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RESUMO 

 

A silvicultura está em franca expansão no Brasil devido à demanda pelos produtos florestais. 

No entanto, apesar da importância das florestas plantadas, a silvicultura no estado de Goiás tem 

sido pouco estudada. Um dos motivos para a ausência de estudos no estado deve-se à falta de 

dados desagregados e à grande pulverização dos plantios, dificultando o levantamento dos 

mesmos. Este trabalho teve como objetivo conhecer as áreas com plantios comerciais de 

florestas, por meio de sensoriamento remoto nos anos 2002 e 2013, através dos mapeamentos 

realizados pelo Probio e TerraClass Cerrado, respectivamente, e em 2015 pelo mapeamento 

realizando nesse trabalho, para que auxiliem no planejamento e desenvolvimento da silvicultura 

estadual. Analisando a produção e os valores arrecadados com os produtos florestais em Goiás, 

observamos que alguns produtos vêm sendo substituídos, ao longo dos anos por outros, como, 

por exemplo, o carvão vegetal por cavacos de madeira, assim como outros produtos que vem 

apresentando aumento na produção, como a lenha, que no ano 2000 obteve uma produção de 

679.755 m³ e conseguiu um valor de 6,6 milhões de reais. Em menos de 15 anos, sua produção 

passou a ser 4.357.778 m³ de lenha. Ao examinar os mapeamentos de 2002, 2013 e o elaborado 

neste estudo, percebemos que houve importantes avanços nas áreas plantadas, de forma que, 

em 2002, havia pouco mais de 500 ha de floresta plantada em Goiás; em 2013, foram 

aproximadamente 153 mil ha; e, em 2015, a área de silvicultura foi de 162.516 ha. As 

mesorregiões com as maiores áreas plantio comercial de florestas são a Sul, Leste e Norte, 

sendo que a Sul e a Leste são as maiores produtoras de lenha e madeira em tora no estado de 

Goiás. A distribuição espacial dos plantios de eucalipto em Goiás se caracteriza por plantios 

em pequenas áreas e por uma produção não verticalizada dos produtores, refletindo o potencial 

da atividade florestal na geração de renda em pequenas e médias propriedades e que apesar das 

diferenças de metodológicas utilizadas nos mapeamentos utilizados, os resultados foram 

próximos dos resultados encontrados para a paisagem atual do estado de Goiás elaborada neste 

trabalho.    

 

Palavras-chave: Silvicultura; Importância econômica; Produção florestal; Mudanças no uso 

do solo; Goiás. 



 
 

ABSTRACT 

 

Forestry is booming in Brazil due to demand for forest products. However, despite the 

importance of planted forests, forestry in the state of Goiás has been little studied. One of the 

reasons for the absence of studies in the state is due to the lack of disaggregated data and the 

great pulverization of the plantations, making it difficult to survey them. This work aimed to 

know the areas with commercial forest plantations, through remote sensing in the years 2002 

and 2013, through the mapping carried out by Probio and TerraClass Cerrado, respectively, and 

in 2015 by the mapping carried out in this work, to assist in the Planning and development of 

state forestry. Analyzing the production and the values collected with the forest products in 

Goiás, we observed that some products have been replaced over the years by others, such as 

charcoal by wood chips, as well as other products that have been increasing in the production, 

such as firewood, which in the year 2000 obtained a production of 679,755 m³ and obtained a 

value of 6.6 million Reals. In less than 15 years, its production increased to 4,357,778 m³ of 

firewood. When we looked at the 2002, 2013 and the mapping of this study, we realized that 

there were important advances in the planted areas, so that in 2002 there were just over 500 ha 

of forest planted in Goiás; In 2013, were approximately 153 thousand ha; And in 2015, the area 

of forestry was 162,516 ha. The mesoregions with the largest commercial forest plantations are 

in the South, East and North, and the South and the East are the largest producers of wood and 

timber in the state of Goiás. The spatial distribution of eucalyptus plantations in Goiás 

Characterized by plantations in small areas and by a non-vertical production of the producers, 

reflecting the potential of forestry activity in income generation in small and medium farms and 

that despite the methodological differences used in the mappings used, the results were close to 

the results found for the current landscape of the state of Goiás elaborated in this work. 

 

Keywords: Silviculture; Economic importance; Forestry production; Changes in land use; 

Goiás. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A silvicultura é definida por Flor (2014) como parte integrante das Ciências Florestais, 

abrangendo tecnologia que assegure produção, reprodução, estabelecimento, manutenção, 

recuperação e vitalidade das árvores e das florestas, podendo ser dividida em extensiva e 

intensiva. A silvicultura é extensiva quando praticada a baixo custo operacional por hectare, 

sendo utilizada, na maioria das vezes, nas pequenas propriedades rurais;1 já a intensiva exige 

alta tecnologia e grandes investimentos que assegurem a obtenção de produtos com melhor 

qualidade e maior quantidade por unidade de área. 

Há dois modelos de organização industrial para obtenção de produtos de base florestal: 

o primeiro é composto pelos setores de celulose, papel, lâmina de madeira, chapa de fibra e 

madeira aglomerada, dominado por empresas de grande porte, que atuam da produção até o 

comércio; o segundo modelo são os de produção de madeira serrada, compensados e móveis, 

dominados por empresas de pequeno e médio porte, de menor capacidade empresarial. No caso 

da indústria de móveis, existem variações quanto ao uso de materiais e as preferências dos 

consumidores, levando a uma redução da escala da demanda e a uma fragmentação do mercado 

(SFB, 2016). 

Segundo o Serviço Florestal Brasileiro - SBF (2008), a escolha de um ou de outro 

modelo de organização depende da demanda da região por determinados tipos de produtos, 

como, por exemplo, o estado do Pará, que vem recebendo investimentos dos setores 

siderúrgicos e madeireiros para suprir sua demanda por madeira, com plantio de eucalipto 

(Eucalyptus spp.), teca (Tectona grandis L. f.) e paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex 

Ducke), em áreas abandonadas ou degradadas, ou os plantios em Minas Gerais, destinados às 

indústrias siderúrgicas, assim como para celulose e papel e outras indústrias. 

Em Goiás, os plantios florestais são formados majoritariamente por eucalipto 

(Eucalyptus spp.), pinus (Pinus spp.), seringueira (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. 

