorrizas em suas raízes (Cordeiro e Beltrati 1989). Essas características contribuem 

para que o Angico tenha alta resistência aos incêndios comuns da região e rápida rebrota após 

queimadas ou cortes (Sartorelli 2017). 

 Como descrito no item 5.7.3.3.1, também não é novidade a presença de Operculina 

macrocarpa e Convolvulus macrocarpus na região, o que vem a ser o mesmo caso do Zeyheria 

tuberculosa, exemplar arbóreo típico de florestas ombrófilas e florestas estacionais semidecíduas 

da América latina (Gentry 1992) e com características bem visíveis, como corola amarela e guias 

de néctar vermelhas (Alcantara e Lohmann 2010). 

 A família Malvaceae, típica do Cerrado, fez-se presente através de três espécies 

identificadas: Malva sylvestris L, Malva parviflora e Sida sp. A primeira, rica em flavanóides 

(Santos et al. 1988) e cujo extrato pode ser usado no controle da placa dentária como mostram 

Buffon et al. (2001), geralmente é encontrada em áreas de clima subtropical, como a região Sul 

do Brasil, mas existem registros de sua ocorrência próximos a corpos d´água no bioma estudado. 

Graças a seu potencial medicinal e beleza floral, é comum o seu plantio e cultivo; situação idêntica 

a da M. parviflora, também famosa dentro da medicina alternativa para o controle de inflamações 

e dores de garganta (Bouriche et al. 2011). 

Já a Sida sp., ao contrário, é considerada planta daninha, característica esta típica de 

vegetais infestantes de ambientes abertos ou antropizados (Grant 1975). Segundo relatos orais de 

moradores do município-sede do estudo, a Marva Amarela pode ter uso antrópico através da 

confecção de cordames com o uso de suas fibras. 

 O Solanum paniculatum ou Jurubeba é típico de todo o continente sul americano (Leitão-

Filho et al. 1975). Assim como as Malvas, esse vegetal é também reconhecido por suas 

propriedades farmacológicas, em especial no combate a hepatite (Pio Corrêa 1969). Também 

classificada como planta daninha (Leitão-Filho et al. 1975), sua reprodução autogâmica lhe 

confere rápidas taxas de crescimento, fazendo com que a Jurubeba consiga florescer em diferentes 

tipos de ambientes. 

 O Panicum maximum ou Capim Colonhão é comumente encontrado em canaviais sendo 

uma das principais competidoras por nutrientes nestes locais, o que a faz ser vista como praga, 

em especial por seu potencial de transmissão viral aos cultivares (Pitelli 1985). Sua agressividade 

competidora é tamanha, que, segundo Lorenzi (1988), em caso de infestação do Capim Colonhão 
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no plantio de cana de açúcar, a produção pode cair a níveis baixíssimos, podendo se tornar, até 

mesmo, inviável economicamente. 

 Tendo em vista que o Setaria viridis já foi abordado no item 5.7.3.3.1, resta falar do 

Cardiospermum halicacabum, outra praga agrícola típica de regiões de temperaturas medianas a 

quentes (Kissmann e Groth 1995). Essa trepadeira capaz de germinar tanto na época seca como 

na chuvosa, possui enorme potencial infestador de lavouras, causando prejuízos econômicos 

significativos na cultura de soja do Sul do país (Voll et al. 1998) 

 Assim, após caracterizar brevemente cada um dos exemplares florais presentes no 

canteiro controle, é possível passar para os quadrantes experimentais, descrevendo as demais 

plantas e comparando os resultados presentes com os aqui apresentados, possibilitando assim 

verificar qual o melhor método para áreas centrais de CEEE tendo em vista a diversidade 

vegetacional específica.  

5.7.4.3 Canteiro de Plântulas 

O primeiro canteiro a ser observado é aquele onde se buscou trabalhar com mudas de alta 

diversidade, um tipo de método de nucleação. Como descrito no item d da seção 5.2.2, a ideia 

aqui foi criar núcleos capazes de gerar diversidade biológica através do plantio alternado e 

espaçado (4m entre cada uma) de madeiras de lei e frutíferas (Tabela 5.36). Cabe destacar que 

houve manejo em torno de cada cova quadrimestralmente, buscando-se assim, pôr em prática as 

ideias defendidas tanto por Reis et al. (1999) como Kageyama e Gandara (2000) em suas 

respectivas obras. 

