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APRESENTAÇÃO

Este documento aborda especificamente o Estudo Técnico com vistas à formalização
do processo de criação da Unidade de Conservação Horto Florestal de Campinorte, elaborado
conforme Anexo I – Roteiro Básico para Elaboração do Estudo para criação de Unidades de
Conservação – Resolução CEMAm nº 06 de 29 de julho de 2016, que “Dispõe sobre o processo
de realização de estudos técnicos para criação de Unidades de Conservação no Estado de
Goiás, excetuando-se a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN”, fornecido pelo
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEMAm. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georrefereciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas
no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central – 51, tendo como DATUM DIRGAS
2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.
O estudo demonstrou que as espécies de fauna e flora encontradas são
predominantemente nativas do cerrado, comuns nos subtipos Mata Ciliar e Cerrado sentido
restrito. Ao longo do ano as árvores fornecem uma cobertura arbórea variável de 50 a 90%. Na
estação chuvosa a cobertura chega a 90%, dificilmente ultrapassando este valor, ao passo que
na estação seca pode até mesmo ser inferior a 50% em alguns trechos, portanto foram avistadas
diferentes pegadas de movimentação dos animais presentes na região.
O Estudo Técnico consiste basicamente no Diagnóstico Ambiental da área proposta
como Unidade de Conservação e de seu entorno, abrangendo os Meios Físico, Biótico e
Socioeconômico, o qual subsidiou a elaboração de uma análise integrada das condições
ambientais e de sua relevância para conservação da biodiversidade.
De toda a área proposta para criação do horto, uma pequena parte encontra-se
antropizada, com a presença do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu em toda sua extensão.
Mesmo assim, apesar do capim, foi possível identificar a presença de algumas árvores nativas,
como: jenipapo (Genipa americana), araticum (Annona crassiflora Mart.), mangueira
(Mangifera indica L.) e embaúba (Cecropia pachystachya), que são atrativos para a fauna local.
Sendo assim, propõe-se neste estudo a execução de um Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas – PRAD, para recomposição total dessa área antropizada, reforçando assim seu
potencial ecológico.

A criação da Unidade de Conservação de Campinorte, visará a constituição da Unidade
de Conservação na categoria Horto Florestal, conforme a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e o Decreto nº 8.147,
de 08 de abril de 2014, que considera como Unidade de Conservação Ambiental o Horto
Florestal, área constituída de vegetação nativa próxima ao centro urbano, que tem como
finalidade o manejo do uso humano compreendido pela preservação, manutenção, utilização
sustentável, restauração, recuperação e realização de pesquisa científica para garantir maior
benefício ao meio ambiente.
A área de interesse proposta para criação do Horto Florestal de Campinorte está
localizada a 3,8 km do trevo de entrada do município, às margens da GO-428, saída para Nova
Iguaçu de Goiás, que abrange o Lago do Clube Municipal Mércia Méscua, de posse da
prefeitura.
Está delimitada pelas seguintes coordenadas geográficas DATUM SIRGAS (2000)
totalizando 11,00 ha de área, segundo memorial descritivo contido no Estudo Técnico, a saber:
14°18'23.23"S 49°10'0.51"O; 14°18'8.72"S 49°10'15.26"O; 14°18'8.70"S 49°10'15.80"O;
14°18'23.20"S 49°10'15.01"O; 14°18'22.63"S 49°10'10.88"O; 14°18'27.31"S 49°10'2.52"O.

1. INTRODUÇÃO

O Bioma Cerrado se estende por mais de 2.000 Km², ocupando 22% do território
nacional (BARBOSA, 2008). Contudo, a modernização da agricultura e a expansão da pecuária
alcançam o percentual de 80% dos prejuízos causados às florestas (BOTELHO et. al., 2001).
Embora existam abordagens conservacionistas, o uso sustentável dos recursos
florestais madeireiros e não madeireiros, é um componente essencial no desenvolvimento
sustentável. Apesar de ser considerado um hotspot, por sua beleza natural, muitas áreas do
Cerrado seguem submetidas à exploração e degradação devido à pressão antrópica no ambiente
e a exploração predatória dos recursos naturais, conforme (RIBEIRO et al., 2009), portanto a
criação de espaços territoriais, que preservam características locais e regionais, são
fundamentais para manutenção da qualidade ambiental.
Neste sentido, houve grande ganho ambiental no Brasil e no estado de Goiás com a
promulgação da Lei Federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza — SNUC, definindo espaços territoriais e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000).
Tal lei aprova as Unidades de Proteção Integral, que abrigam as categorias Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida
Silvestre, e Unidades de Uso Sustentável cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais, com as seguintes categorias: Área
de Proteção Ambiental,, Área e Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva
Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular
do Patrimônio Natural (SNUC, 2000).
Para o Estado de Goiás, a Lei Estadual nº 14.247, de 29 de julho de 2002, institui o
Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Estado de Goiás - SEUC com as categorias:
Unidades de Proteção Integral, divididas em Estação Ecológica, Parque Estadual, Monumento
Natural e Refúgio de Vida Silvestre e as Unidades de Uso Sustentáveis sãs constituídas das
seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA) Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Área de Relevante

Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Estadual e Reserva de Fauna, sendo que todas devem
dispor de um Plano de Manejo (SEUC, 2002).
Assim, em consonância com as leis já citadas, dentre as medidas tomadas pelo
Governo do município de Campinorte, para restringir as ações de devastação em seu território
e garantir acesso aos recursos naturais locais e regionais para as futuras gerações, está a busca
pela criação de uma unidade de conservação em seu território, compatibilizando o manejo
sustentável dos recursos naturais e a consolidação das atividades econômicas e a preservação
da biodiversidade.
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal Campinorte e a Secretaria de Saneamento e
Meio Ambiente, órgão responsável pela criação e gestão de unidades de conservação no
município, segundo o Código Municipal de Meio Ambiente, considerando os meios físicos,
biológicos e os atributos ambientais, estudou e definiu uma área em seu território para que se
realizasse o estudo técnico, por meio de empresa especializada.
A área de interesse proposta para criação do Horto Florestal de Campinorte está
localizada a 3,8 km do trevo de entrada do município, às margens da GO-428, saída para Nova
Iguaçu de Goiás, que abrange o Lago do Clube Municipal Mércia Méscua, situado sob as
seguintes coordenadas geográficas: Coordenadas Centroide: Latitude: 14°18'18.33"S e
Longitude: 49°10'11.02"O.
A pretensa Unidade de Conservação Ambiental será denominada Horto Florestal de
Campinorte e corresponde a uma área de 11,00 ha e ao perímetro de 1.649 m. Abrangerá o
Lago do Clube Municipal Mércia Méscua, próxima a área urbana, conforme memorial
descritivo e mapa da área que consta no Anexo.
A categoria de Horto Florestal, como Unidades de Conservação Ambiental, está
prevista no DECRETO Nº 8.147, de 08 de abril de 2014, considerada Unidade de Conservação
Ambiental por ser caracterizada por áreas constituídas de vegetação nativa próxima ao centro
urbano de Campinorte, com finalidade de manejo do uso humano compreendido pela
preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração, recuperação e realização de
pesquisa científica para garantir maior benefício ao meio ambiente:
VI – Hortos Florestais, como unidades de conservação ambiental constituídas de
áreas de vegetação nativa próximas aos centros urbanos, em que o manejo do uso
humano compreende a preservação, manutenção, utilização sustentável,
restauração, recuperação e realização de pesquisa científica para garantir maior
benefício ao meio ambiente (DECRETO Nº 8.147/2014).

Esta Unidade de Conservação visará manter os ecossistemas naturais de importância
regional e local e regular o uso admissível dessas áreas, procurando compatibilizá-lo com os
objetivos de conservação da natureza, em atendimento a Lei n° 9.985/2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC.
Por se enquadrar em uma categoria que garante a utilização sustentável, tem-se que
esta UC terá como objetivo estabelecer a compatibilização da conservação e preservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Neste contexto, considerase que a Unidade de Conservação deve atender seguintes objetivos estabelecidos pela Lei do
Estado de Goiás n° 14.247/2002:
Art. 4º. São objetivos desta lei. ’
I - Estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades
de conservação estadual,
II - Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéricos,
‘.
III - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e estadual;
IV - Contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas
naturais;
V - Promover o desenvolvimento sustentável a partir do uso dos recursos naturais, ‘.
VI - Promover a utilização dos princípios e das práticas de conservação da natureza
no processo de desenvolvimento;
VII - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VIII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
Lux - Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
X - Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
XI- proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e
monitoramento ambiental, -.
XII - valorizar económica e socialmente a diversidade biológica;
XIII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico, -.
XIV - proteger os recursos locais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua
cultura, promovendo-as social e economicamente;
XV - Preservar os modos de vida específicos das populações tradicionais, sua sócia
diversidade e cultura,
XVI - preservar os modos de vida específicos das populações locais, suas sócias
diversidades e cultura, desde que compatíveis com a preservação dos recursos
ambientais;
naturais necessários à subsistência de populações tradicionais e
XVII - Fomentar a criação de novas unidades de conservação (Lei n° 14.247/2002).

Considerando-se as condições necessárias para a criação da Unidade de Conservação
Horto Florestal de Campinorte, realizou-se o Estudo Técnico para levantamento de
informações sobre a caracterização da área proposta, indicação da sua denominação, categoria

de manejo, objetivos, limites, área e órgão responsável pela sua administração, conforme a
RESOLUÇÃO CEMAm nº 06 de 29 de julho de 2016.
Neste

sentido,

foram

realizados

levantamento

bibliográficos,

fotográficos,

cartográficos e ainda o levantamento in loco com equipe técnica multidisciplinar, que coletou
informações sobre o meio biótico e abiótico, com o objetivo de apresentar os dados da região
proposta para criação de unidade de conservação (RESOLUÇÃO CEMAm nº 06/2016).
As coordenadas aqui descritas estão no Sistema Geodésico Brasileiro e Sistema
Métrico Brasileiro tendo como DATUM SIRGAS 2000. Os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no Sistema de Coordenada Planas UTM e repassadas também para
o Sistema de Coordenadas Geodésicas como constado na planta baixa e no memorial descritivo.