Arg.) e mogno-africano (Khaya spp.), sendo destinados, na maioria das vezes, para produção 

energética (lenha, cavacos, briquetes, etc.) e em algumas regiões para movelaria (REIS et al., 

2015). Goiás ocupa a décima quarta colocação no ranking das unidades da federação com 

                                                           
1  As pequenas propriedades rurais são definidas pela Lei nº 8.629/1993 como aquelas com áreas entre 1 (um) 

e 4 (quatro) módulos fiscais. Pela Lei nº 6.746/1979, cada município terá seu próprio módulo fiscal expresso 

em hectares, os quais são definidos levando em conta: a) o tipo de exploração predominante no município; b) 

a renda obtida no tipo de exploração predominante; c) outras explorações existentes no município que, embora 

não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; e d) a propriedade familiar. As 

áreas dos módulos fiscais de cada município são definidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra).  
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condições para atrair investidores para o setor florestal, apresentando potencial para 

crescimento desde que medidas sejam adotadas para melhorar a infraestrutura do setor (BID, 

2010; REIS et al., 2015). 

Conhecer a realidade florestal permite analisar as inter-relações da atividade florestal 

com atividades de outras áreas, resultando em uma melhor compreensão e aproveitamento do 

solo, sem ocasionar muitos danos ao meio ambiente (MATOS, 1993). A dinâmica dos 

reflorestamentos2 exige atualizações constantes do cadastro e dos mapas florestais. Por isso, as 

empresas florestais, em geral, projetam a distribuição de suas áreas por meio de mapas 

representados pelo tipo de topografia, pelas categorias de solo, pela distribuição dos diferentes 

talhões florestais, pela malha viária e pela localização dos pontos operacionais, como 

escritórios, viveiro, dentre outros. (POGGIANI; STAPE; GONÇALVES, 1998; SOUZA et al., 

2007). 

O estado de Goiás possui áreas expressivas com plantios comerciais, sobretudo devido 

a suas características edafoclimáticas, que facilitam um melhor desenvolvimento de algumas 

espécies. Entretanto, a falta de informações sobre o setor florestal no estado dificulta a criação 

de projetos de pesquisa voltados para áreas estratégicas da silvicultura e, até mesmo, a definição 

de políticas públicas para o planejamento florestal em âmbito estadual. 

Dessa forma, é necessário compreender a dinâmica, os arranjos e os locais em que estão 

inseridas as áreas de plantios florestais no estado. Essas informações ajudam na tomada de 

decisão acerca dos recursos florestais, nas perspectivas futuras do setor e nas estratégias 

gerenciais que devem ser tomadas para atender aos objetivos dos empreendimentos de base 

florestal existentes atualmente e daqueles que surgirão no futuro. 

Dentre as possibilidades que auxiliam na compreensão da dinâmica florestal está a 

utilização do sensoriamento remoto, que, segundo Moreira e Rudorff (2002) e Ponzoni, 

Shimabukuro e Kuplich (2012), apresenta um grande potencial para ser utilizado na agricultura, 

pois é possível obter informações sobre estimativa de área plantada, produção agrícola, entre 

outros. Da mesma forma, Souza et al. (2007) explicam que essas técnicas podem apresentar 

alternativas e subsídios para a sistematização de informações advindas de diferentes fontes, 

tornando possível a integração de dados, o monitoramento de informações e sua atualização de 

forma eficiente, rápida e de baixo custo.  

                                                           
2  Reflorestamento: replantio de árvores em lugar onde foi derrubada floresta virgem; atividade dedicada a 

recompor a cobertura florestal de uma determinada área. O reflorestamento pode ser realizado com o objetivo 

de recuperar o ecossistema original, através da plantação de espécies nativas ou exóticas, obedecendo-se às 

características ecológicas da área, ou com objetivos econômicos, pela introdução de espécies de rápido 

crescimento e qualidade adequada para abate e comercialização posterior. 



19 

Diante disso, o objetivo do estudo foi identificar e mapear áreas com silvicultura em 

Goiás, subdividindo-as pelas mesorregiões do estado. A abordagem envolveu a elaboração de 

mapas de uso do solo das mesorregiões goianas no ano de 2015, derivadas de cenas Landsat 8 

OLI. Também foi realizada a comparação com outros mapas, obtidos por outros autores, em 

diferentes projetos e épocas, para verificar o avanço ou o retrocesso das áreas com silviculturas. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Conhecer as áreas com plantios comerciais de florestas existentes no estado de Goiás, 

no ano de 2015, por meio de sensoriamento remoto, para auxiliar no levantamento de um banco 

de informações mais detalhado sobre o setor florestal em Goiás.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar o setor florestal nas mesorregiões do estado de Goiás a partir da década de 2000 

utilizando os dados do IBGE; 

• Identificar as áreas de florestas plantadas nas mesorregiões goianas através dos 

mapeamentos realizados pelo Probio em 2002, TerraClass Cerrado em 2013 e o mapa de uso 

do solo elaborado neste trabalho para o ano de 2015;   

 

1.2 Hipótese 

 

Houve expansão nas áreas de silvicultura no estado de Goiás. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da silvicultura no Brasil 

 

São várias as referências ao plantio do eucalipto no Brasil como planta ornamental, 

decorativa, medicinal e madeireira, porém, é difícil determinar com segurança a data de sua 

introdução no País. Os principais relatos da iniciativa de usar o eucalipto para fins madeireiros 

no Brasil estão presentes na biografia de Edmundo Navarro de Andrade (VENTURIN et al., 

2014).  

Segundo Venturin et al. (2014), na biografia se explica que, em 1903, Navarro de 

Andrade foi convidado pelo Presidente da Companhia Paulista da Estrada de Ferro para assumir 

o cargo de Diretor do Horto3 de Jundiaí, e, em 1904, os trabalhos de introdução do eucalipto 

para fins madeireiros ou comerciais tiveram início pela implantação de experimentos para obter 

matérias-primas destinadas à produção de lenha e dormentes para a Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro. 

Diante dos resultados positivos das pesquisas de Navarro de Andrade, a Companhia 

Paulista de Estrada de Ferro adquiriu a primeira gleba4 de terras em Rio Claro, no estado de 

São Paulo, em 1909, e, desde então, todas as áreas adquiridas pela Companhia se constituíram 

em base para a introdução do eucalipto como espécie produtora de madeira. A sequência de 

introdução de espécies de eucalipto para estudos foi intensa até meados de 1953 (VENTURIN 

et al., 2014). 

A partir da década de 1950, no pós-guerra, o Brasil foi marcado pelo avanço do processo 

de industrialização, resultado dos investimentos públicos e privados, alguns oriundos de capital 

estrangeiro. A quase totalidade dos investimentos estrangeiros que entraram no País entre 1955 

e 1963 foi destinada ao setor de indústrias de transformação (97,7% dos investimentos) e 1,8% 

para o setor de indústrias extrativistas. Os demais setores – atividades imobiliárias; aluguéis e 

serviços prestados às empresas; transporte, armazenagem e comunicações, e agricultura, 

silvicultura e exploração florestal – ficaram cada um abaixo de 0,2% da participação total 

(CAPUTO; MELO, 2009). 