Tabela 5.36 – Mudas transplantadas para o canteiro de plântulas 

Espécies Transplantadas para o Canteiro de Plântulas 

N° Tipo Nome Popular Nome Científico Altura em 10-17 

1 Frutífera Goiaba Psidium guajava M 

2 Madeira de Lei Aroeira S. terebinthifolius 72 cm 

3 Frutífera Goiaba Psidium guajava M 

4 Madeira de Lei G. Alves A. fraxinifolium 31 cm 

5 Frutífera Jatobá Hymenaea courbaril 43 cm 

6 Madeira de Lei G. Alves A. fraxinifolium M 

7 Frutífera Romã Punica granatum M 

8 Madeira de Lei Pau Jeú Triplaris sp. 54 cm 

9 Frutífera Jenipapo Genipa americana M 

10 Madeira de Lei Barriguda Ceiba glaziovii M 

11 Frutífera Goiaba Psidium guajava M 

12 Madeira de Lei Aroeira S. terebinthifolius 51 cm 
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13 Frutífera Romã Punica granatum M 

14 Madeira de Lei Barriguda Ceiba glaziovii M 

15 Frutífera Tamarindo Tamarindus indica M 

16 Madeira de Lei Pau Jeú Triplaris sp. 102 cm 

17 Frutífera Goiaba Psidium guajava M 

18 Madeira de Lei Aroeira S. terebinthifolius 63 cm 

19 Frutífera Baru Dipteryx alata M 

20 Madeira de Lei Pau Jeú Triplaris sp. 66 cm 

21 Frutífera Goiaba Psidium guajava M 

 A construção do quadrado de plântulas se deu da mesma forma que os corredores 

experimentais, ou seja, realizou-se a capina total e o plantio se deu de modo que as mudas 

estivessem replantadas em Outubro de 2015, permitindo assim que em Outubro de 2017, dois 

anos após o início do experimento, os vegetais que por ventura brotassem no local pudessem ser 

identificados (Figura 5.66). 

Figura 5.66 – Momento de capina ao redor da muda transplantada para o canteiro de plântulas 

 Infelizmente a diversidade aqui esperada não ocorreu. Catalogaram-se 10 espécies 

diferentes, sendo metade planta daninha e apenas uma (Rabo de Cavalo) diferente do canteiro 

controle, como é possível observar na Tabela 5.37. 
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Tabela 5.37 – Espécies que brotaram no canteiro de plântulas28 

Plântulas Alternadas 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Batata de Purga Operculina macrocarpa Pouco 

2 Bucho de Boi Zeyheria tuberculosa Médio 

3 Capim Colonhão Panicum maximum Muito 

4 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Muito 

5 Cipó de Balaio Cardiospermum halicacabum Pouco 

6 Jurubeba Solanum paniculatum   Muito 

7 Marva Amarela Sida sp  Pouco 

8 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

9 Marvinha Malva parviflora Muito 

10 Rabo de Cavalo Andropogon bicornis L. Médio 

O Andropogon bicornis L., é encontrada em afloramentos rochosos, pastagens e áreas 

antropizadas do México até a Argentina (Zanin e Longhi-Wagner 2006). No Brasil, esse gênero 

apresenta 28 espécies, com destaque para este aqui encontrado, também descrito em áreas úmidas 

e secas no estado de Pernambuco (Maciel e Silva 2011). Lar de animais herbívoros no momento 

da rebrota (Nascimento e Renvoize 2001), pode ser usado pelo homem na fabricação de estofados 

e papeis (Hafliger e Scholz 1980). 

 Voltando a comentar sobre o resultado aqui encontrado, a alta mortalidade das árvores 

replantadas e a sobrevivência, basicamente, apenas das pioneiras (Aroeira e Pau Jeú), mostra que 

a ideia de se criar núcleos biodiversos não deu certo. 

Possivelmente, a alta competição por recursos naturais no local, fez com que 

sobrevivessem somente os vegetais de comportamento mais agressivo, justificando assim a 

ocorrência aqui descrita quase idêntica ao canteiro controle. 

5.7.4.4 Canteiro dos Poleiros Artificiais 

 O segundo quadrante experimental foi aquele relativo aos poleiros artificiais. Nesse local, 

construíram-se três poleiros entre Agosto e Outubro de 2015 (Figura 5.67), sendo o poleiro central 

com 3 m de comprimento e os demais com 2 m cada (todos tinha largura de 1,5 m, 1 m de altura 

e distantes 2 m um do outro). Cabe destacar ainda que os Poleiros ofereciam água e ração duas 

vezes por semana (ao mesmo tempo em que irrigavam os CEEE era colocada comida e água 

fresca) para a avifauna.   

                                                           
28 Os vegetais com o nome em negrito são aqueles diferentes do C. 



Camargo, P. L. T., 2018 Soluções biogeográficas de geoconservação com ênfase nas relações entre solo, água e planta... 

332 
 

 
Figura 5.67 – Término da construção de um dos poleiros artificiais em Outubro de 2015, com destaque 
para um dos bebedouros 

 A ideia dos poleiros artificiais era atrair aves e morcegos em busca de sombra, 

alimentação, água e abrigo. Ao descansarem no local, esses animais defecariam no solo e ao longo 

do tempo de estudo (dois anos) seria possível verificar a variabilidade floral acerca dessas ações, 

como descrito no item a da seção 5.2.2. 