2. METODOLOGIA

2.1.Avaliação Preliminar e justificativa

Tendo em vista as políticas públicas adotadas pelo município de manutenção da
biodiversidade, optou-se pela criação de uma unidade de conservação no município de
Campinorte. Tendo em vista que o estudo preliminar demonstrou que esta área pode ajudar na
preservação das espécies e na captura do carbono e servem de estoque de recursos madeireiros
e não madeireiros (cipós, sementes, cascas e ervas medicinais), onde se bem manejados,
dificilmente faltarão.
Por isso uma criação de Unidade de Conservação é uma estratégia eficaz para garantir
a manutenção dos recursos naturais em longo prazo. Pois, uma UC funciona como um refúgio
para espécies ameaçadas e em extinção onde não podem sobreviver em paisagens alteradas, e
importantes para a conservação da biodiversidade.
No presente caso, a avaliação da demanda de criação foi realizada pela própria gestão
municipal, tendo em vista análise da necessidade de implementar ações de cunho ambiental,
bem como, buscar alternativas para melhorar os indicadores relacionados ao ICMS Ecológico
para o município de Campinorte. A equipe envolvida no projeto obteve apoio total da Secretaria
de Municipal de Saneamento e Meio Ambiente e dos técnicos responsáveis contratados.

2.2.Área potencial

Consideram-se áreas com potencial de serem transformadas em unidades de
conservação aquelas que possuem uma ou mais características: remanescentes em bom estado
de conservação, presença de espécies ameaçadas, raras, migratórias, endêmicas, áreas definidas
com prioritárias em estudos técnicos, beleza cênica, potencial para ecoturismo, rica em
biodiversidade, sítios raros, presença de recursos hídricos e disponibilidade de uso sustentável
dos recursos naturais.
O estudo técnico foi realizado no município de Campinorte/Goiás, que se localiza na
região norte do estado e faz limite com os municípios de Formoso, Mara Rosa, Nova Iguaçu de
Goiás, Uruaçu, Campinaçu e Minaçu. Possui altitude média de 537 metros, localizado sob as
seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 14°18'50" Sul e Longitude: 49°09'07" Oeste.
Possui área territorial de 1.065,319 km2 e cerca de 11.111 habitantes com densidade
demográfica de 10,41 habitantes por km², segundo último senso divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização do município de Campinorte/GO.

2.3.Levantamentos técnicos

A equipe técnica multidisciplinar responsável pelo levantamento em campo está
representada no Tabela 1:
Tabela 1 - Equipe multidisciplinar.

Profissional
Dornil Espíndola Coelho Neto
Maristela Lima Figueiredo Guimarães
Epifanio
Elvis Klysmann Cardoso de Oliveira

Lucimar Pereira da Costa Garção
Kiara Cecilia Fernandes da Silva
Fernanda Vilas Boas de Andrade

Andreia Dourado de Oliveira

Formação/Função
Engenheiro Ambiental (Meio Biótico Socioeconômico).
Bióloga - Mestre em Ciências Ambientais e
Florestais. (Meio Biótico - Flora, Fauna).
Secretário de Saneamento e Meio Ambiente
de Campinorte (Coordenação e identificação
da localização geográfica das informações
relevantes).
Representante Docente da educação superior
- Mestre em Geografia (Meio Físico).
Geóloga/ Pesquisadora (Levantamento de
campo, elaboração de mapas).
Engenheira Agrícola e Ambiental/
Pesquisadora (levantamento de campo,
elaboração de mapas).
Advogada/ Presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente/Apoio em
campo

A metodologia adotou como procedimentos a execução de etapas de trabalho,
conforme descritas abaixo, nos subitens que se seguem:

2.3.1. Pesquisa bibliográfica e levantamento de dados:

A pesquisa bibliográfica realizada utilizou aspectos teóricos voltados paro o
levantamento de dados quantitativos e qualitativos, além da utilização de variadas fontes
bibliográficas, entre elas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e o Instituto
Mauro Borges (IMB), para o levantamento do meio ambiental e socioeconômico.
Para o Levantamento Ambiental foram aplicados questionários nos órgãos
responsáveis pelo atendimento a comunidade do município, como Secretaria de Cultura,
Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social.

Para caracterização do Meio Socioeconômico e Físico foram realizadas pesquisas em
bibliografias e estudos realizados na região de Campinorte dos aspectos referentes à geologia,
geomorfologia, pedologia, clima e recursos hídricos da área proposta como Unidade de
Conservação.

2.3.2. Levantamento Técnico:

No tocante ao Meio Biótico utilizou-se as metodologias abaixo:
Métodos de Observação Direta: Observação direta é a visão em tempo real da
espécie, que pode ocorrer a qualquer momento e nas mais diversas ocasiões, foi realizada no
dia 07 de março de 2022 no período matutino, a partir das 06h da manhã.
Para o levantamento de fauna e flora, dividiu-se a área do Horto Florestal em três
pontos de observação:
•

Ponto 1 (P1): área do Lago do Clube Municipal Mércia Méscua;

•

Ponto 2 (P2): área antropizada às margens da rodovia GO-428;

•

Ponto 3 (P3): área de APP.

As informações levantadas estão baseadas principalmente no levantamento
bibliográfico regional, sendo apresentados a seguir alguns registros fotográficos realizados ao
longo do levantamento de campo considerando seu contexto regional.
Foram amostrados através de visualização, pegadas, fezes, tocas (para os tatus), penas
(para as aves), evocalização e também foram fotografadas algumas espécies. Alguns dados
foram obtidos por informações de moradores do município e agricultores da região pelos nomes
populares e posteriormente transcritos com seus nomes científicos e classificados quanto a
categoria de extinção e predominância. As espécies também foram classificadas quanto ao
status (rara/comum).
Para realizar os estudos através de Observação Direta, são empregadas as seguintes
metodologias:
Caminhadas ou Censo: Consiste em caminhar vagarosamente por trilhas préexistentes, bordas e interior de matas, campos, áreas alagadiças, áreas antropizadas, entre
outras. Neste método, são visualizados e feitos registros fotográficos.

Procura com veículos: Foi conduzida no entorno, deslocando-se com o uso de
automóvel, em velocidade inferior a 40 km/h pelos carreadores, estradas principais e vias de
acesso entre os ambientes. As espécies encontradas foram registradas, identificadas e
fotografadas. Foi realizado registro da comunidade vizinha a área de estudo.
No tocante ao Meio Abiótico utilizou as metodologias abaixo:
Levantamento de componentes abióticos como solo e rocha foram feitos de maneira a
abranger a área total (nos três pontos de observação – P1, P2 e P3), levando em conta
representatividade, acesso e integridade do local com mínima interferência humana. Os pontos
de coleta de solo foram feitos com 30 cm de profundidade e 50 cm de diâmetro escavados por
uma pá. Foi realizado análises de campo com vista desarmada e com auxílio de lupa de aumento
de 21x. Fez-se o teste da bolinha, teste da cilindro/S e teste do polegar.
Para caracterização dos imóveis rurais na área proposta para Unidade de
Conservação foram realizadas entrevistas diretamente com os proprietários, cujo foco foi
direcionado para o uso e ocupação das terras da propriedade, perfil fundiário, as formas de
exploração da terra, as relações de trabalho, bem como a percepção desse público a respeito da
criação dessa UC.

2.3.3. Informações Cartográficas:

Durante todas as etapas do levantamento da área, utilizou-se informações
cartográficas oficiais, principalmente a base de dados do SIEG, incluindo arquivos vetoriais e
imagens de satélites disponibilizadas. Os trabalhos foram subsidiados com a utilização se
softwares de geoprocessamento e técnicas de interpretação de imagens de satélite. Além de
softwares e imagens disponíveis no Google Earth e Qgis.

2.3.4. Elaboração do Estudo Técnico:

a. Definição da categoria, objetivos e limites

A fim de se definir a categoria, objetivos e limites da área, elaborou-se o presente
estudo técnico com estrita observância aos requisitos técnicos e normativas da Resolução
CEMAm nº 06/2016, abrangendo todo o conteúdo técnico, provenientes dos levantamentos e

análises técnicas, destacando-se, a critério da equipe técnica multidisciplinar, as informações,
relatos, constatações e definição mais relevantes para fundamentar e fornecer subsídios à
eventual consulta pública e analise da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.
Após a etapa de avaliação preliminar e das informações de campo, foram averiguadas
as especificações da legislação Estadual de Unidades de Conservação no Estado de Goiás, assim
como roteiro para criação de unidades de conservação municipais do Ministério do Meio
Ambiente, após isso, propôs-se a categoria, nome e objetivos da UC.
A definição da categoria e seus respectivos limites foram apresentados a gestão
municipal de Campinorte. Visando almejar a melhor relação técnica possível entre os fatores
ambientais e características de uso do solo da região.

3. RESULTADOS

3.1.Meio Físico

O Horto Florestal de Campinorte está localizado a 3,8 km do trevo de entrada do
município, às margens da GO-428, saída para Nova Iguaçu de Goiás, e abrange a área do Lago
do Clube Municipal Mércia Méscua.
O levantamento da ocupação física considerou as residências instaladas dentro do
perímetro da área. Não foram identificadas residências instaladas dentro da área de interesse,
apenas moradores em suas adjacências, tanto na área urbana quanto rural, distantes
aproximadamente 25 metros.

3.1.1. Localização e ocupação física

A área de estudo pode ser acessada partindo da capital Goiânia (Figura 2) seguindo
pela GO-080, sentido norte do estado por cerca de 91,5 km até a cidade de São Francisco de
Goiás, onde a partir dali, segue-se pela BR-153 por 201 km, passando por Jaraguá, Rianápolis,
São Luiz do Norte, Uruaçu e por fim chega-se em Campinorte. Seguir na Av. Maranhão até a
GO-428, sentido Nova Iguaçu de Goiás, a área de interesse estará à esquerda, no Clube
Municipal Mércia Méscua.