A fim de atender à crescente demanda dos projetos industriais, o Governo Federal 

estabeleceu, em meados da década de 1960, um programa de incentivos fiscais, o qual foi 

                                                           
3  Horto florestal: lugar onde se cultivam e estudam espécimes florestais. 
4  Gleba: área de um terreno como um todo, que ainda não foi dividida em lotes, ou seja, ainda não houve o 

parcelamento do solo ou loteamento, não sofrendo desmembramento. 
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instituído pela Lei nº 5.106, de 1966, com a finalidade de conceder benefícios fiscais aos 

empreendimentos florestais. Em seu artigo 1º, a lei dizia: “as importâncias empregadas em 

florestamentos5 e reflorestamentos poderão ser abatidas ou descontadas nas declarações de 

rendimento das pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliados no Brasil”. A partir dessa 

lei, era permitido que pessoas físicas e jurídicas tivessem uma redução de até 50% do valor do 

imposto de renda devido à aplicação em projetos florestais (MORATORI, 2008; SCOLFORO; 

BOFF, 2008; SILVA, 2012; VENTURIN et al., 2014). 

Nessa época, as áreas florestais das empresas tinham gestão industrial e eram vistas 

como fornecedoras de matéria-prima. As iniciativas da época propiciaram a expansão dos 

maciços florestais de espécies exóticas, especialmente o pinus e o eucalipto, impulsionando 

para o setor a criação do primeiro curso superior de Engenharia Florestal, em Viçosa-MG 

(FERREIRA, 2015; SCOLFORO; MAESTRI, 1998; SILVA, 2012). 

A Lei dos Incentivos Fiscais determinou uma nova era no setor florestal no País e uma 

explosão no plantio de eucalipto no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, as quais 

estavam, já naquela época, destituídas de cobertura florestal natural. As tradicionais empresas 

florestais, as chamadas verticais, puderam ampliar suas áreas plantadas, aumentar sua produção 

e, principalmente, a produtividade. Ademais, com o surgimento das empresas horizontais, 

concebidas por profissionais recém-formados em Engenharia Florestal ou em profissões afins, 

apareceram inúmeras oportunidades de emprego em todos os níveis (VENTURIN et al., 2014). 

No final da década de 1960, a demanda por madeiras tropicais nobres para uso em 

serrarias, marcenarias e laminação criou uma nova classe de produtores: os produtores florestais 

de ciclo longo (COELHO, 2014). A atividade surgiu com plantios isolados de alguns produtores 

rurais visionários, que focaram em espécies exóticas que já apresentavam históricos de plantios 

florestais em outros países, sendo a principal delas a T. grandis, implantada no Brasil pela 

empresa Cáceres Florestal S. A. e a K. ivorensis, que teve seus primeiros plantios na região 

Norte do País (CIRIELLO; CIRIELLO; COELHO, 2014; SCOLFORO; FERRAZ FILHO, 

2014). 

Em 1970, empresas como Champion Papel e Celulose (atual International Paper) e 

Duratex iniciam seus plantios com novas procedências de E. grandis W. Hill ex. Maiden, e, 

com a mudança de material genético, os plantios começam a apresentar maiores taxas de 

produtividade, chegando a atingir de 30 a 50 m³ha-¹ano-¹ em alguns sítios, contra os 17 a 30 

                                                           
5  Florestamento: é a conversão diretamente induzida pelo homem de terreno que não foi floresta por um período 

de pelo menos 50 anos para floresta, através da plantação, semeadura ou promoção, induzida pelo homem, de 

fontes naturais de sementes. 
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m³ha-¹ano-¹ das primeiras procedências utilizadas até então. Por meio desses resultados 

começaram a se intensificar os estudos de procedências das sementes de eucaliptos e, no mesmo 

período, começou a surgir o receio da escassez de petróleo, estimulando, assim, o interesse por 

outras fontes de energia, em especial, a oriunda de biomassa vegetal (FERREIRA, 2015). 

Em meados da década de 1980, com o fim dos incentivos fiscais, as empresas florestais 

solidificadas fizeram investimentos para manter a produção própria, conforme determinava a 

lei. Com isso, se associaram a universidades públicas para o desenvolvimento tecnológico, 

sendo criadas então, as associações apoiadas pelas empresas florestais nas universidades, as 

quais prestaram, e ainda prestam, relevantes serviços ao desenvolvimento da eucaliptocultura 

nacional (VENTURIN et al., 2014). 

Com os recursos liberados por meio dos incentivos fiscais, haviam sido implantados 

aproximadamente 883.000 ha de eucalipto, no período de 1967 a 1975; 2.177.000 ha no período 

de 1976 a 1986 (quando terminaram os incentivos fiscais), e, entre 1987 e 1990, a área atingiu 

2.474.000 ha. Na época de sua fundação, em 1978, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) conseguiu incorporar todos os programas até então presentes – 

IBDF/PNUD/FAO/PRODEPEF – e, ao mesmo tempo, lança o Programa Nacional de Pesquisa 

Florestal (PNPF), com o objetivo de estimular a promoção e a execução de pesquisas no campo 

florestal (FERREIRA, 2015). 

Em 1990, a área estimada das plantações com eucalipto no Brasil era de 

aproximadamente 3.580.000 ha e produziam em torno de 69,7 milhões de m³ de madeira e 

lenha, correspondendo a 24,4% do consumo na época. O consumo de lenha no período foi de 

132 milhões de m³, somando se a lenha oriunda da silvicultura com a da extração vegetal, sendo 

que 71,5 milhões de m³ foram consumidos pelas siderurgias. O setor continuava sendo 

dependente da vegetação natural existente, pois os plantios florestais estavam restritos a um 

pequeno número de empresas (FERREIRA, 2015; SILVA, 2012; IBGE, 1990). 

A partir de 2000, as empresas começaram a concentrar seus esforços na seleção de 

clones que poderiam ser imediatamente incluídos no plantio clonal massal, levantando a 

questão dos melhores clones a serem utilizados nas vastas áreas de plantio, os melhores híbridos 

e os métodos de implantação das florestas que garantissem a melhor qualidade da madeira e 

que fossem mais econômicos e mais ecológicos. A partir de então, o desenvolvimento de 

sistemas superintensivos de clonagem possibilitou às plantações clonais atingirem um milhão 

de hectares em 2004, o que tornou a silvicultura clonal uma agricultura sofisticada 

(FERREIRA, 2015). 
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A concentração dos plantios deu-se nas regiões Sudeste e Sul do Brasil e no estado da 

Bahia, abrangendo áreas de domínio dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Nesse último, os 

plantios foram favorecidos pelas condições topográficas, que possibilitam a fácil mecanização 

e o preço relativamente baixo da terra (SILVA, 2012).  