 Curiosamente, esse foi o quadrante com maior diversidade específica, sendo encontrado 

um total de 18 diferentes espécies (Tabela 5.38). Comparando-se com o canteiro controle (C.), 

notou-se que 11 destas eram diferentes daqueles presentes em C., uma variedade de 61%. Já em 

relação a plantas daninhas, observou-se a presença de seis vegetais ou 33%. 

Tabela 5.38 – Espécies presentes no quadrante dos poleiros artificiais29 

Poleiros 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco 

2 Batatinha Convolvulus macrocarpus Muito 

3 Bosta de Baiano Cenchrus echinatus L. Pouco 

4 Bucho de Boi Zeyheria tuberculosa Muita 

5 Canapu Physalis pubescens Pouco 

6 Capim de Brejo Paspalum conspersum Pouco 

7 Capim Meloso Melinis minutiflora Pouco 

8 Capim Rabo de Raposa  Setaria viridis Médio 

9 Carne de Vaca Roupala montana Aubl.  Médio 

10 Carrapicho Acanthospermum hispidum Pouco 

11 Feijão Cru Platymiscium pubescens Pouco 

                                                           
29 Os vegetais com o nome em negrito são aqueles diferentes do C. 
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12 Focinho de Boi Desmodium incanum Médio 

13 Marva Branca Waltheria Americana Médio 

14 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

15 Marvinha Malva parviflora Pouco 

16 Mata Pasto Senna obtusifolia Pouco 

17 Pau Jeú Triplaris sp. Pouco 

18 Rosqueira Chloroleucon tortum Pouco 

 Com relação aos exemplares florais ainda não comentados neste capítulo e aqui presentes, 

o primeiro que vamos abordar nesta seção é o Cenchrus echinatus L. Conhecida como uma 

daninha invasora de todo o território nacional (Filgueiras 1984), na legislação brasileira é 

considerada uma "nociva proibida", chegando ao ponto de apenas um invólucro numa amostra de 

semente ser capaz de colocar em risco toda a área de plantio (Equipe Técnica 1968). No Cerrado, 

onde o clima favorece a sua dispersão, é considerada praga de diversas culturas, entre elas do 

feijão (Cobucci 2004). 

A Melinis minutiflora, oriunda do Leste da África e introduzida acidentalmente no país 

ao longo do século XIX (Filgueiras 1990), é outra espécie considerada praga de rápido 

crescimento e presente em toda a área nacional.  Possui forma “tussocks” que podem chegar a até 

1m de altura (Lorenzi 1991) e comumente são usadas como alimento para o gado, o que ajuda a 

explicar que mesmo com todo o risco que ela traz para as espécies nativas, ainda sim seja tão 

frequente no bioma em questão. 

Outro exemplar floral descrito como invasora daninha é a Acanthospermum hispidum. 

Medindo entre 40 e 100 cm, é uma herbácea anual com espinhos e que, para reproduzir, utiliza a 

dispersão por sementes (Lorenzi 1991). Famosa no meio agrícola como “praga do algodão”, sua 

presença na lavoura é capaz de reduzir seu valor exponencialmente, trazendo enormes prejuízos 

aos produtores. Sua taxa de sobrevivência é tão alta, que Schwerzel (1976), em um experimento 

acerca da viabilidade das sementes desse tipo de carrapicho, observou que sob a superfície, 

somente após três anos que estas sementes podem se tornar estéreis. Curiosamente, esse tipo de 

carrapicho é também usado na medicina popular, com sua raiz sendo usada no combate à tosse, 

como mostra Roque et al. (2010) ao trabalharem com comunidades rurais da Caatinga. 

Já o Desmodium incanum, outra herbácea que pode passar dos 50 cm de comprimento e 

que também se propaga por dispersão de sementes (Lorenzi e Souza 2000), pode ser encontrada 

em quase todo o Brasil, cobrindo áreas degradadas ou em estado de regeneração ou ainda, em 

especial, competindo por recursos em pastagens e gramados, o que a faz ser considerada, também, 

praga, só que de gramíneas como a grama-batatais (Paspalum notatum), fato que a faz ser 

combatida, frequentemente com o herbicida Triclopyr ® (Freitas et al. 2003). 
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A Waltheria Americana é outro exemplar invasor considerado praga no Cerrado. Uma 

das 60 espécies descritas do gênero Waltheria (Saunders 2011), ela é capaz de crescer tanto em 

plantios como em áreas antropizadas, beiradas de estradas e margeando cercas (Brandão et al. 

1991), essa herbácea perene presente em toda região tropical e subtropical do globo (Saunders 

2007) já foi identificada até mesmo em lotes vagos de áreas urbanas (Gavilanes 1992). Assim 

como o Carrapicho, diversos estudos apontam uso farmacopeico dessa planta, com destaque para 

o combate a asma (Nacoulma-Ouédraogo 1996) e malária (Jansen et al. 2010) em Burkina Faso, 

além de disenteria no Sudeste dos estados mexicanos de Veracruz e Oaxaca (Leonti et al. 2001), 

onde seu uso é costumeiro pelas populações indígenas, mostrando como uma erva daninha para 

alguns povos pode ter um importante uso para outros. 