Figura 2. Vias de acesso à área de interesse.

A área de estudo está delimitada pelas seguintes coordenadas geográficas DATUM
SIRGAS (2000) totalizando 11 hectares, segundo Memorial Descritivo em Anexo, a saber:
14°18'23.23"S / 49°10'0.51"O; 14°18'8.72"S / 49°10'15.26"O; 14°18'8.70"S / 49°10'15.80"O;
14°18'23.20"S

/

49°10'15.01"O;

14°18'22.63"S

/

49°10'10.88"O;

14°18'27.31"S

/

49°10'2.52"O; 14°18'23.23"S / 49°10'0.51"O.

3.1.2. Clima

A região de Campinorte apresenta um clima tropical, segundo a classificação de
Köppen-Geiger, do tipo Aw, com duas estações bem definidas: uma chuvosa, com pluviosidade
de até 300 mm (de outubro a abril) e outra seca, com baixos índices pluviométricos (apenas 2
mm em julho), de maio a setembro (CARDOSO et. al., 2014).
De acordo com o Climatempo (2021), as temperaturas mais elevadas, com médias de até
34°C, são registradas no mês de setembro, e as mais baixas, média de 19°C, nos meses de junho e
julho (Figura 3).

Figura 3. Média climatológica do município de Campinorte/GO, dos últimos 30 anos.

3.1.3. Hidrografia

O município de Campinorte conta com um bom potencial hidrográfico pois o mesmo
é banhado pelos rios Vaivém, da Mula, Palmeira, Cana-brava, Ribeirão Cristalino, vários
córregos e nascentes, algumas lagoas naturais e vários reservatórios de água artificiais.
Além disso, o município está contido na Bacia Hidrográfica do Rio-Tocantins
localizada entre as regiões Norte e Centro-Oeste do país. Sua área abrange os estados de
Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso, além do Distrito Federal. Abrangendo uma
área de 967.059 km². Esse valor é cerca de 11% de toda a extensão do país.
Em consonância com a Unidades de Planejamento e Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UPGRHs) que são divisões hidrográficas, pré-estabelecidas no Termo de Referência,
que foram aprovadas pelo CERH por meio da Resolução nº 26 de 05 de dezembro de 2012, e
as bacias ou sub-bacias hidrográficas que fazem interface com as Unidades da Federação
vizinhas.
Mais especificamente, está inserido dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Cana Brava,
que compreende os territórios dos municípios de Campinorte, Campinaçu, Formoso, Trombas
e Minaçu. A bacia possui uma área de 2.087 km² e compõe o sistema de drenagem do alto rio

Tocantins e está localizada entre as coordenadas geográficas 13°10’00”/14°00’00” de Latitude
Sul e 48º10’00”/48º50’00” de Longitude Oeste (Figura 4).

Figura 4. Mapa hidrográfico do município de Campinorte-GO.

3.1.4. Cobertura do solo e vegetação
a. Pedologia

Os solos do Bioma do Cerrado são geralmente profundos, azonados, de cor vermelha
ou vermelha amarelada, porosos, permeáveis, bem drenados e, por isto, intensamente
lixiviados. Em sua textura predomina, em geral, a fração areia, vindo em seguida à argila e por
último o silte. Eles são, portanto, predominantemente arenosos, areno-argilosos, argiloarenosos ou, eventualmente, argilosos.
O solo, pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006), é
definido como corpo natural formado por partes sólidas, líquidas e gasosas, constituído de

partículas minerais e orgânicas, que ocupam a maior parte da crosta terrestre. Contém matéria
viva, pode ser vegetado e está sempre em evolução na natureza onde ocorre.
No estado de Goiás observam-se os seguintes grupos de solos: Latossolo, Cambissolo,
Argissolo, Nitossolo, Neossolo Quartzarênico, Neossolo Litólico, Plintossolo, e Gleissolo,
sendo o Latossolo o grupo predominante. Possuem fertilidade natural variável de baixa a alta,
dependendo do tipo de relevo predominante e da rocha geradora do solo.
O município de Campinorte apresenta em sua extensão solos do tipo: Argissolos,
Cambissolos, Latossolos e Neossolos (Figura 5). O solo da área de interesse para criação do
Horto Florestal é classificado como Latossolo.

Figura 5. Mapa de solos do município de Campinorte-GO.

b. Solo da área de estudo

A área de interesse está abarcada pelo tipo de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
de acordo com o levantamento de solos do Brasil escala 1:5000000 provido pelo IBGEEMBRAPA.

O solo encontrado na área da Unidade de Conservação possui granulometria que varia
de silte a areia média, com predominância de areia bem fina; sem restrição de drenagem,
apresentando baixo potencial agrícola. Classificado como Latossolo, possui textura arenosa e
quimicamente ácida.
A estrutura do horizonte B apresenta característica prismática com ausência de
agregados de cor marrom-amarelada. Em alguns pontos da área é possível identificar
conglomerados de rocha e pequenos pináculos resultantes da erosão hídrica, causada pela ação
das águas das chuvas.
Alguns pontos de coleta estão representados abaixo, por meio do registro fotográfico:

Figura 6. Conglomerados de rocha encontrados no P1 (Lago do Clube Mércia Méscua).

Figura 7. Testes de granulometria dos solos nos pontos P1, P2 e P3.

Figura 8. Pináculos encontrados na área do P1 (Lago do Clube Mércia Méscua).

Figura 9. Solo da área do P3 (APP).

b.1. Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) de textura média

Os Latossolos são solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como
resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente
destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm
capacidade de troca de cátions da fração argila baixa, inferior a l7 cmolc/kg de argila sem
correção para carbono, comportando variações desde solos predominantemente cauliníticos,
com valores de Ki (SiO2 /Al2O3) mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até
solos oxídicos de Ki (SiO2/AI2O3) extremamente baixo (EMBRAPA, 2006).
São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais,
distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços
fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em
áreas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. São originados a partir das mais
diversas espécies de rochas e sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais
diversos (EMBRAPA, 2006).
Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas dispersas em
todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem

em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor,
textura e estrutura em profundidade (AGEITEC, 2015).
O nome Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) ficou reservado para os latossolos que
possuem cor laranjada, essa coloração é causada por um mineral chamado goethita, um óxido
de ferro. Juntamente com o Latossolo Amarelo (LA) o LVA ocupa 22% da área do Cerrado.
Os LA e LVA podem apresentar todo o tipo de textura, desde média até muito argilosa.
Os LA e LVA, assim como os Latossolos Vermelhos não-férricos, encontram-se espalhados
por todo o Cerrado, existem LA e LVA tanto em áreas planas no alto das chapadas (1000 m)
como em áreas suavemente onduladas em altitudes mais baixas (DCS, 2015).
As duas principais ameaças à biodiversidade do Cerrado estão relacionadas a duas
atividades econômicas: a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa
tecnologia. O uso de técnicas de aproveitamento intensivo dos solos tem provocado, há anos, o
esgotamento dos recursos locais.
A utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes tem contaminado também o
solo e a água. Os poucos blocos de vegetação nativa ainda inalterada no Cerrado devem ser
considerados prioritários para implementação de áreas protegidas, já que apenas 0,85% do
Cerrado encontra-se oficialmente em unidades de conservação (WWF, 2015).

c. Geologia

O contexto geológico a leste da zona de cisalhamento Rio dos Bois (ou falha Rio dos
Bois), até então enquadrado na sequência vulcano-sedimentar Mara Rosa, integra a sequência
vulcano-sedimentar Campinorte. Esta unidade é definida por associação de rochas
metassedimentares psamo-pelíticas (quartzitos, quartzo xistos, clorita-muscovita xistos, xistos
carbonosos, xistos manganesíferos) e químicos (metacherts, gonditos), e metavulcânicas ácidas
(metariolitos, metariodacitos, metadacitos) e básicas (anfilolitos, anfibólio xistos). O pacote
mostra-se intrudido por granitoides (granito, granodiorito, tonalito) com idades U-Pb em zircão
em torno de 2,17 Ga (OLIVEIRA et. al., 2007) (Figura 10).

Figura 10. Mapa geológico do município de Campinorte-GO.

Além disso, o mapeamento do Complexo Uruaçu mostrou que este apresenta grande
diversidade de associações de rochas (kinzigitos, biotita gnaisses, augen gnaisses, migmatitos,
anfibolitos), mas que carecem de melhor definição petrológica e geocronológica.
Este quadro sugere evolução paleoproterozóica complexa para a região, sendo que este
domínio pode se estender por sob o Grupo Serra da Mesa até o limite oeste dos complexos
máfico-ultramáficos. Além desta extrapolação, esse terreno apresenta ainda grande similaridade
em idades e associação de rochas com as faixas paleoproterozóica do Oeste da África
(Birimian), o que tornaria a região alvo para a investigação de depósitos de ouro e manganês.

d. Geomorfologia

A unidade geológica mais antiga do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba é
representada pelo complexo goiano (granitos e gnaisses), ao qual estão relacionados três
grandes complexos ultrabásicos que englobam as maiores riquezas minerais da região:
Canabrava, Niquelândia e Barro Alto. Sobre esse complexo depositaram-se unidades litológicas

representadas pelos Grupos Araxá, Araí, e a Formação Canastra, todos de idade pré-cambriana
(NASCIMENTO, 1991).
Esses complexos básicos-ultrabásicos estão alinhados aproximadamente de SSO para
NNE, desde o centro do planalto até a Depressão do Tocantins, onde a serra Cana Brava se
comporta como um relevo residual. São relevos estruturais, muito bem delineados em formas
circulares ou em forma de serras alongadas, normalmente dissecados em formas aguçadas e
circundadas por depressões intermontanas (Figura 11).

Figura 11. Mapa geomorfológico do município de Campinorte-GO.