Morales et al. (2012) explicam que é inegável que o setor de florestas plantadas 

apresenta significativas contribuições para o desenvolvimento da economia brasileira e que, 

durante muito tempo, os plantios ficaram concentrados nas regiões Sul e Sudeste do País. 

Entretanto, com o intenso desenvolvimento da economia no Centro-Oeste nos últimos anos, 

houve também o aumento dos plantios comerciais. 

Em Goiás, os plantios florestais tiveram início a partir da década de 1980, sendo 

estabelecidos para produção de madeira destinada a garantir a energia de caldeiras, fornos e 

secadores de algumas empresas instaladas em território estadual. Com o tempo, produtores 

independentes começaram a investir no setor, realizando plantios para obterem produtos 

madeireiros e não madeireiros (REIS et al., 2015). Segundo Morales et al. (2012), Goiás tem 

apresentado aumento no cultivo de florestas nos últimos anos, porém, a área ocupada pela 

silvicultura ainda é incipiente. 

Dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2015) mostram que a área plantada com 

árvores no Brasil atingiu 7,74 milhões de hectares em 2014, crescimento de 1,8% em 

comparação a 2013. Goiás apresentou 124.297 ha de área plantada com eucalipto, 9.087 ha de 

pinus e 5.000 ha de áreas plantadas com outras espécies florestais, totalizando, em 2014, uma 

área plantada de aproximadamente 138.384 ha. Estimam-se, para os próximos anos, 

investimentos de R$ 53 bilhões até 2020, voltados ao aumento dos plantios, à ampliação de 

fábricas e à construção de novas unidades em todo o Brasil. 

 

2.2 Aplicações do sensoriamento remoto 

 

Com o aumento da população mundial e a necessidade de elevar a produção de 

alimentos, fibras e energia, é necessário otimizar o uso dos recursos de produção. Nesse sentido, 

a tomada de decisão sobre as atividades a serem executadas nos processos produtivos deve ser 

rápida, principalmente, em áreas com plantios florestais de rápido crescimento. Para auxiliar os 

produtores nessa tarefa, o uso de informações precisas e exatas se torna indispensável. Para 

isso, são empregadas várias técnicas e métodos que auxiliam o produtor na tomada de decisão, 

desde a escolha das áreas para a implementação da floresta até a exploração (RUAS et al., 

2014). 
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Nesse contexto, uma das técnicas de obtenção de informação ocorre por meio do 

sensoriamento remoto, o qual permite a obtenção de dados da superfície terrestre, por meio da 

captação e do registro da energia refletida ou emitida por ela. A depender da localização dos 

sistemas sensores, o processo de aquisição de dados espectrais pode ser feito em três níveis: 

terrestre, se estiverem instalados em mastros ou dentro de laboratórios; suborbital (geralmente 

aeronaves) e orbital, nos quais se empregam os satélites não tripulados e/ou balões (SILVA et 

al., 2014). 

O início do sensoriamento remoto orbital data dos primeiros voos espaciais tripulados, 

na década de 1960, e ao lançamento, em 1972, do Earth Resource Technological Satellites 

(ERTS-1), sendo posteriormente denominado Landsat 01. A importância do programa Landsat 

foi reconhecida pelo Congresso Americano, que aprovou, em 1992, o Land Remote Sensing 

Policy Act, a autorizar o desenvolvimento do sétimo satélite da linha Landsat, lançado em abril 

de 1999 (FERREIRA; FERREIRA; FERREIRA, 2008).   

No Brasil, a aplicação de técnicas de sensoriamento remoto no estudo da vegetação teve 

início na década de 1970, com o intuito de conhecer, principalmente, a cartografia, a vegetação, 

a geologia e a natureza dos solos da Amazônia e do Nordeste brasileiro, dando início ao Projeto 

Radam, em junho de 1971, o qual levantou as classes fisionômicas da cobertura vegetal de todo 

território nacional (FERREIRA; FERREIRA; FERREIRA, 2008; PONZINI et al., 2012). 

Segundo Ferreira, Ferreira e Ferreira (2008), em aproximadamente 30 anos, a evolução 

do sensoriamento remoto foi marcada pelo surgimento de sensores cada vez mais confiáveis e 

temáticos. Florenzano (2007) e Ruas et al. (2014) complementam que, após o advento dos 

satélites, os estudos ambientais deram um salto enorme em termos de qualidade, agilidade e 

número de informações, visto que, por meio de seu uso, é possível: 

 

• Atualizar a cartografia existente; 

• Desenvolver mapas e obter informações sobre áreas minerais, bacias de drenagem, 

agricultura e florestas; 

• Melhorar e fazer previsões com relação ao planejamento urbano e regional; 

• Monitorar desastres ambientais, tais como enchentes, deslizamentos de terra, secas, 

incêndios, etc.; 

• Monitorar desmatamentos; 

• Estudos sobre correntes oceânicas e movimentação de cardumes; 

• Estimar taxa de desflorestamento; 

• Suporte de planos diretores municipais; 
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• Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impacto sobre Meio Ambiente 

(RIMA); 

• Levantamento e monitoramento de áreas favoráveis para exploração de mananciais hídricos 

subterrâneos e superficiais; 

• Planejamento e organização de inventários;  

• Seleção dos indivíduos e da época ideal para operação de desbaste; 

• Controle de plantas daninhas, insetos, pragas e doenças; 

• Levantamento integrado de diretriz para rodovias e linhas de fibra ótica; 

• Monitoramento de lançamento e de dispersão de efluentes em domínios costeiros ou em 

barragens; 

• Estimativa de área plantada em propriedades rurais; 

• Identificação de áreas de preservação permanente e avaliação do uso do solo; 

• Implantação de polos turísticos ou industriais; 

• Avaliação do impacto de instalação de rodovias, ferrovias ou de reservatórios; entre outros. 

 

A detecção de mudanças no meio ambiente tornou-se uma das principais preocupações 

para os cientistas no campo da geologia e ciências afins. Neste cenário, a utilização dos dados 

de sensoriamento remoto é rentável, eficiente em termos de tempo e valiosa na detecção de 

mudanças espectrais relacionadas a fenômenos como mudanças no uso e na cobertura da terra, 

sendo os dados multitemporais ideais para monitorar e avaliar as tendências de degradação da 

terra em longo prazo. Entretanto, requerem para isso, a comparação espacial de diferentes 

mapas de cobertura terrestre, em distintos momentos de uma escala temporal, para determinar 

as mudanças espaciais (BAKR et al., 2012; SADEGHI; EBADI; AHMADI, 2013). 