O gênero Paspalum, onde se encontra o Paspalum conspersum aqui catalogado, possui 

entre 350 (Denham 2005) e 400 (Quarín e Norrmann 1987) espécies identificadas e se espalha 

por todo o continente sul-americano (Nicora e Rúgolo de Agrasar 1987), sendo o grupo de 

gramíneas com maior potencial para uso alimentar do gado brasileiro (Valls 1994) no Cerrado, 

com destaque para locais próximos a corpos d´água, onde são mais presentes (Grof et al. 1989). 

Outro exemplar floral observado foi o Roupala montana Aubl., que possui ampla 

distribuição no Brasil central, tendo sido descrito do Amapá até o Paraná (Ratter et al. 2000) com 

destaque para o Cerrado Sensu Stricto (Felfili e Abreu 1999). Adaptados à luz solar e com épocas 

de grande frutificação (Borges 2000), não são muito tolerantes à sombra (Felfili e Silva Júnior 

1992), o que faz alguns autores divergirem acerca de sua fenologia. Para Franco (1998), trata-se 

de um vegetal sempre verde graças a perda e reposição de suas folhas ao longo do ano, opinião 

da qual discordam Morais et al. (1995), que a retratam como semidecíduas por sua perda foliar 

total, mesmo que em um curto período, antes da nova rebrota, que acontece de Setembro a 

Novembro (Morais et al. 1995).  

A Senna obtusifolia faz parte da família Leg. Caesalpinoideae, comum em todo o país e 

conhecida como Mata Pasto ou Fedegoso (Lorenzi 1991). Possuindo entre 1 e 2 m de altura, essa 

planta não possui espinhos, cresce ereta e apresenta estrutura foliar paripinada e sem pelos (Costa 

et al. 2002). Assim como o carrapicho, também esse vegetal é usado como fármaco pela 

população rural sertaneja, com suas flores sendo utilizadas para o tratamento de gripe (Roque et 

al. 2010). Apesar desse uso medicinal, o S. obtusifolia é mais conhecida por causar necrose 

muscular no gado de corte (Queiroz et al. 2012), como descrito por Froehlich (2010) e também 

por Queiroz et al. (2012) nos estados de Santa Catarina e Paraná, trazendo graves prejuízos aos 

criadores. 

Por último, tem-se o Chloroleucon tortum, popularmente chamada de Rosqueira ou 

Vinhático-de-espinho (Barneby e Grimes 1996). Endêmica dos estados de Tocantins, Bahia, 
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Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Iganci 2013), sua floração se dá entre 

Outubro e Junho, a frutificação entre Março e Setembro (Almeida et al. 2012) e suas maiores 

populações se encontram na Caatinga baiana (Queiroz 2009). Desde 1998 se encontra na lista 

IUCN de plantas ameaçadas de extinção (World Conservation Monitoring Centre 1998). 

Agora que se comentou brevemente sobre todas as espécies aqui identificadas, pode-se 

concluir este tópico, afirmando que foi uma enorme surpresa tamanha diversidade presente no 

canteiro dos poleiros. Nem o autor tampouco os apoiadores do projeto imaginavam que esse local 

seria capaz de apresentar tamanha diversidade, ainda mais ao levar-se em conta a enorme 

variedade floral presente na Floresta Semidecidual do entorno. 

5.7.4.5 Canteiro de Transposição do Solo 

 O último dos quadrantes foi aquele relativo às transposições de solo, onde se espalharam 

e separaram-se as amostras recolhidas, gerando três corredores, denominados de:  

 Solo 1: Oriundo de uma área de Cerradão exposta e degradada; 

 Solo 2: Área parcialmente degradada para a utilização agrícola (já em estado de 

recuperação); e 

 Solo 3: Cerradão preservado. 

Após recolhidas (Figura 5.68), as amostras foram espalhadas ao mesmo tempo e 

catalogadas em Outubro de 2017, buscando assim replicar o método pioneiro de Winterhalder 

(1996). 

Figura 5.68 – Momento de coleta do solo 2, relativo a uma área em estado de recuperação 

 Em cada um dos locais onde se estabeleceu a coleta, fizeram-se dez quadrados de 1m² no 

chão de maneira aleatória e sem um espaço pré-determinado, mas distantes pelo menos 50m da 

borda do fragmento de coleta. Após essa etapa, toda a serapilheira e solo ali presente eram 
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varridos para sacos de linhagem, que, depois de cheios, eram identificados, lacrados e recolhidos 

até o momento de serem colocados devidamente nos canteiros dos CEEE. 

 Assim, após descrever sucintamente o método de coleta ali realizado, pode-se passar para 

os resultados encontrados em Outubro de 2017, que podem ser resumidos na Tabela 5.39. 