Todos os relevos elevados, entre 1000 e 1200m da subunidade, apresentam, em
maiores ou menores extensões, topos truncados ou superfícies elevadas conservadas, como em
Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Vianópolis, Serra de Caldas, Campinaçu,
Niquelândia, entre outras. Essas superfícies abrangem litologias diversas, o que é indicativo de
que foram nivelados por ação de processos erosivos mecânicos em condições climáticas muito
severas (pediplanação). Essa pediplanação, segundo estudos realizados pela equipe de
geomorfologia do Projeto RADAMBRASIL, data do Terciário Médio.

3.2.Meio Biótico

Em termos de riqueza de espécies, a flora deve ser superada apenas pelas florestas
amazônicas e pelas florestas atlânticas. Outra característica sua é a heterogeneidade de sua
distribuição, havendo espécies mais típicas dos Cerrados da região norte, outras da região
centro-oeste, outras da região sudeste etc. Por esta razão, unidades de conservação, com áreas
significativas, deveriam ser criadas e mantidas nas mais diversas regiões do Domínio do
Cerrado, a fim de garantir a preservação do maior número de espécies da flora deste Bioma,
bem como da fauna a ela associada.
O bioma Cerrado abrange uma área de aproximadamente 2 (dois) milhões quilômetros
quadrados, com a maior parte de sua área localizada no Planalto Central do Brasil. O Cerrado
é o segundo maior bioma da América do Sul e cobre 22% do território brasileiro. Ele ocupa
totalmente o Distrito Federal e boa parte de Goiás (97%), de Tocantins (91%), do Maranhão
(65%), do Mato Grosso do Sul (61%) e de Minas Gerais (57%), além de cobrir áreas menores
de outros seis Estados (Figura12). É no Cerrado que está a nascente das três maiores bacias da
América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em elevado
potencial aquífero e grande biodiversidade. Esse bioma abriga mais de 6,5 mil espécies de
plantas já catalogadas.

Figura 12. Extensão do bioma Cerrado.

No Cerrado predominam formações da savana e clima tropical quente sub-úmido, com
uma estação seca e uma chuvosa e temperatura média anual entre 22 °C e 27 °C. Além dos
planaltos, com extensas chapadas, existem nessas regiões florestas de galeria, conhecidas como
mata ciliar e mata ribeirinha, ao longo do curso d’água e com folhagem persistente durante todo
o ano; e a vereda, em vales encharcados e que é composta de agrupamentos da palmeira buriti
sobre uma camada de gramíneas (estas são constituídas por plantas de diversas espécies, como
gramas e bambus).
O bioma compõe-se de um mosaico de formações vegetais campestres, savânicas e
florestais. A vegetação é condicionada pelo clima, características físico-químicas do solo, fogo,
profundidade do lençol freático e atividades antrópicas como criação de gado, desmatamento e
agricultura (RIBEIRO; WALTER, 2008).
Essas atividades antrópicas geralmente acentuam em frequência e intensidade a
ocorrência de queimadas no Cerrado, as quais causam diversos efeitos negativos,
principalmente para o componente lenhoso da vegetação. Em todo o bioma Cerrado foram
registradas 12.356 espécies de plantas que ocorrem espontaneamente, sendo que a flora vascular
nativa engloba 11.627 espécies. As plantas arbóreas somam 1.870 espécies, as arbustivas 2.536
e as herbáceas 8.017 (MENDONÇA et al. 2008). Esses números são próximos aos números de
diversidade da flora nas florestas Amazônica e Atlântica, e estão em um patamar muito superior
aos da Caatinga, Pampa e Pantanal.

3.2.1. Levantamento Florístico

Para a identificação da flora, foram utilizados apenas métodos diretos de identificação
das espécies, o levantamento ocorreu no mês de março de 2022. Teve como finalidade o
conhecimento da cobertura vegetal e possíveis alterações ambientais, baseados na bibliografia
regional em trabalhos de campo e conversas com a população local.
As espécies identificadas na área de estudo são árvores que variam em altura de 3 a 20
metros, com alguns poucos indivíduos emergentes alcançando 25 metros ou mais. As espécies
encontradas são predominantemente nativas do Cerrado, comuns nos subtipos Mata Ciliar e
Cerrado sentido restrito. Ao longo do ano as árvores fornecem uma cobertura arbórea variável

de 50 a 90%. Na estação chuvosa a cobertura chega a 90%, dificilmente ultrapassando este
valor, ao passo que na estação seca pode até mesmo ser inferior a 50% em alguns trechos.
O trabalho permitiu ter um panorama da diversidade da flora presente na área de
estudo, observando a seguir as principais classes de vegetação visualizadas durante o trabalho
de campo: Cerrado sentido restrito e Ciliar.
Para o conhecimento da cobertura vegetal distribuída nas classes de vegetação,
realizou-se levantamento de campo georreferenciado de diversas formações vegetais, por meio
de caminhadas ao longo dos três pontos de observação (P1, P2 e P3) da área de interesse para
a criação do Horto Florestal (Figura 13).

Figura 13. Distribuição espacial dos pontos de observação (P1, P2 e P3).

Conforme o levantamento bibliográfico e de campo, na Tabela 3, pode ser visualizado,
o resultado preliminar do levantamento florístico das espécies ocorrentes nos três pontos de
observação da região do Horto Florestal, correspondente às diversas classes de vegetação.

Tabela 2 - Flora identificada na área de interesse.

PONTO 1 (P1): ÁREA DO LAGO DO CLUBE MUNICIPAL MÉRCIA MÉSCUA
Nome Popular
Nome Científico
Tingui
Magonia pubescens A.St.-Hil.
Ipê
Handroanthus albus
Coco
Cocos nucifera
Caju
Anacardium occidentale L.
Jatobá-do-cerrado
Hymenaea stigonocarpa Mart.
Angico-branco
Anadenanthera peregrina
Gameleira
Ficus adhatodifolia
Aroeira
Schinus terebinthifolius Raddi
Mangueira
Mangifera indica L
Cagaita
Eugenia dysenterica (Mart.) DC.
Jaracatiá
Jacaratia spinosa
Gonçalo-alves
Astronium fraxinifolium
Goiaba
Psidium guajava
Aroeirinha
Schinus terebinthifolius
Mutamba
Guazuma ulmifolia
Fruta-de-morcego
Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.
Chichá-do-cerrado
Sterculia chicha
Lixeira
Curatella americana
Mirindiba
Buchenavia tetraphylla
Jatobázinho
Hymenaea courbaril
Melosa
Ruellia paniculata
Fumo bravo
Solanum mauritianum
Mastruz
Chenopodium ambrosioides L.
Malicinha
Mimosa pudica
Baru
Dipteryx alata Vogel
Marmelada
Alibertia edulis
Araçá-do-campo
Psidium cattleyanum
Embaúba
Cecropia pachystachya
Araticum
Annona crassiflora Mart.
PONTO 2 (P2): ÁREA ANTROPIZADA ÀS MARGENS DA GO-428
Nome Popular
Nome Científico
Mangueira
Mangifera indica L.
Araticum
Annona crassiflora Mart.
Jenipapo
Genipa americana
Flamboiã
Delonix regia Raf.
Embaúba
Cecropia pachystachya
Vinhático
Plathymenia foliolosa
PONTO 3 (P3): ÁREA DE APP
Nome Popular
Nome Científico
Magonia pubescens A.St.-Hil.
Tingui
Mauritia flexuosa
Buriti

Açoita-cavalo
Jatobá
Guatambu
Pau-terra
Babaçu
Lixeira
Mutamba
Cagaita
Copaíba/Pau d’óleo
Pequi
Pimenta-de-macaco
Angelim
Carvoeiro
Paineira
Limãozinho-do-cerrado
Caraíba
Mirindiba
Murici
Landim
Baru
Orelha-de-onça/Quaresmeira
Marmelada
Miroró/ Pata-de-vaca
Caju
Araçá-do-campo
Jenipapo
Faveira
Angico-vermelho
Guapeva/Abieiro
Embaúba
Jatobá-do-cerrado
Araticum
Lobeira
Sangra d'agua

Luehea divaricata
Hymenaea courbaril L.
Aspidosperma parvifolium
Qualea parviflora
Attalea ssp
Curatella americana
Guazuma ulmifolia
Eugenia dysenterica (Mart.) DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Caryocar brasiliense A.St.-Hil.
Piper aduncum
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke
Sclerolobium paniculatum
Chorisia speciosa
Rumex acetosa
Tabebuia caraiba
Buchenavia tetraphylla
Byrsonima intermedia A.Juss.
Calophyllum brasiliense Cambess.
Dipteryx alata
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Alibertia edulis
Bauhinia forficata
Anacardium occidentale L.
Psidium cattleianum
Genipa americana
Dimorphandra mollis Benth.
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul
Chrysophyllum imperiale
Cecropia pachystachya
Hymenaea stigonocarpa Mart.
Annona crassiflora Mart.
Solanum lycocarpum
Croton urucurana

Fonte: Dados do levantamento (2022).

A Tabela 4 traz a lista de espécies identificadas e classificadas segundo o seu Status,
de acordo com a Resolução CEMAm nº 06/2016.

Tabela 3 - Lista de espécies da flora identificadas e classificadas de acordo com o Status e sua forma de amostragem.

Nome
Popular

Família

Forma de
Amostragem

Status

Angelim

Fabaceae

Araticum
Baru
Carvoeiro
Chicha
Embaúba
Faveira
Jatobá do
cerrado

Annonaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Cecropiaceae
Fabaceae

Vatairea macrocarpa (Benth.)
Ducke
Annona crassiflora Mart.
Dipteryx alata Vogel
Sclerolobium paniculatum
Sterculia chicha
Cecropia pachystachya
Dimorphandra mollis Benth.

A

MC

A
A
A
A
R
A

PR
MC
MC
MC
MC

Fabaceae

Hymenaea stigonocarpa Mart.