Vários trabalhos demonstram a eficiência da utilização de sensoriamento remoto. Entre 

eles, Malavasi et al. (2013) quantificaram as mudanças de paisagem durante um período de 

cinquenta anos, em uma área na costa italiana, com ênfase nos tipos de cobertura de dunas 

naturais. Neste trabalho, foi analisada também sua configuração espacial, em relação aos tipos 

de cobertura antropogênica6, para investigar os processos subjacentes às alterações ocorridas 

na área, sendo esse tipo de análise útil para desenvolver estratégias de manejo para áreas 

costeiras. 

Em outro trabalho, Borro et al. (2014) propuseram uma metodologia para identificar e 

mapear lagos na planície de inundação do rio Paraná. Para isso envolveu uma análise de tempo 

                                                           
6  Antropogênica: são efeitos, processos, objetos ou materiais derivados de atividades humanas, em oposição 

àqueles que ocorrem em ambientes naturais, sem influência humana. 
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de 1987 a 2010, com cenas derivadas do Landsat 5 e 7 TM / ETM, a fim de caracterizar as áreas 

e entender sua dinâmica, fornecendo um banco de dados robusto de lagos e áreas inundadas, 

juntamente com seu comportamento temporal para estabelecer futuros programas de 

monitoramento. 

Na área florestal, Macomber e Woodcock (1994) demonstraram ser possível mapear e 

inventariar mudanças na cobertura florestal, usando imagens de sensoriamento remoto 

multitemporais e produzir resultados úteis em tempo hábil. Ainda, Kennedy, Cohen e Schroeder 

(2007) ressaltam que os sensores são adequados para monitoramento, desde que providos de 

medidas consistentes e aplicadas em escalas espaciais apropriadas para os diversos processos 

que causam a mudança na superfície terrestre. 

Bakr et al. (2012) realizaram estudos de avaliação, monitoramento e mapeamento de 

áreas propensas à desertificação no Egito. Por sua vez, Song, Woodcock e Li (2002) estudaram 

modelos de reflectância de copa geométrica-óptica e radiativa (GORT), com o modelo de 

dinâmica de ecossistemas florestais, para estudar a manifestação da sucessão florestal em 

imagens ópticas. Já Maselli (2004) trabalhou com a utilização de imagens NOAA-AVHRR e 

Landsat-TM / ETM + para produzir séries de dados de NDVI de longo prazo, caracterizando 

coníferas e espécies florestais de folhas largas em uma área costeira protegida na Itália. 

Outras áreas de estudo são: monitoramento e estudos sobre desastres ambientais (LEE, 

2005; PRADHAN; YOUSSEF, 2010), levantamento e monitoramento de recursos hídricos 

(HU; FENG; LEE, 2013; LEE et al., 2015; PRADHAN, 2009), serviços ecossistêmicos 

(WANG; PAN; FU, 2015), mapeamento e classificação de imagens (DEMIR; PERSELLO; 

BRUZZONE, 2011; ZHONG; ZHANG, 2012), desmatamentos (ACHARD et al., 2014; 

ASNER et al., 2005; DEVRIES et al., 2016), inventários florestais (GAO et al., 2013; 

MCDERMID et al., 2009; YADAV; NANDY, 2015), entre outros. 

No Brasil, pesquisadores como Koffler (1992) e Dainese (2001) realizaram trabalhos 

agroambientais e apresentaram inúmeras vantagens no uso da técnica para análises em grandes 

áreas. Poggiani, Stape e Gonçalves (1998) apontaram parâmetros para se trabalhar com o 

monitoramento de áreas florestadas. Soares, Brites e Ribeiro (1998) avaliaram as mudanças 

espectrais ocorridas em plantações de eucaliptos e outras coberturas terrestres. Almeida e Vieira 

(2008) avaliaram a dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra; Sano et al. (2008) mapearam 

a cobertura vegetal do Bioma Cerrado; Prado, Miziara e Ferreira (2012) trabalharam com a 

expansão da fronteira agrícola e mudança no uso do solo; Lopes (2013) analisou a expansão da 

silvicultura no Bioma Cerrado, entre outros. 
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Tian, Wen e Hong (2008) analisaram a literatura científica por meio do Índice de 

Citação da Ciência relacionado ao SIG durante o período de 1997 a 2006, focando em resultados 

de pesquisa global. Assim, foram obtidos 9.849 artigos, em 1.918 revistas listadas em 202 

categorias de assunto, o qual apresentou uma tendência ascendente, uma vez que a produção de 

papel aumentou de forma constante no período analisado, tendo sido, durante todo o ano de 

2006 cerca de três vezes a produção de papel em 1997. Os termos “sensoriamento remoto” 

(4,4%), “análise espacial” (1,4%) e “uso do solo” (1,2%) foram a ênfase da pesquisa SIG no 

período analisado pelos autores e os mapeamentos representaram apenas 0,79% dos resultados. 

Em 2013, Zhuang  et al. realizaram uma análise próxima dos estudos realizados por 

Tian, Wen e Hong, em 2008, analisando publicações no período de 1991 a 2010. Eles avaliaram 

a influência geográfica dos autores e revelaram os padrões autorais, institucionais, nacionais e 

espaciotemporais na pesquisa de sensoriamento remoto, demostrando que as pesquisas na área 

vêm aumentando significativamente nas últimas décadas. Foram identificadas 48.754 

publicações durante os anos de 1991 – ano em que foram 1.136 – a 2010 – ano em que foram 

4.611. Os países com maior número de publicação foram os Estados Unidos, China e Reino 

Unido, respectivamente, enquanto o Brasil apareceu em 14º no ranking. 

O uso de imagens de satélite multitemporais é, agora, padrão na classificação de 

cobertura de terra de grandes áreas em escalas regionais e globais (CARRÃO; GONÇALVES; 

CAETANO, 2008). Com o aumento dos níveis de extração de recursos naturais no Brasil, 

particularmente a expansão da economia de plantio orientada para a exportação, uma parcela 

crescente do território brasileiro está sendo utilizada para plantações industriais, incluindo 

árvores, agrocombustíveis e soja, havendo a crescente necessidade de monitorar e, estudar mais, 

a rápida expansão de plantações florestais de curto prazo, como as de eucalipto em escalas 

regionais (KRÖGER, 2012; MAIRE et al., 2014). 

 

2.3 Importância do setor florestal para a economia brasileira 

 

O Brasil tem experimentado, ao longo das últimas décadas, grandes desafios em prol do 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, os quais podemos citar como os mais 

recentes a Política Nacional de Florestas Plantadas - PNFP (2014) e o Acordo de Paris (2016). 

Com a dinâmica dos mercados, em um contexto de uma economia cada vez mais globalizada, 

surge a necessidade de ações para garantir seu desenvolvimento interno, e, ao mesmo tempo, 

ser competitivo no cenário global. O setor florestal está entre os setores estratégicos para a 
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economia brasileira e pode dar uma importante contribuição para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental do País (NOCE, 2010; SFB, 2013). 