Tabela 5.39 – Espécies presentes nos solos transpostos somados30 

Transposição de Solos Total 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco 

2 Angiquinho Calliandra brevipes Pouco 

3 Batatinha Convolvulus macrocarpus Muito 

4 Capim Torpedo Panicum repens Pouco 

5 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Pouco 

6 Carne de Vaca Roupala montana Aubl.  Muito 

7 Gergelin Bravo Crotalaria retusa  Pouco 

8 Marva Amarela Sida sp  Médio 

9 Marva Branca Waltheria Americana Pouco 

10 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

11 Marvinha Malva parviflora Muito 

12 Serrotinho Lepismium houlletianum Pouco 

Observando-se a Tabela 5.36, pode-se perceber que ao comparar com C., percebe-se a 

presença de 6 diferentes espécies entre as 12 encontradas, o que mostra 50% de variedade em 

relação a C. Em relação à presença de exemplares daninhos, tem-se 33% de ocorrência, ou 4 

vegetais. 

Após a verificação de quais plantas aqui germinaram, é importante apresentar algumas 

informações dos três exemplares florais exclusivos desses canteiros e que ainda não foram 

comentados, a Calliandra brevipes, a Panicum repens e a Crotalaria retusa. 

A Calliandra brevipes é uma planta ornamental endêmica da América do Sul e 

largamente presente no território brasileiro (Lorenzi e Souza 1999). Com folhas verdes e cachos 

divididos em flores vermelhas, é comumente usada em arranjos paisagísticos e polinizada por 

mariposas, borboletas, beija flores e até morcegos (Chamberlain e Hubert 2001). 

 Já a Panicum repens, endêmica da Europa, é uma invasora daninha altamente resistente 

a herbicidas (Holm et al.1977) e presente em todo o continente americano (Zuloaga 1981). 

Possivelmente introduzida por acaso em solo brasileiro, hoje essa planta já é natural do país, sendo 

apontada por Kissmann e Groth (1995) como praga de pomares graças, em especial, a 

                                                           
30 Os vegetais com o nome em negrito são aqueles diferentes do C. 
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presença de gemas subterrâneas (Hossain et al. 2001) que lhe conferem rápida propagação 

vegetativa. 

O gênero Crotalaria é comumente encontrado em plantios e pastos da região tropical do 

planeta (Cheeke 1988), sendo comumente usada como remédio natural para o tratamento de sarna 

na Índia (Atal e Sawhney 1973). No Brasil, existem aproximadamente 40 espécies, com destaque 

para a Crotalaria retusa, muitas vezes ingerida por animais em caso de fome (Tokarnia et al. 

2000) e capazes de causar graves intoxicações, em especial em cavalos, como a descrita por Nobre 

et al. (2004) na Paraíba.  

Agora, de posse de todas essas informações, é possível realizar a comparação florística 

entre os três corredores de solo, buscando assim perceber se a hipótese mais lógica, quanto menos 

antropizado maior seria a variedade floral, é verdadeira. Para isso, confeccionaram-se as Tabelas 

5.40, 5.41 e 5.42, referentes a cada um desses solos. 

Tabela 5.40 – Espécies presentes no solo transposto 131 

Transposição de Solos 1 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco 

2 Batatinha Convolvulus macrocarpus Muito 

3 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Pouco 

4 Marva Amarela Sida sp  Muito 

5 Marva Branca Waltheria Americana Pouco 

6 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

7 Marvinha Malva parviflora Muito 

Tabela 5.41 – Espécies presentes no solo transposto 2 

Transposição de Solos 2 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco 

2 Batatinha Convolvulus macrocarpus Muito 

3 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Pouco 

4 Gergelin Bravo Crotalaria retusa  Pouco 

5 Marva Amarela Sida sp  Médio 

6 Marva Branca Waltheria Americana Pouco 

7 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

8 Marvinha Malva parviflora Muito 

                                                           
31 Os vegetais com o nome em negrito são aqueles diferentes do C. 
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9 Serrotinho Lepismium houlletianum Pouco 

 

Tabela 5.42 – Espécies presentes no solo transposto 3 

Transposição de Solos 3 

N° Nome Popular Nome Científico Quantidade 

1 Angico Anadenanthera spp. Pouco 

2 Angiquinho Calliandra brevipes Pouco 

3 Batatinha Convolvulus macrocarpus Muito 

4 Capim Torpedo Panicum repens Pouco 

5 Capim Rabo de Raposa Setaria viridis Pouco 

6 Carne de Vaca Roupala montana Aubl. Muito 

7 Gergelin Bravo Crotalaria retusa  Pouco 

8 Marva Amarela Sida sp  Médio 

9 Marva Branca Waltheria Americana Pouco 

10 Marva Roxa Malva sylvestris L Pouco 

11 Marvinha Malva parviflora Muito 

 Ao comparar os resultados obtidos em cada um dos solos, pode-se notar que a premissa 

hipotética estava correta, ou seja, quanto maior o nível de impacto ambiental, menor será a 

biodiversidade presente; não à toa, o solo 3, referente à área de menor manejo humano, foi o que 

apresentou maior quantidade de espécies, 11. Comparando-a com o C., também o solo 3 foi o 

mais diverso, com cinco exemplares florais diferentes, ou 45%, como fica perceptível na Tabela 

5.43. 