A

PR

Jequitibá

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi)
Kuntze

R

-

Lixeirinha

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

A

MC

Murici
Pata de Vaca
Pau-Óleo
Pequi
Quaresmeira
Sobreiro
Sucupira
branca
Veludo

Malpighiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryocaraceae
Melastomataceae
Icacinaceae

Byrsonima intermedia A.Juss.
Bauhinia forficata Link
Copaifera langsdorffii Desf.
Caryocar brasiliense A.St.-Hil.
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Emmotum nitens (Benth.) Miers

A
A
A
A
A
R

MC
PR
MC
-

Fabaceae

Pterodon emargunatus Vogel

A

PR

Rubiaceae

Guettarda pohliana Müll. Arg.

R

-

Nome Científico

Siglas: Status: MC-Mais Comuns/PR- Protegida/ RR- Rara/ ED- Endêmica/AE-Ameaçadas de Extinção
(Resolução CEMAm nº 06/2016); Formas de Amostragem: A - Avistamento; R - Referências Bibliográficas ou
Entrevista com moradores da região ou pessoas ligadas a área de estudo; e F - Registro Fotográfico. EW =Extinta
na Natureza/ CR- Criticamente em Perigo/ EM- Em Perigo/ VU- Vulnerável/ NT= Quase Ameaçada/ LC- Menos
Ameaçada/ DD- Dados Insuficientes/ NE- Não Avaliado. (Estado de Conservação - IUCN 2014).

Fonte: Dados do levantamento (2021)
Quanto à classificação das espécies vegetais nas principais formações vegetais no
local, as tabelas abaixo demonstram as espécies mais comuns (Tabela 5) e espécies protegidas
(Tabela 6), e espécies endêmicas (Tabela 7), espécies ameaçadas de extinção (Tabela 8) e
principais formações vegetais (Tabela 9) encontradas na área do estudo.
Tabela 4 - Espécies mais comuns.

Nome popular
Lixeira
Maminha-de-porca
Mutamba
Pequi
Mirindiba

Nome científico
Curatella americana L.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Guazuma ulmifolia Lam.
Caryocar Brasiliense
Buchenavia tomentosa Eichler

Murici
Jenipapo
Faveiro
Araçá
Embaúba
Jatobá-do-cerrado
Araticum
Lobeira
Buriti
Pau-terra
Pimenta-de-macaco
Angelim
Marmelada
Miroró
Pata-de-vaca

Byrsonima crispa
Genipa americana L.
Peltophorum dubium
Psidium sp.
Cecropia ficifolia
Hymenaea stigonocarpa
Annona Crassiflora
Solanum lycocarpum A.St.-Hil.
Mauritia flexuosa
Qualea grandiflora
Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Hymenolobium nitidum
Cordiera macrophylla
Bauhinia acreana
Bauhinia sp.

Fonte: Dados do levantamento (2022).

Tabela 5 - Espécies protegidas.

Nome popular
Pequi

Nome científico
Caryocar Brasiliense

Caraíba

Tabebuia aurea (Silva Manso)

Baru

Dipteryx alata Vogel

Babaçu

Attalea speciosa

Jatobá

Hymenaea courbaril L.

Buriti

Mauritia flexuosa

Fonte: Dados do levantamento (2022).

Tabela 6 - Espécies endêmicas.

Nome popular
Buriti

Nome científico
Mauritia flexuosa

Pequi

Caryocar brasiliense A.St.-Hil.

Painera do Campo

Eriotheca pubescens

Fonte: Dados do levantamento (2022).

Tabela 7 - Espécies ameaçadas de extinção.

Nome popular

Nome científico
Não foram encontradas.

Fonte: Dados do levantamento (2022).

Tabela 8 - Principais formações florestais.

Formações florestais
Mata Ciliar
Cerrado
Fonte: Dados do levantamento (2022).

A seguir, está o registro fotográfico de algumas das espécies nativas encontradas nos
três pontos de observação (P1, P2 e P3) da área destinada à criação do Horto Florestal de
Campinorte.

Figura 14. Espécies de fruta de morcego, araticum e chichá-do-cerrado no P1.

Figura 15. Espécies de goiaba, guatambu e jatobázinho no P1.

Figura 16. Espécies de jenipapo e flamboiã encontrada no P2.

Figura 17. Espécies de lixeira, pequi e angico-vermelho encontradas no P3.

Descrição das principais formações vegetais encontradas na área de estudo:

a. Mata ciliar

As matas ciliares ou florestas ripárias podem ser compreendidas como cobertura
vegetal nativa ou sistema florestal comumente situados em faixas de margens de rios, outros
corpos de água, em torno de nascentes, lagos, represas artificiais ou naturais. Este tipo de
vegetação consiste no processo de preservação da diversidade do meio ambiente, na qual,
considerada uma Área de Preservação Permanente (APP), pela Lei nº 12.651 de maio de 2012,
que institui o Novo Código Florestal Brasileiro.
As matas ciliares desempenham um importante papel na proteção dos rios, tornando
fundamental a sua conservação e recuperação. A sua existência é benéfica para a boa qualidade
de vida aos seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Ela possui funções ambientais e
ecológicas importantes tanto para a natureza quanto para a humanidade (PANIZZA, 2016).
Além de funcionarem como corredores de fauna entre fragmentos florestais, contribuem
principalmente por fornecer localidade de moradia para grande quantidade de espécies de

animais, como pássaros, mamíferos e répteis. Nas matas ciliares há concentração de várias
espécies de vegetações nativas.
Dentre as espécies mais representativas estão: Buriti (Mauritia flexuosa), Embaúba
(Cecropia pachystachya), Jenipapo (Genipa americana), Jatobá-mirim (Hymenaea courbaril),
Angico branco (Albizia niopioides), Sangra d’água (Croton urucurana), Marmelada (Alibertia
edulis), Araçá (Psidium guineense), Mororó (Bauhinia cheilantha), entre outras.
Os solos são geralmente Cambissolos, Plintossolos, Argissolos, Gleissolos ou
Neossolos, podendo mesmo ocorrer Latossolos semelhantes aos das áreas de cerrado (sentido
amplo) adjacentes. Neste último caso, devido à posição topográfica, os Latossolos apresentam
maior fertilidade, devido ao carreamento de material das áreas adjacentes e da matéria orgânica
oriunda da própria vegetação.

b. Cerrado

O termo Cerrado é comumente utilizado para designar um conjunto de ecossistemas
composto por matas, savanas, campos e matas de galeria, que ocorrem em grande parte do
Brasil Central (EITEN, 1977; RIBEIRO et al., 1981). Este tipo de vegetação é encontrado de
forma esparsa nos outros biomas brasileiros, formando verdadeiras ilhas de Cerrado em
diversos lugares. O clima dessa região é estacional e marcado pela sazonalidade.
Este bioma é marcado por um período chuvoso que dura de outubro a março é e
seguido por um período seco que se estende de abril a setembro. A média anual de precipitação
está em torno 1.500 mm e as temperaturas variam de acordo com a época do ano. As
temperaturas mais baixas são observadas entre junho e julho e as mais altas entre setembro e
outubro variando entre 22ºC e 27ºC em média. Este bioma é considerado o segundo maior do
Brasil, superado em área apenas pela Amazônia. Além de ser considerada a última fronteira
agrícola do planeta.
O Cerrado possui uma elevada biodiversidade, sendo considerado um dos hotspots da
biodiversidade mundial. Esta biodiversidade está refletida em diversos componentes dos
sistemas ambientais. Como exemplo é possível citar as plantas vasculares, o número destas
plantas supera grande parte dos outros biomas mundiais. Estima-se que entre as plantas
herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós existam mais de 7.000 espécies em áreas de Cerrado
(MENDONÇA et al., 1998).

Além de ampla diversidade de habitats, existe uma grande alternância de espécies por
região. Isto foi evidenciado em um inventário florístico em áreas de Cerrado realizado por
Ratter et al., (2003), onde foram amostradas 914 espécies de árvores e arbustos. Este inventário
contemplou 315 localidades de Cerrado. Destas espécies somente 300 espécies estiveram
presentes em mais do que oito localidades, e 614 espécies foram encontradas em apenas uma
localidade.
Segundo Ribeiro e Walter (1998), o Cerrado é composto por diferentes formações de
vegetação ou fitofisionomias. Os tipos fitofisionômicos deste bioma são classificados de acordo
com as espécies encontradas, a altura do dossel e o tipo de solo. Estas formações podem ser
florestais (mata ciliar, mata de galeria, floresta semidecídua ou decídua e cerradão); savânicas
(cerrado sentido restrito, parque de cerrado, palmeiral e vereda) e as campestres (campo sujo,
campo rupestre e campo limpo). Dentro destas fitofisionomias ainda existem subdivisões, como
no caso da fitofisionomia cerrado sentido restrito.
O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas,
tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de
queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies
apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima
ou corte. Na época chuvosa as camadas subarbustiva e herbácea tornam-se exuberantes, devido
ao seu rápido crescimento.