Com a evolução das leis ambientais brasileiras, a melhora na fiscalização e a própria 

conscientização da população, boa parte da exploração madeireira das florestas naturais tende 

a seguir as regras do manejo sustentável, o que ajuda o mercado madeireiro a se organizar 

melhor e a proteger os biomas ameaçados (CIRIELLO; CIRIELLO; COELHO, 2014).   

A participação do setor florestal na economia do Brasil vem alcançando ampla mudança 

estrutural, sendo motivada, algumas vezes, pelo próprio governo brasileiro em relação à 

importância que o recurso florestal renovável possui para o adequado desenvolvimento do País 

(VALVERDE et al., 2005). O setor tem como função fornecer energia ou matéria-prima para a 

indústria da construção civil e de transformação. O Brasil apresenta, ainda, características 

singulares por estar entre os principais detentores de recursos florestais abundantes, e mesmo 

assim possui extensa área de florestas tropicais (SFB, 2016). 

Há significativa participação do setor nos indicadores socioeconômicos, como no 

Produto Interno Bruto (PIB), na geração de empregos, na arrecadação de impostos, na 

remuneração do trabalho e na formação de divisas via exportações. Dessa forma, o setor 

apresenta uma particularidade, o emprego e a renda gerada ocorrem tanto no campo (trabalho 

florestal) quanto nas cidades (indústrias florestais), colaborando, assim, para a redução do 

êxodo rural (IBÁ, 2016; VALVERDE et al., 2003). 

As florestas plantadas não competem com a agricultura ou com a pecuária 

(BRACELPA, 2010) e a inclusão da cadeia produtiva florestal no agronegócio brasileiro 

representou a manutenção e a criação de empregos diretos e indiretos no meio rural e urbano, 

e, também, a existência de uma assistência social necessária, de investimentos em saúde, 

educação e lazer (turismo ecológico) e, assim, de melhorias na qualidade de vida das pessoas e 

comunidades, direta e indiretamente ligadas aos investimentos no setor e segmentos decorrentes 

e correlatos. De acordo com o Anuário Estatístico (ABRAF, 2011), no ano de 2010, o setor 

florestal manteve 4,7 milhões de postos de empregos, incluindo diretos (640,4 mil), indiretos 

(1,45 milhões) e empregos resultantes do efeito-renda (2,60 milhões). 

Devido ao seu potencial, o setor florestal brasileiro tem aumentado sua participação no 

comércio mundial, chegando a ser responsável por 3,5% do PIB de 2007 do Brasil, equivalente 

a US$ 37,3 bilhões, e por 7,3% das exportações totais do País, equivalente a US$ 10,3 bilhões, 

sendo o setor de celulose responsável por US$ 4 bilhões, o de madeira serrada, compensados e 

produtos de mais valor agregado por US$ 2,9 bilhões, o de móveis por US$ 1,05 bilhão e o de 

ferro-gusa a carvão vegetal por US$ 1,65 bilhão (SFB, 2016). 
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Em 2010, a economia nacional consolidou sua trajetória de expansão, atingindo o nível 

de atividade econômica, expresso pelo crescimento do PIB (7,5%), maior taxa desde 1985, e 

elevou a economia do país à 7ª posição no ranking das maiores economias mundiais (ABRAF, 

2011). Em 2015, o PIB setorial alcançou R$ 69,1 bilhões, um aumento de 3% em relação ao 

ano anterior, apresentando desempenho superior a outros setores da economia brasileira como, 

por exemplo, a agropecuária (+1,8%), a indústria (-6,2%) e serviços (-2,7%). Com relação ao 

PIB brasileiro, o setor de árvores plantadas fechou o ano de 2015 com 1,2% de representação 

em toda a riqueza gerada no País e 6% do PIB industrial (IBÁ, 2016). 

A atividade de reflorestamento que, até então, não se mostrava atrativa, passou a ser 

cogitada por produtores e investidores independentes. Ao mesmo tempo, as indústrias florestais 

passam a ser criticadas por possuírem extensões de terra que acarretavam latifúndios em 

monoculturas florestais. Atualmente, mesmo com os reflexos das crises financeiras no cenário 

internacional, o reflorestamento continua atraindo muitos investidores, sendo importante 

salientar que, no meio rural das regiões centro e sul brasileiras, o reflorestamento é uma das 

atividades mais rentáveis e a que mais tem se expandido (IBÁ, 2016). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização geral do estado de Goiás 

 

O estado de Goiás possui aproximadamente 340.110,385 km², localiza-se no Centro-

Oeste do Brasil e é dividido em cinco mesorregiões: Centro, Leste, Noroeste, Norte e Sul 

Goiano (Figura 1). Estende-se entre os paralelos 12°S e 20°S e os meridianos 45°O e 54ºO, 

com altitudes variando acima de 182 m, próximo a ribanceiras de grandes cursos d’água, como 

por exemplo, o Araguaia com e elevações superiores a 1.600 m, nas regiões mais elevadas, 

chegando a atingir 1.676 m no ponto mais alto do estado, na Serra do Pouso Alto, na Chapada 

dos Veadeiros (GOIÁS, 2014; IBGE, 2010). 

As estações climáticas são bem definidas, com dois períodos sazonais bastante distintos: 

um com altos índices pluviométricos (de outubro a abril), no qual ocorrem 95% das 

precipitações anuais, e apresenta uma variação pluviométrica de 1.100 a 2.100 mm, e outra com 

baixos índices pluviométricos (de maio a setembro), com precipitações variando de 20 a 200 

mm. Os meses de agosto e setembro apresentam as maiores médias de temperaturas do ar 

(34°C), principalmente, na região noroeste do estado, enquanto as médias mínimas (12°C) 

ocorrem nos meses de junho e julho, no sudeste e sudoeste goiano (GOIÁS, 2014; GOMES; 

SANO; FERREIRA, 2016). 

Apresenta relevos predominantemente planos, solos constituídos por um mosaico de 

formações rochosas distintas quanto à idade e à composição, podendo ser observados os 

seguintes grupos de solos: latossolo, cambissolo, argissolo, nitossolo, neossolo quartzarênico, 

neossolo litólico, plintossolo e gleissolo, dos quais o latossolo é predominante. Possuem 

fertilidade natural variável de baixa a alta, dependendo do tipo de relevo e da rocha geradora 

do solo. Os latossolos vermelhos predominam no sudoeste goiano, ocupando 30% do estado, e, 

apesar da baixa fertilidade, o relevo, as baixas declividades e a profundidade desse solo 

favorecem a agricultura mecanizada. Outros 15% são ocupados por latossolos vermelho-

amarelo, em áreas nas quais predominam pastagens plantadas (CARVALHO; BAYER, 2008; 

GOIÁS, 2014). 
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Figura 1 – Estado de Goiás e mesorregiões goianas. Fonte: IBGE, 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. 