Tabela 5.43 – Solos transpostos comparados 

Comparação entre Solos Transpostos 

Nome N° Espécies Esp. Diferentes do C. % Esp. Diferentes do C. 

Solo 1 7 0 0% 

Solo 2 9 1 11,00% 

Solo 3 11 5 45% 

Solos Somados 12 6 50% 

5.7.4.6 Comparação das Metodologias Usadas nos Canteiros Centrais 

Comparando as três metodologias usadas nesse experimento, pode-se afirmar que onde 

se encontrou maior variedade, tanto específica como endêmica, foi no quadrante dos Poleiros, 

como pode-se observar na Tabela 5.44. 

Tabela 5.44 – Variabilidade dos canteiros centrais comparados 

Comparação entre Canteiros 
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Nome N° Espécies Esp. Diferentes do C. % Esp. Diferentes do C. 

Controle (C.) 12 0 0% 

Plântulas 10 1 10% 

Poleiros 18 11 61% 

Transposição de Solo 12 6 50% 

 Observando-se com afinco a Tabela 5.44, é importante buscar entender o que aconteceu 

em cada um dos locais, sendo possível, a partir de deduções e comparações com experimentos 

parecidos, compreender o que levou a esses resultados. 

 O primeiro e menos diverso foi o de Plântulas, no qual se verificou a presença de apenas 

10 espécies, duas a menos que o Controle e com apenas um vegetal diferente do C.  

Possivelmente, o fator decisório, nesse caso, foi a alta competição realizada pelas 

madeiras de lei pioneiras, agressivas a ponto de causarem tanto a morte da maior parte das mudas 

de frutíferas como também de inibir a germinação de outros vegetais, levando à conclusão de que 

essa proposta, assim como a presença de plântulas agressivas como o Pau Jeú ou a Aroeira, não 

parece ser adequada para corredores centrais futuros de CEEE. 

Já a transposição de solo apresentou um potencial bem interessante, 50% de variedade 

em relação a C e um total de 12 diferentes plantas. Entretanto, comparando esse resultado com 

trabalhos que utilizaram metodologia similar em Florestas Estacionais Semideciduais, nota-se que 

o número aqui encontrado foi menor. 

Rodrigues et al. (2010), usando a mesma metodologia aqui empregada (mas menor 

tempo, seis meses), transpuseram o solo da chamada  “Mata da Agronomia”, localizada no 

campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e catalogaram 26 diferentes exemplares florais 

nos canteiros localizados nos viveiros da Universidade, para onde foi levada a coleta. 

Miranda Neto et al. (2010), da mesma forma e também na UFV, realizaram a transposição 

do solo da Reserva Mata do Paraíso (Estação de Pesquisa e Educação Ambiental Mata do Paraíso) 

para uma pastagem abandonada, buscando perceber, ao longo de seis meses o potencial de uso 

dessa técnica para regeneração de pastos abandonados. Ao fim do experimento, a equipe 

identificou 22 espécies. 

O ponto-chave que diferencia a técnica aqui aplicada de outros estudos, sem dúvida é a 

disponibilidade hídrica. Ao contrário dos trabalhos de Rodrigues et al. (2010) e de Miranda Neto 

et al. (2010) onde houve irrigação diária dos solos transpostos, aqui só houve irrigação duas vezes 

por semana (em todo os canteiros houve irrigação somente nesse período), buscando retratar ao 

máximo possível as condições futuras em caso de uso e aplicação dessa técnica.  
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É bem possível que o número menor específico de vegetais presentes neste experimento 

se dê a esse fato. Portanto, pesquisar em condições extremas parece ser uma iniciativa bem viável 

quando se pensa em propostas de revegetação do Cerrado. 

Por último, resta o quadrante referente aos Poleiros, com 18 diferentes espécies e uma 

diversidade de 61% do Controle, sendo a metodologia que apresentou maior sucesso entre as três 

aqui empregadas. Essa variedade específica aqui encontrada não é tão diferente de outros estudos 

quando se compara à literatura especializada.  

Em trabalho realizado na EMBRAPA Gado de Corte em Campo Grande, MS, também 

no Cerrado, Bocchese et al. (2008), usando a mesma metodologia que a usada nesta pesquisa, 

identificaram seis vegetais diversos nos solos dos Poleiros, resultado este que fez os autores 

concluírem não haver diferença entre essa técnica e as chuvas naturais de sementes presentes no 

Cerrado local. 