3.2.2. Levantamento Faunístico

O levantamento das espécies representantes da fauna é um importante indicativo do
grau de antropização de determinada área, sendo utilizado também como ferramenta para
verificar a existência de espécies ameaçadas de extinção nos fragmentos florestais na área de
reconhecimento da fauna do local. Os principais tipos de levantamento de fauna, são:

a. Ictiofauna

O grupo dos peixes é considerado um dos grupos com maior diversidade de espécies
nos diferentes sistemas aquáticos continentais. Apesar de a área de interesse para a criação do
Horto Florestal abranger, em sua maior parte, ambiente aquático, não foi possível visualizar e

identificar espécies de peixes locais.
Sendo assim, o estudo de ictiofauna não demonstrou resultados, sendo dispensado
neste estudo técnico.

b. Mastofauna

O Brasil é o país com a maior diversidade de mamíferos, abrigando 701 espécies,
sendo 210 exclusivas. O Cerrado possui 251 espécies de mamíferos, sendo 32 consideradas
endêmicas, resultando em uma taxa de endemismo inferior a 13%, considerada baixa em
relação aos biomas florestais vizinhos, mas o dobro em relação à Caatinga (10 endêmicos dentre
153 espécies) (PAGLIA et al. 2012).
Dentre todos os biomas brasileiros, o Cerrado é o que possui maior diversidade de
carnívoros (21 espécies), grupo essencial para manter a estrutura do ecossistema. A maioria dos
mamíferos possuem hábitos crípticos ou noturnos, sendo assim, sua observação na natureza
torna-se mais difícil (BECKER; DALPONTE, 1991), o que é agravado pelo predomínio de
grandes áreas de vida e densidade populacional baixa.
A partir do inventário de espécies com ocorrência em Goiás, foram consultadas listas
de mamíferos ameaçados em nível global (UICN, 2012), nacional (MACHADO et al. 2008) e
regional. Considerando tais listas, existem 39 espécies de mamíferos ameaçados em Goiás.
As principais lacunas de proteção para mamíferos que podem ser sanadas com a
criação de novas UC são as seguintes:
1)

Cerrado: apesar da sua grande extensão na América do Sul, o Cerrado vem

sofrendo rápido declínio nas últimas décadas em decorrência da expansão do agronegócio
(MACHADO et al. 2004) responsável pela alteração de 80% de sua área original (SILVA E
BATES, 2002). As Unidades de Conservação de Proteção Integral perfazem apenas 5% da área
restante, falhando em garantir a proteção de muitas espécies ameaçadas (OLMOS, 2005). Das
22 espécies de mamíferos endêmicas do Cerrado com ocorrência em Goiás, 10 estão ameaçadas
de extinção e apenas cinco possuem ocorrência confirmada nas Unidades de Conservação de
Proteção Integral do Estado.
2)

Ambientes alagados: em Goiás existem dois polos principais de ambientes

aquáticos de importância estadual, nacional e internacional. O vale do rio Araguaia e o vão do
rio Paranã são os principais locais dessas formações, apesar da ocorrência de formações

aquáticas de menor escala em outras regiões do Estado.
Seis mamíferos-alvo com ocorrência potencial em Goiás possuem dependência de
ambientes aquáticos, sendo metade de grande porte: Lontra (Lontra longicaudis), Ariranha
(Pteronura brasiliensis) e Cervo-do-Pantanal (Blastocerus dichotomus); e o restante composto
por roedores (Akodon lindberghi, Gyldenstolpia fronto, Kunsia tomentosus).
A metodologia adotada contou com o levantamento realizado no dia 07 de março de
2022, afim de obter uma listagem mais completa dos mamíferos que ocorrem na região da
Unidade de Conservação. Para isso foram escolhidas áreas estratégicas para levantamento, onde
foi anotado os avistamento, indícios de pegadas e fezes.
A entrevista com os moradores locais realizada no mesmo dia também foi utilizada
como metodologia, onde era perguntado o tipo de animal, o local, a forma como havia
acontecido o avistamento ou contato com os mamíferos, em todas as formas de amostragem,
foi utilizado o aplicativo NoteCam Lite versão 5.0 para registro fotográfico contendo as
coordenadas geográficas dos locais.

Resultados

De acordo com o levantamento bibliográfico regional e os relatos locais durante o
levantamento de campo, são apresentadas na Tabela 10, algumas espécies que podem ocorrer
na região:
Tabela 9 - Lista das espécies e status (categoria de ameaça e ocorrência) de mamíferos encontradas na área estudada.

Taxonomia
Hydrochoerus hydrochaeris
Euphractus sexcinctus
Linnaeus

Status

IUNC

Capivara

Forma de
registro
A

Comum

LC

Tatu-peba

A

Comum

VU

Nome popular

Ordens, famílias e espécies relatadas, com designação do nome popular, forma de registro e status de conservação
de cada espécie. QA: quase ameaçado; VU: vulnerável; PM: preocupação menor (IUCN, 2007). Formas de
Amostragem: A – Avistamento; R – Referências Bibliográficas ou Entrevista com moradores da região ou pessoas
ligadas a área de estudo; e F- Registro Fotográfico. Siglas: EW- Extinta na Natureza/ CR- Criticamente em Perigo/
EM- Em Perigo/ VU - Vulnerável/ NT- Quase Ameaçada/ LC- Menos Ameaçada/ DD- Dados Insuficientes/ NE Não Avaliado. (Estado de Conservação - IUCN 2014).

Apesar de não ter sido avistado nenhuma espécie de mamífero pertencente a lista de
animais ameaçados, a área de estudo para a criação da Unidade de Conservação possui um
número expressivo de espécies de mamíferos.

Figura 18. Avistamento de fezes de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris).
Fonte: Registro dos autores (2022).

Figura 19. Avistamento de toca do tatu-peba (Euphractus sexcinctus Linnaeus).
Fonte: Registro dos autores (2022).

c. Herpetofauna

O Cerrado abriga 209 espécies de anfíbios, das quais 108 são endêmicas (VALDUJO
et al., 2012) e 268 espécies de répteis squamata (anfisbenias, lagartos, serpentes), das quais 101
são endêmicos (NOGUEIRA et al., 2011), além de três espécies de crocodilos e oito quelônios.
Dentre os répteis squamata, destacam-se pelos endemismos os anfisbenídeos, os
lagartos do gênero Bachia, e as serpentes do gênero Apostolepis, enquanto os endemismos de
anfíbio estão mais dispersos entre os diferentes gêneros e famílias (VALDIJO, 2012). Icas
(VALDUJO et al., 2012) e 268 espécies de répteis squamata (anfisbenias, lagartos, serpentes),

das quais 101 são endêmicos (NOGUEIRA et al., 2011), além de três espécies de crocodilos e
oito quelônios.
Dentre os répteis squamata, destacam-se pelos endemismos os anfisbenídeos, os
lagartos do gênero Bachia, e as serpentes do gênero Apostolepis, enquanto os endemismos de
anfíbio estão mais dispersos entre os diferentes gêneros e famílias (VALDIJO, 2012).
O termo herpetofauna é utilizado para indicar o conjunto faunístico de répteis e
anfíbios, seres vivos de grande importância ecológica, atuando em diversos processos, tais
como controle de populações de animais como mamíferos, invertebrados, aves e outros répteis.
(ICMBio, 2012).
A metodologia: O levantamento ocorreu no dia 07 de março de 2022, a partir das 08h
da manhã, nos três pontos de observação da área requerida para criação da Unidade de
Conservação. O método de levantamento da herpetofauna consistiu em caminhadas,
vasculhando ambientes onde esses animais habitualmente abrigam-se. A metodologia
considerou:
•

Procura Visual - Consiste em andar por todo o ambiente à procura dos animais.

•

Procura auditiva - Utiliza-se das vocalizações de anuros para identificá-los.
Outro método utilizado foi a entrevista com os moradores locais, onde era perguntado

o tipo de animal, o local, a forma como havia acontecido o avistamento ou contato com os
animais da herpetofauna.

d. Répteis
Os répteis foram os primeiros a conquistar a vida fora da água, dominaram o planeta
no período Jurássico há mais de 300 milhões de anos. São animais pecilotérmicos/ectotérmicos,
ou seja, capazes de gerar seu próprio calor corpóreo, dependendo da temperatura ambiente, por
isso é comum observá-los expostos ao sol (FREITAS, 2006).
Estes animais apresentam o corpo revestido por escamas, carapaça e placa óssea que
por sua vez são cobertos por uma camada protetora denominada extrato córneo, constituído de
queratina. Esta camada não acompanha o crescimento do corpo, o que força os animais a
efetuarem mudas ou trocas de pele constantemente, essa proteção dérmica serve para evitar a
perda excessiva de água, não necessitando desta maneira de umidade como os anfíbios
(FREITAS, 2006).

Resultados

No momento do estudo não foram avistados lagartos, jacarés ou cobras, ainda que os
relatos da comunidade apontem para a presença destes na área de estudo.

e. Anfíbios

A Classe Amphibia é representada por três ordens, a ordem Gymnophiona (cecílias),
ordem Caudata (salamandras) e a ordem Anura (sapos e pererecas). O nome anfíbio indica
apropriadamente que a maioria das espécies vive parcialmente na água, parcialmente na terra,
constituindo-se no primeiro grupo de cordados a viver fora da água.
São ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do
ambiente. Por isso, em épocas frias ou muito secas, muitas espécies enterram-se sob o solo ali
permanecendo até a época mais quente e chuvosa (TEIXEIRA, 2002). Atualmente são descritas
6.771 espécies de anfíbios no mundo, dessas 48% ocorrem na América Tropical (FROST,
2011). Segundo a lista atualizada da Sociedade Brasileira de Herpetologia (SEGALLA, 2012),
para o Brasil são descritas 946 espécies.
Nenhuma espécie de squamata ou anuro com registro no norte goiano está listada como
ameaçada de extinção na lista nacional ou lista estadual. Entretanto a conversão de ambientes
savânicos para agropecuária, das matas estacionais deciduais para extração de calcário e
atividades da agropecuária, bem como a mudança nos ciclos de vazão natural dos rios causadas
por barramentos, além do avanço das mineradoras têm reduzido a extensão de hábitat disponível
para tais espécies.
Seis espécies de anfíbios e dez espécies de répteis squamata não tem registro
confirmado, ou não são suficientemente conhecidos para se avaliar o potencial de ocorrência
nas unidades de conservação federais e estaduais de Goiás. Destacam-se o anfíbio Allobates
aff. brunneus, e a serpente Apostolepis nelsonjorgei, conhecidos apenas da região do alto
Tocantins, e os anfíbios Rhinella inopina e Trachycephalus mambaiensis, associadas a florestas
estacionais deciduais.

Resultados

No momento do estudo não foram avistados sapos, rãs ou pererecas, ainda que os
relatos da comunidade apontem para a presença destes na área de estudo.
De acordo com o levantamento bibliográfico e alguns relatos dos moradores da área,
segue a lista (Tabela 11) das seguintes espécies da herpetofauna, que podem ocorrer na região.
Tabela 10 - Lista das espécies e status (categoria de ameaça e ocorrência) de repteis e anfíbios encontradas na área estudada.