 

3.2 Levantamento de dados 

 

Em ciência, muitas vezes, são construídos modelos simplificados do objeto de estudo e 

aos poucos, ele tornar-se mais complexo, passando a levar em conta um número maior de 

variáveis e teorias. Assim, são formuladas teorias cada vez mais amplas e profundas, capazes 

de explicar uma maior variedade de fenômenos. Entretanto, mesmo as teorias mais recentes 

devem ser encaradas como explicações parciais e hipotéticas da realidade. Dessa forma, as 

previsões deduzidas da teoria devem ser qualitativa e quantitativamente exatas, e seus 

resultados devem estar em concordância e serem demonstradas com os resultados das 

experimentações e observações realizadas na pesquisa (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2003). 

Nesse processo de construção do conhecimento, o pesquisador não deve escolher entre 

um método ou outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se 

adequam à sua questão de pesquisa, em suma, levando em considerando os recursos materiais, 

temporais e pessoais disponíveis para lidar com uma determinada pergunta científica, coloca-

se para o pesquisador a tarefa de encontrar e usar a abordagem teórico-metodológica que 

permita, num mínimo de tempo, chegar a um resultado que melhor contribua para a 



32 

compreensão do fenômeno e para o avanço do bem-estar social (MOREIRA, 2003; GÜNTHER, 

2006). 

Desta forma, o trabalho segue os preceitos abordados por Günther (2006), de que a 

pesquisa não se deve ser fundamentada em apenas um tipo de pesquisa e sim nos dois métodos, 

tanto qualitativo quanto quantitativo, pois muitas vezes há um fator social sendo avaliado 

mesmo que de forma indireta e que se deve levar em consideração. 

Os dados foram coletados em duas partes e são detalhados no fluxograma mostrado na 

Figura 2. A primeira parte consistiu na obtenção dos dados no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre a quantidade e o valor dos produtos oriundos da 

silvicultura para todas as mesorregiões do estado de Goiás (Centro, Leste, Noroeste, Norte e 

Sul Goiano) a partir do ano 2000 até 2015 (Apêndice A).  

A análise da produção florestal em Goiás foi realizada com base em estimativas de 

produção e do valor do carvão vegetal, lenha e madeira em tora, a partir de plantações florestais 

presentes nas mesorregiões de Goiás. A série histórica analisada condiz com o período de 2000 

a 2015 e diz respeito às tabelas disponibilizadas pelo IBGE na plataforma SIDRA, identificadas 

como: “Quantidade e valor dos produtos de carvão vegetal, lenha e madeira em tora para papel 

e celulose e para outras finalidades, da silvicultura, segundo as Unidades da Federação, as 

Mesorregiões, as Microrregiões e os Municípios”. As análises e os gráficos elaborados com os 

dados foram todos realizados no Excel®. 

A segunda etapa consistiu em realizar o mapeamento dos usos do solo em Goiás, a partir 

da obtenção das cenas do sensor multiespectral Operational Land Imager (OLI), a bordo do 

satélite Landsat 8, para o ano de 2015 e comparar as áreas identificadas com as mapeadas em 

2002 e 2013 pelo Probio e pelo TerraClass Cerrado, respectivamente. As imagens foram obtidas 

no site do United States Geological Survey (USGS) e optou-se por cenas ortorretificadas, com 

nível de correção Standard Terrain Correction (Level 1T). As cenas L1T são produtos pré-

processados, que já apresentam calibração dos números digitais (ND) e vem com valores de 

reflectância no topo da atmosférica. A aquisição dos shapefiles com os limites territoriais do 

estado de Goiás e de seus municípios foi obtida no IBGE. 

Ao escolher imagens oriundas dos satélites Landsat, levou-se em consideração os 

trabalhos realizados no bioma Cerrado por Sano et al. (2007b). Esses autores explicam que, em 

áreas extensas e com elevada dinâmica em termos de sazonalidade e ocupação humana, o 

sistema sensor mais adequado para mapear a cobertura vegetal e antrópica é o que opera com 

resolução espacial intermediária (da ordem de 20 a 30 metros) e uma resolução temporal em 
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torno de 10 a 20 dias, sendo então o Landsat o que melhor se enquadra nesse perfil, pois opera 

com uma resolução espacial de 30 metros e resolução temporal de 16 dias. 

O avanço das áreas com plantios comerciais foi identificado pelas intersecções das áreas 

de plantio observadas nos mapeamentos oriundos do Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO/MMA), em 2002, e do TerraClass 

Cerrado, em 2013. 
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Figura 2 – Fluxograma esquemático referente aos procedimentos metodológicos adotados neste trabalho. Fonte: 

Elaborado pela autora. 
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A comparação entre os mapeamentos se deu pelos ciclos de corte das florestas (Figura 

03), que apresenta uma média de seis anos (exemplo do eucalipto, que pode ser cortado até com 

cinco anos em algumas regiões), desde o plantio até o corte. Porém, não se tem a certeza de que 

no ano 2002 todas as áreas identificadas pelo Probio estejam com formações florestais. Pode-

se encontrar áreas que tenham acabado de sofrer corte e, então, na imagem o local aparecer com 

solo exposto, ou com resíduos da colheita dispersa sobre a área, alterando sua coloração e 

dificultando a identificação do que havia naquela área antes. Entretanto, no ano seguinte, já é 

realizado um novo plantio na área, o que resulta em mudanças na vegetação daquele local, 

sendo preciso analisar mais de um mapeamento para que possa ser percebido o avanço ou 

redução das áreas. 

 

Figura 3 – Ciclo de corte de plantios comerciais. Fonte: Adaptado de SANTANA; FONTAN; OLIVEIRA, 2014. 