Outro experimento também realizado nesse bioma, agora na área antropizada do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) por Oliveira (2006), apresentou uma diversidade floral de 17 

exemplares após um ano de estudo. 

Já Santos e Pillar (2007), trabalhando em um vestígio de Mata Atlântica localizado no 

Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza (CPCN) em São Francisco de Paula, RS, 

detectaram a ocorrência de 12 espécies nos solos dos Poleiros. 

Também na região Sul do Brasil, mas agora em Rio Negrinho, SC, em uma área 

degradada de uma fazenda produtora de Pinus taeda, Tres et al. (2007) mostraram inclusive como 

essa técnica apresenta resultados melhores que os solos transpostos (situação idêntica a aqui 

observada). Ao longo de um ano, os pesquisadores identificaram 50 espécies nos poleiros, 

enquanto na transposição  catalogaram somente 36. 

Corrobora todos esses resultados, o experimento conduzido por Mello (1997), que, ao 

testar a utilização dos poleiros artificiais no Cerrado mineiro, percebeu que o número de sementes 

coletadas sob o poleiro e fora dele apresentava diferença significativa, o que demonstra, também 

matematicamente, como essa técnica se mostra superior as demais quando se pensa em 

biodiversidade para repovoamento vegetacional. 

O mesmo autor coloca ainda que o maior benefício dessa técnica, quando comparada a 

todas as outras, se dá no fato da nova composição floral ser similar a vegetação do entorno, 

diminuindo o impacto com plantas daninhas, invasoras indesejadas e contribuindo sobremaneira 

para o repovoamento vegetal original. 

Assim, baseado nos resultados encontrados e na literatura especializada, pode-se afirmar 

que a melhor forma de se buscar repovoar áreas degradadas em regiões onde a dificuldade 
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hídrica é significativa e as condições dos solos inóspitas, como é o caso da área de estudo, parece 

ser através dos poleiros artificiais, que não exigem tanta necessidade de água como os solos 

transpostos e oferecem uma riqueza endêmica maior. 

5.7.4.7 Conclusões  

Para concluir, pode-se afirmar que a ideia de comparar técnicas de revegetação de áreas 

degradadas, tendo em vista o uso futuro em CFEE, fez-se possível e, mais do que isso, mostrou-

se viável e com resultados bastante entusiasmantes, apresentando os poleiros artificiais como os 

mais indicados, basta ver a facilidade de uso e variedade específica encontrada. 

Entretanto, é importante lembrar que em situações futuras de seu uso, é fundamental 

evitar que se falte água e alimento para a avifauna, atores fundamentais para o sucesso dessa 

proposta, sendo indicado inclusive, se possível, a colocação diária de água e alimento, de modo a 

garantir recursos sempre frescos para as aves que repousam no local. 

Outro ponto-chave está relacionado à presença de plantas daninhas. Mesmo que algumas 

sejam típicas do bioma em questão, indica-se que, quando possível, seja realizada sua retirada 

manual, pois o fato de serem altamente competitivas pode atrapalhar o desenvolvimento de 

sementes que por ventura tenham caído no solo através da defecação dos passarinhos ou mesmo 

os originalmente presentes no banco de sementes natural do local. 

Seguindo essas observações aqui presentes e garantindo irrigação pelo menos duas vezes 

na semana, sem dúvida a chance de sucesso no uso desse procedimento metodológico é alta, 

contribuindo assim para a revegetação natural e a biogeoconservação do Cerrado presente no 

município de São Francisco. 

5.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para encerrar este capítulo, é possível afirmar que a proposta apresentada nos objetivos 

foi plenamente cumprida. Para isso, pode-se afirmar que: 

 O manejo mais adequado nos corredores ecológico econômicos deve ser a sua 

capina total, no mínimo, quadrimestral; 

 As espécies mais indicadas para estarem nos futuros CFEE, segundo seu 

rendimento, sobrevivência e altura são três madeiras de lei no corredor externo: 

a Aroeira (S. terebinthifolius), o Pau Jeú (Triplaris sp.) e a Barriguda (C. 

glaziovii), e três frutíferas no corredor mais interno: a Goiaba (P. guajava), a 

Mangueira (M. indica) e o Jatobá (H. courbaril). Todas as mudas devem ter pelo 

menos 30 cm, serem plantadas enfileiradas e alternadas recebendo irrigação, no 

mínimo duas vezes por semana;  
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 Em relação ao canteiro interno dos CEEE, a técnica mais adequada a ser usada, 

tendo em vista a maior biodiversidade possível da revegetação, são os poleiros 

artificiais, que devem ser construídos pouco antes do período de chuvas, com 

troca de água, irrigação e colocação de ração para a avifauna também duas vezes 

por semana no mínimo. 

Assim, seguindo de acordo com essas recomendações aqui presentes, é possível combater 

a degradação presente no solo de São Francisco e contribuir com a renda do pequeno produtor, 

levando a ele uma proposta viável economicamente que o faça se interessar em ligar manchas 

florestais através de CFEE. 