Classe Amphibia - Anfíbios
Taxonomia

Nome popular

Chaunus schneideri
Dendropsop us minutus
Hypsiboas albopunctatus
Scinax fuscovarius

Forma de
registro

Status

IUNC

A
R
R

Comum
Comum
Comum

LC
LC
LC

R

Comum

LC

Comum
Comum

LC

Sapo - cururu
Perereca
Perereca
Perereca de
banheiro
Classe Reptica - Répteis

Ameiva ameivas
Cnemidophorus ocellifer

Calango-liso
Lagarto

R
R

Tropidurus sp.

Calango

A

LC

Sub-ordem de serpentes ou Ophida - Répteis
Boa constrictor amarali
Erythrolamprus aesculapii

Jiboia
Falsa-coral

R
R

Comum
Comum

LC

Siglas: EW- Extinta na Natureza/ CR- Criticamente em Perigo/ EM- Em Perigo/ VU-Vulnerável/ NT- Quase
Ameaçada/ LC- Menos Ameaçada/ DD- Dados Insuficientes/ NE-Não Avaliado. (Estado de Conservação - IUCN
2014). Formas de Amostragem: A – Avistamento; R – Referências Bibliográficas ou Entrevista com moradores da
região ou pessoas ligadas a área de estudo e Registro Fotográfico.

Tendo em vista que a sazonalidade é um fator determinante para a ocorrência da
herpetofauna e que a campanha de campo foi realizada em um determinado período, concluise que o número de indivíduos da hepertofauna tende a ser maior na área de estudo.

f. Avifauna

Estima-se hoje que existam em torno de 9.700 espécies de aves viventes no planeta
Terra, tendo a América do Sul cerca de 3.200 espécies (SIBLEY & MONROE, 1990), destas
1.677 são registradas no Brasil (SICK, 1997). As aves apresentam uma grande diversidade de

espécies, que habitam diferentes ambientes, onde, possuem hábitos variados, exigindo cautela
e eficiência para o sucesso de um estudo.
A pesquisa ornitológica no estado de Goiás ainda apresenta lacunas consideráveis,
conforme ressaltam várias publicações recentes envolvendo a detecção de espécies registradas
pela primeira vez para o Estado (FARIA, 2008; DORNAS et al. 2009; CURCINO E
FERABOLI, 2010; PINHEIRO et al. 2012). José Hidasi foi o pioneiro a reunir as informações
sobre as aves de Goiás (HIDASI, 1983) e em 2007 sistematizou uma base de dados contendo
cerca de 500 espécies de aves para o Estado (HIDASI, 2007), riqueza pouco superior à
encontrada no Distrito Federal
O Estado de Goiás abriga 72 espécies de aves ameaçadas de extinção. Esse valor
contempla 19 espécies ameaçadas e 24 quase ameaçadas globalmente de acordo com os
critérios adotados pela UICN (2012), 22 aves ameaçadas conforme livro vermelho das espécies
brasileiras (MACHADO et al., 2008) e 47 regionalmente, sendo que algumas espécies constam
em mais de uma lista. Para esse estudo foi utilizada como referência a lista de Minas Gerais
(Deliberação Normativa do Copam nº 147, de 30 de abril de 2010) em virtude da ausência de
avaliação regional para Goiás.
A principal ameaça à conservação destas espécies está relacionada à destruição dos
ambientes naturais provocada pelo homem. A transformação da paisagem afeta principalmente
as espécies mais exigentes, com baixa capacidade reprodutiva, dependentes de habitats
específicos e com distribuição restrita. Além desse fator, a captura ilegal para o abastecimento
do tráfico de animais silvestres pressiona diretamente algumas espécies, principalmente
psitacídeos e pássaros canoros.
Outros fatores afetam em menor grau a conservação das espécies (caça, invasão de
espécies exóticas, uso indiscriminado de defensivos agrícolas, poluição, atropelamentos, dentre
outros), porém a perda de habitat é, sem dúvida alguma, a principal ameaça à preservação das
aves (MARINI; GARCIA, 2005).
Considerando-se as fitofisionomias encontradas no estudo, é importante considerar
que o Cerrado: apesar da sua grande extensão na América do Sul, o Cerrado vem sofrendo
rápido declínio nas últimas décadas em decorrência da expansão do agronegócio (MACHADO
et al., 2004), responsável pela alteração de 80% de sua área original (SILVA E BATES, 2002).
As Unidades de Conservação de Proteção Integral perfazem apenas 5% da área restante,
falhando em garantir a proteção de muitas espécies ameaçadas (OLMOS, 2005).

Das 36 espécies de aves endêmicas do Cerrado com ocorrência em Goiás, 22 estão
ameaçadas de extinção. As Unidades de Conservação de Goiás abrigam 94% das espécies
endêmicas do Cerrado com ocorrência no Estado, apesar de 13 espécies estarem presentes em
apenas uma das Unidades de Conservação de Proteção Integral.
Para o levantamento, a metodologia utilizada foram os métodos de avistamento
durante a caminhada e coleta realizada em período diurno, considerando:
•

Evidências indiretas - Encontro de ninhos, penas, pelotas, regurgito, etc.

•

Inventários simples - Caminhada pelos diferentes habitats, anotando todas espécies
vistas ou ouvidas com paradas a cada 200m.
Outro método utilizado foi a entrevista com os moradores locais, onde era

perguntado o tipo de animal, o local, a forma como havia acontecido o avistamento ou contato
com os animais da avifauna.

Resultados

Durante o levantamento, foram observadas as seguintes espécies de avifauna (Tabela
12) que ocorrem na região.
Tabela 11 - Lista das espécies e status (categoria de ameaça e ocorrência) de avifaua encontradas na área estudada.

Taxonomia
Crotophaga ani
Vanellus chilensis
Furnarius rufus
Pitangus sulphuratus
Ara ararauna
Ramphastos toco

Nome popular
Anu-preto
Quero-quero
João-de-barro
Bem-te-vi
Arara- canindé
Tucano

Forma de
registro
R
V
A
F
V
A

Status

IUNC

Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Formas de Amostragem: A - Avistamento; R - Referências Bibliográficas ou Entrevista com moradores da região
ou pessoas ligadas a área de estudo; F - Registro Fotográfico; e V - Vocalizações. Siglas: EW- Extinta na
Natureza/ CR- Criticamente em Perigo/ EM- Em Perigo/ VU- Vulnerável/ NT- Quase Ameaçada/ LC- Menos
Ameaçada/ DD- Dados Insuficientes/ NE- Não Avaliado. Fonte: (Estado de Conservação - IUCN 2014).

Podemos caracterizar o grupo Avifauna como detentor de uma equitabilidade pouco
maior que a dominância. É notório a importância da área de criação da Unidade de Conservação
para com o grupo Avifauna, mesmo não havendo nenhum exemplar catalogado na lista se

animais ameaçados. Segue abaixo alguns registros fotográficos das observações realizadas na
área percorrida:

Figura 20. Avistamento de casa de joão-de-barro (Furnarius rufus).
Fonte: Registro dos autores (2022).

Figura 21. Registro fotográfico de bem-te-vis (Pitangus sulphuratus).
Fonte: Registro dos autores (2022).

Figura 22. Registro fotográfico de anu-preto (Crotophaga ani) à esquerda, e avistamento de arara (Ara chloroptera) à direita.
Fonte: Registro dos autores (2022).

3.2.3. Conclusão

É possível afirmar que a área estudada apresenta um número representativo de espécies
da fauna silvestre, sendo nesse estudo representadas pelas Mastofauna, Herpetofauna e
Avifauna, o que ajuda muito na preservação e conservação das espécies de fauna,
principalmente as endêmicas e ameaçadas.
A área escolhida para criação da Unidade de Conservação apresenta uma
heterogeneidade nas formações vegetais e principalmente nas paisagens, onde pode-se
encontrar ambientes preservados, poucas paisagens antropizadas, com presença de regeneração.
Todas essas características só aumentam a heterogeneidade faunística e sua
conservação, podendo claramente ser caracterizado como unidade de conservação.

3.3.Meio Socioeconômico

O levantamento sobre o meio socioeconômico do município foi realizado através de
pesquisas bibliográficas, principalmente em sites, e também com aplicação de questionários,
junto a população e secretarias.

3.3.1. Histórico

Surgiu por volta de 1910, da formação do povoado denominado Campinas, situado no
imóvel denominado Faz. Jacaré ou Lajes, às margens do córrego do mesmo nome, área de
propriedade do Cap. Dionizio Correia de Miranda. Cravado às margens das estradas que
ligavam Sul ao Norte, denominada à época de Estrada Real, ligando Anápolis (Antas) ao Norte
do Estado. A Oeste, ligando Crixás, Nova Crixás, na estrada do boi até Cidade de Goiás, sendo
estas as duas estradas mais importantes da época.
O nome Campinas deve-se ao fato de que o córrego banhava áreas de extensas
campinas. Cravado às margens das estradas que ligavam Sul ao Norte do Estado denominada
na época de Estrada Real ligava principalmente as cidades de Anápolis (Antas) à Porangatu
(Descoberto) e a Oeste ligava a Estrada Real as cidades de Crixás e Nova Crixás que também
era acesso à capital do estado cidade de Goiás. Nestas estradas eram conduzidas boiadas e
mercadorias em carro de boi e foram abertas em razão do escoamento e comércio de ouro destas
regiões.
No ano de 1936 iniciou-se a construção da estrada que ligava Santana do
Machombombo, hoje Uruaçu a Descoberto (Porangatu), estrada essa que passava pelo Povoado
de Campinas. Esta estrada propiciou um impulso desenvolvimentista, surgindo por volta de
1947 estabelecimentos comerciais tendo como primeiros comerciantes os senhores Deodato
Rocha Lemos, Aristeu da Rocha Lemos. Também propiciou um fluxo de compradores de gado
na região.
Em 1948 demarcava-se a Estrada Federal Bernardo Sayão, cujo nome originou-se do
Engenheiro responsável, dando início a novas construções e o deslocamento das famílias do
povoado Campinas para as margens e proximidades da nova estrada, inclusive os comerciantes.
Em 1950, no Governo de Coimbra Bueno foi construída ainda no povoado Campinas a primeira
escola pública com melhor estrutura e, em 1951 surgiu o nome do município denominado
Campinorte, em virtude de a região apresentar extensas campinas e por estar localizado na
região norte do Estado.

De 1910 até 1947 foi apenas um povoado às margens do Córrego Campinas, formado
pelas famílias do Sr. Benedito Rocha Lemos, família Dias Souto e dos Correia de Miranda. Em
1948 o povoado desloca-se lentamente para as margens da Estrada Federal Bernardo Sayão,
onde já habitava a família do senhor Sebastião Martins da Costa. Em 1951 o povoado Campinas
muda de nome passando a se chamar povoado de Campinorte.
Gentílico: Campinortense.

Formação Administrativa

Elevado à categoria de município com a denominação de Campinorte, pela Lei
Estadual nº 4.655 de 08 de outubro de 1963, desmembrado de Uruaçu. Sede no atual distrito de
Campinorte (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 01 de janeiro de 1964.
Em divisão territorial datada de 01 de janeiro de 1979, o município é constituído do distrito
sede.
Pela Lei nº 04 de 15 de novembro de 1999, é criado o distrito de Colinaçu e anexado
ao município de Campinorte. Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído
de 2 distritos: Campinorte e Colinaçu. Assim permanecendo em divisão territorial datada de
2018.

3.3.2. Demografia

Campinorte é um dos municípios da região norte do estado de Goiás, que apresentou
em 2021 uma população estimada em 12.880 habitantes. Sua área territorial é de 1.065,319 km²
e a densidade populacional é de 12,09 hab/km², enquanto o estado tem, em média 21,18 hab/km²
estando inserido no bioma Cerrado.

3.3.3. Aspectos Econômicos

Sua renda é basicamente da zona rural onde se destaca a agropecuária e plantio de soja,
há presença também de beneficiadoras de grãos, como a Brejeiro.

3.3.4. Aspectos Socioculturais

3.3.5. Perfil Ambiental do município

Esse levantamento foi realizado por meio de questionários aplicados às Secretarias
Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura.

Questionários aplicados:
• Secretaria de Assistência Social:
• Secretaria de Saúde
• Secretaria de Cultura
• Secretaria de Educação

3.3.6. Levantamento da presença de comunidades indígenas ou tradicionais no município de
Campinorte

Os objetivos da conservação de determinadas áreas com importantes recursos naturais
ou culturais, diferem daqueles diretamente ligados ao processo de produção econômica,
principalmente pelo fato de serem, geralmente, utilizadas de maneira indireta. Para assegurar
sua contribuição ao desenvolvimento, as Unidades de Conservação devem adotar uma política
ambiental conservacionista, consubstanciada nos seguintes objetivos de conservação.
A utilização de unidades de conservação como instrumento de política ambiental no
Estado de Goiás, iniciou-se no ano de 1959, com a criação pelo Governo Federal do Parque
Nacional do Araguaia, hoje situado no Estado do Tocantins. A Constituição reconhece aos
índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegê-las e
se fazer respeitar todos os seus bens.
As minorias étnicas constituem grupos com modo de vida tradicional e distinto da
sociedade em geral. Destacam-se na atualidade os quilombolas, as comunidades extrativistas,

ribeirinhas e os ciganos. O Ministério Público Federal tem a responsabilidade de defender seus
direitos, próprios de uma sociedade multicultural e pluriétnica.
Em Goiás, existem três etnias indígenas de acordo com o Ministério Público Federal,
o mapa a baixo mostra a localização exata de cada uma delas.

Figura 23. Mapa de localização Indígena no Estado de Goiás.
Fonte: Blog do Netuno (2018).

Na área de estudo não há catalogadas cavernas, cânions, sítios paleontológicos e/ou
arqueológicos, bem como áreas de edificação de valor histórico e arquitetônico. Não há
presença de comunidades indígenas ou assentamentos previstos ou planejados para esta área..

3.3.7. Impactos Negativos e Positivos da criação do Horto Florestal de Campinorte

Em relação à conservação da biodiversidade, consideram-se inexistentes os impactos
negativos, dado o esforço no sentido de promover ações principalmente de Educação Ambiental
da população. Destacam-se impactos positivos:

a. Benefícios Biológicos e Ambientais:

•

Guardar ecossistemas naturais e modificados que são essenciais na manutenção dos
sistemas sustentadores de vida;

•

Conservar espécies da flora e fauna silvestres representativos de um ou mais
ecossistemas, mantendo a diversidade genética das espécies presentes na área;

•

Conservação das características biofísicas importantes para a regulação dos ciclos
hidrológicos e climáticos local e/ou regional.

b. Benefícios Econômicos:
•

Proteção de solos em zonas sujeitas à erosão;

•

Regulação e purificação da calda de água e controle da sedimentação;

•

Possibilidade de haver aproveitamento direto sustentável dos recursos naturais por meio
da coleta de produtos alternativos da mata existente;

•

Provimento de barreiras naturais contra enfermidades em cultivos agrícolas e animais
de criação.

c. Benefícios Culturais;
•

Oportunidades para a educação ambiental e pesquisa científica;

•

Proteção e conservação de locais de importância cultural, lugares históricos,
monumentos antropológicos, e sítios onde há uma relação harmoniosa entre o homem e
a natureza.

Entende-se que os impactos positivos na socioeconomia referem-se à possiblidade das
propriedades rurais usufruírem de benefícios fiscais em instituições de crédito e financiamento,
além de criação de certificados de origem em produtos, agregando valor econômico aos
produtos da comunidade local.

4.

JUSTIFICATIVA E DEFINIÇÃO DA CATEGORIA

A criação da unidade de conservação em Campinorte é importante tanto para o
município como para o estado, e principalmente para o meio ambiente, dessa forma estaremos
garantindo uma parcela maior de preservação ambiental.

A diversidade biológica no município terá sua parcela de preservação, dessa forma
animais e espécies de plantas estarão devidamente protegidos nessa área. De acordo com a
Resolução n° 06/2016, Artigo 4°, o estudo técnico deverá apresentar a definição da categoria
de unidade mais adequada para a área de estudo, de acordo com as características de área e com
os objetivos de manejo definidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e
Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC).
O roteiro para criação de Unidade de Conservação Municipal elaborado pelo
Ministério do Meio Ambiente apresenta alguns exemplos de critérios para escolha da categoria,
como forma de auxiliar a decisão técnica:
•

Área em bom estado de conservação, rica em diversidade biológica, com ocorrência de
espécies endêmicas, raras ou em processo de extinção e com potencial para realização
de pesquisas: Indicada para ser uma Reserva Biológica ou Estação Ecológica;

•

Área em bom estado de conservação ou rica diversidade biológica ou com ocorrência
de espécies ameaçadas de extinção ou com áreas particulares sem obrigatoriedade de
desapropriação: Indicada para ser um Refúgio de Vida Silvestre;

•

Área em bom estado de conservação ou rica em biodiversidade, com beleza cênica e
com vários atrativos naturais que permitem visitação pública: Indicada para ser um
Parque;

•

Área pequena, em bom ou médio estado de conservação com, pelo menos, um atrativo
extremamente relevante e com beleza cênica: Indicada para ser um Monumento Natural.

•

Área em bom estado de conservação com presença de comunidades tradicionais e
recursos naturais a serem manejados de forma sustentável por estas: Indica para ser uma
Reserva Extrativista ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável;

•

Área em bom estado de conservação e com necessidade de disciplinar a ocupação
humana já existente no local: Indica para ser uma Área de Proteção Ambiental;

•

Área em geral de pequena extensão, em bom estado de conservação e com pouca ou
nenhuma ocupação humana, com características naturais relevantes ou que abriga
exemplares de biota regional sem a necessidade de desapropriação: Indica para ser uma
área de Relevante Interesse Ecológico;

•

Área natural em bom estado de conservação com ocorrência de populações animais
nativos, terrestre ou aquática, residentes ou migratórias com potencial para realização

de pesquisas sobre manejo econômico sustentável de recursos faunísticos: Indicada para
ser Reserva de Fauna.

Contudo, de acordo com essas sugestões de critérios para escolha da categoria, a
equipe técnica que elaborou esse presente Estudo de formalização do processo de criação da
unidade de conservação de Campinorte definiu que a categoria de unidade mais adequada para
a área de estudo, de acordo com as características da área e com os objetivos de manejo é
indicado para ser um Horto Florestal, pois a área, de acordo com o Decreto nº 8.147, de 08 de
abril de 2014, apresenta um bom estado de conservação e com necessidade de disciplinar a
ocupação humana já existente nas áreas adjacentes.
Por localizar-se próximo ao perímetro urbano, percebeu-se que o manejo do uso
humano compreende a preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração,
recuperação e realização de pesquisa científica para garantir maior benefício ao meio ambiente
e ainda a manutenção de renda para a comunidade vizinha.
A área ainda tem a fundamental importância de não necessitar a desapropriação dos
moradores ali existentes. Desta forma, considerando os resultados dos estudos do meio biótico,
físico e antrópico e as características e potenciais identificados para a área, é possível elencar
as principais motivações para a conservação das futuras UC’s e seu enquadramento como Horto
Florestal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é um país reconhecido globalmente como o pais da megabiodiversidade, e a
criação de Unidades de Conservação de áreas naturais está diretamente associada à preservação
da biodiversidade, tendo em vista que uma Unidade de Conservação (UC) é indubitavelmente
o melhor mecanismo para a busca da preservação dessa megabiodiversidade.
A análise dos atributos biológicos, hidrológicos, geológicos, geomorfológicos,
histórico e culturais encontrados no perímetro proposto para a criação da Área de Proteção
Horto Florestal atesta a imensa relevância para a conservação da biodiversidade.
A situação da área encontra-se parcialmente preservada e em estado de regeneração,
mesmo não sendo destinadas a Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP). A
presença de comunidades locais que fazem dos produtos da floresta da área de estudo sua

primeira renda demonstram o grande potencial da área para o desenvolvimento ambiental e
socioeconômico de Campinorte.
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