Somente quando se é capaz de transformar o agente agressor da natureza em seu guardião 

é que se pode, efetivamente, afirmar que temos uma mudança de comportamento plenamente 

efetiva. E é essa a nossa missão, que, pelo menos em teoria, parece ter sido cumprida.
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CAPÍTULO 6  

CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS DA TESE 

 

Pesquisar maneiras sustentáveis de geoconservação e preservação ambiental em uma 

bacia hidrográfica é sempre um enorme desafio, ainda mais quando se tem como proposta 

apresentar soluções capazes de melhorar a renda da população menos favorecida. Este, que é um 

problema complexo, não apresenta uma solução simples, mesmo considerando que o objetivo 

geral proposto nesta Tese tenha sido cumprido. É preciso ir a fundo para buscar compreender de 

maneira efetiva essa relação direta que acontece entre a desigualdade social e a degradação 

ambiental! 

O ponto-chave para essa questão é exatamente o modelo de desenvolvimento de país hoje 

presente, por meio do qual uma minoria explora a grande maioria, e não existe por trás uma ideia 

desenvolvimentista capaz de ver o Brasil não mais como colônia de exportação, mas sim como 

uma nação soberana, altiva e independente, algo já observado em outros momentos, por exemplo, 

no período imperial, com Dom Pedro II, e depois com os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek, mas infelizmente abortado por mais de 50 anos ao longo de nossa história recente. 

Por um breve período histórico, entre 2003-2015, percebeu-se uma tentativa de mudança 

desse pensamento hegemônico neoliberal, majoritário entre as décadas de 1980-2000, quando 

houve (novamente) investimento e políticas públicas capazes de, minimamente, tentar alavancar 

a economia das áreas mais pobres, como o Norte de Minas Gerais. 

Como visto no capítulo 4, o único momento em que a destruição do Cerrado do município 

de São Francisco diminuiu foi quando houve investimento estatal, especialmente através de 

programas como o Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), ou seja: somente quando se tratou dos mais necessitados efetivamente como 

cidadãos, foi possível diminuir a degradação ambiental. 

A presença de um Estado nacional forte é fundamental para a melhora de vida dos mais 

humildes, mas, sobretudo, para trazer progresso, gerar emprego, renda, garantir incentivos fiscais 

para a instalação de empresas privadas em locais muitas vezes subjugados e, assim, mudar a 

história daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que a classe média urbana. 

Obviamente, tudo isso dentro de um viés sustentável, bem diferente de outros tempos em que a 

natureza era vista como algo imutável e infinito. 
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A conservação do Cerrado perpassa obrigatoriamente por enxergar o povo sertanejo como 

ele realmente é, ou seja: são pessoas. Pode parecer óbvio, mas não é. Prova disso são os sucessivos 

cortes no orçamento nacional que diminuem as verbas em pesquisa, ciência, tecnologia, educação 

e programas sociais, levando novamente o país para o mapa da fome e a população rural para a 

informalidade, causa maior da destruição da região aqui pesquisada (como já descrito). 

É preciso repensar os rumos do país e colocar na ordem do dia a importância de se debater 

um Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento (NPND) capaz de trazer o Brasil para os trilhos 

da soberania, do crescimento econômico sustentável, da reindustrialização responsável e da 

distribuição de renda, esta é a questão! 

Em cima dessa questão, cabe uma reflexão: qual país queremos para nós? Aquele onde 

éramos (e voltamos a ser a partir de 2016) submissos à pressão das nações mais desenvolvidas ou 

aquele onde passamos novamente a ser autônomos e inteligentemente interativos no quadro 

internacional, com maior poder de compra e respeitados mundialmente? 

Construir um Projeto de Nação não é simples, mas é fundamental, pois, só assim, é 

possível pensar em realmente conservar nossos bens naturais aqui presentes. Políticas públicas de 

inclusão social capazes de tornar os excluídos de hoje em protagonistas do amanhã, explorando 

de maneira sustentável as matas e florestas brasileiras, parecem ser uma meta plausível, mas, para 

isso, a população mais humilde precisa ser amparada por um Estado forte, soberano, responsável, 

desenvolvimentista, inovador, capaz de fomentar a indústria 4.0 e democrático, algo que, 

infelizmente, não existe no presente. 

Sem um NPND que tenha como centro a distribuição de renda, de oportunidades, combata 

as intolerâncias de todo tipo e enxergue a qualidade educacional e científica como objetivos 

centrais a serem alcançados, parece ser inviável realmente preservar a natureza, pois a sua 

conservação está relacionada diretamente com a qualidade de vida de seus habitantes, ou seja: 

enquanto a fome, a falta de perspectiva, a informalidade e a desigualdade social reinarem nos 

rincões brasileiros, não se resolverá de fato o cerne do problema, que é a falta de Projeto 

Soberano de País! 
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