 

As florestas de rápido crescimento, como é o caso dos povoamentos de eucalipto, 

apresentam uma rotação (do plantio à colheita) relativamente curta, dependente da espécie 

cultivada e do produto final ao qual será utilizada. Dessa forma, as empresas e especialistas do 

setor florestal denominam por ciclos, o período de tempo que vai desde o plantio das mudas até 

a reforma da área, ou seja, a eliminação das brotações das cepas/tocos das árvores antigas para 

a implantação de novas plantas. Portanto, um ciclo pode compreender mais de um evento de 

colheita florestal (SANTANA; FONTAN; OLIVEIRA, 2014). Assim, optou-se por trabalhar 

com os mapas do Probio (2002) e TerraClass Cerrado (2013), em comparação com as 

informações levantadas no mapeamento de 2015. 
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Para a realização do mapeamento de uso e cobertura da terra do estado de Goiás em 

2015, se levou em consideração imagens do período seco (de abril a junho) e com a cobertura 

de nuvens máxima de 10%. Escolheu-se a estação seca conforme o trabalho de Sousa e Ferreira 

(2014), que explicam as causas do efeito da sazonalidade sobre diferentes alvos. Por exemplo, 

áreas de plantios com solo exposto durante o período seco e da vegetação nativa que sofre 

alterações nesse período, como a perda de folhas em algumas espécies. Isso facilita a 

identificação de áreas com plantio de florestas, pois elas são homogêneas e sofrem pouca perda 

de folhas ao longo do ano, com exceção de áreas com Tectona grandis L. f., que perdem todas 

as folhas no período seco, por se tratar de uma espécie caducifólia. 

 

3.3 Processamento de dados 

 

As imagens foram processadas utilizando os softwares ArcGis® e ENVI, sendo todas 

elas projetadas para as coordenadas cartográficas LAT/LONG e DATUM SIRGAS 2000. Foi 

montado o mosaico, formado pelas 24 imagens que cobrem o estado de Goiás para as bandas 

06 (infravermelho médio), bandas 05 (infravermelho próximo) e bandas 04 (vermelho), as quais 

são utilizadas na composição colorida das imagens do Landsat 08.  

Após a montagem dos mosaicos de cada banda, foram realizados os recortes das bandas 

para as mesorregiões do estado e, em seguida, montadas as devidas composições coloridas para 

as imagens. As bandas utilizadas na composição colorida foram selecionadas devido aos 

comprimentos de onda que captam, possibilitando fazer a análise de objetos específicos, como 

a presença de corpos d’água na imagem e de áreas com diferentes tipos de vegetação e solos, 

que podem ser classificadas de diversas formas. 

Em síntese, Silva e Martins (2007) explicam que os termos “composição colorida” ou 

“falsa-cor” consistem na combinação de três bandas espectrais de satélites para a formação de 

uma composição colorida. Essa combinação de bandas é realizada cuidadosamente, observando 

se essa seleção contém as informações espectrais realmente desejadas. Eles salientam, também, 

que é necessário selecionar a alocação de cores que tenha uma melhor percepção ao olho 

humano, embora as informações contidas numa imagem sejam sempre as mesmas, não 

importando a combinação de bandas e a alocação de cores. 

Assim, para identificar os alvos, foram utilizadas as composições de falsa-cor RGB 

(Red, Green, Blue) para as bandas 06, 05, 04 do Landsat 08. Os alvos foram separados por 

classes temáticas: agricultura, água, pastagem, silvicultura, solo exposto e vegetação nativa. O 
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Quadro 1 mostra exemplos de áreas classificadas pela composição colorida RGB/654 no estado 

de Goiás. 

A classificação das imagens foi realizada pelo classificador Maximum Likelihood 

(Maxver), uma técnica de classificação supervisionada que se baseia no modelo estatístico de 

“Máxima Verossimilhança” e, atualmente, é um dos mais utilizados em trabalhos de 

mapeamento temático. Este método é baseado no princípio de que a classificação errada de um 

pixel particular não tem mais significado do que a classificação incorreta de qualquer outro 

pixel na imagem (SHIBA et al., 2005; CRUZ; RIBEIRO, 2008). 

A eficácia do Maxver depende, principalmente, de uma precisão razoável da estimativa 

do vetor médio e da matriz de covariância de toda classe espectral. Isso depende da quantidade 

de pixels incluídos nas amostras de treinamento. O resultado do Maxver é tanto melhor quanto 

maior o número de pixels, reduzindo assim os efeitos de sobreposição no processo de 

classificação, permitindo um trabalho estatístico mais eficiente e um resultado mais próximo 

da realidade (SHIBA et al., 2005; CRUZ; RIBEIRO, 2008). 

 

Quadro 1 – Exemplo de chave de interpretação utilizada para o mapeamento do uso e 

cobertura do solo no estado de Goiás 

Classes Padrões de interpretação 
Exemplo composição 

colorida RGB/654 

Agricultura 

Padrão de cor: verde-claro 

Textura: intermediária 

Forma geométrica: regular 

 

Água 

Padrão de cor: preto; tons de azul 

Textura: lisa 

Forma geométrica: regular 

 

Pastagem 

Padrão de cor: verde-claro 

Textura: intermediária a lisa 

Forma geométrica: regular 
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Silvicultura 

Padrão de cor: verde-claro 

Textura: lisa 

Forma geométrica: regular 

 

Solo exposto 

Padrão de cor: róseo ou esbranquiçado 

Textura: lisa 

Forma geométrica: regular 

 

Vegetação nativa 

Padrão de cor: tons de verde intercalados 

Textura: intermediária e áspera  

Forma geométrica: irregular 

 
Fonte: Adaptado de SANO et al, 2007b. 

 

Após realizadas as classificações, procedeu-se à validação das imagens temáticas 

geradas, com a obtenção das matrizes de erros e o cálculo dos índices Kappa (K), que indica a 

proximidade de determinada medida ao seu valor real na imagem. A correção dos erros do 

mapeamento foi tarefa crucial para a precisão do mapeamento, pois os plantios florestais as 

vezes se confundem com algumas culturas não florestais, dependendo da época.  

Figueiredo e Vieira (2007) relatam que o uso do coeficiente Kappa é satisfatório na 

avaliação da precisão de uma classificação temática. Isso ocorre pelo fato de levar em 

consideração toda a matriz de confusão no seu cálculo, inclusive os elementos de fora da 

diagonal principal, os quais representam as discordâncias na classificação. 

O processo de validação do mapa foi realizado pela saída a campo para coletar alguns 

pontos com o GPS. Adicionalmente, foi realizada a seleção de alguns pontos no mapa de 

classificação criado, que foram posicionados nas imagens geradas pelo Google Earth. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Produção florestal em Goiás 

 

4.1.1 Carvão vegetal 

 

A produção de carvão vegetal oriundo de plantios florestais no estado de Goiás por 

mesorregiões, referente ao período de 2000 a 2015, demonstra que as mesorregiões Sul e Norte 

são as maiores produtoras, produzindo 49.496 toneladas (t) e 27.390 t no ano 2000, 

respectivamente (Figura 4). De 2005 a 2010, o Norte passa a produzir mais carvão vegetal que 

a mesorregião Sul, porém, é visível que ambas começam a apresentar redução na produção. A 

mesorregião do Centro-Oeste goiano e do Noroeste só apresentam produção a partir do ano 

2008 (15 t) e 2014 (450 t), respectivamente. 

A queda da produção de carvão é explicada por Reis et al. (2015) como sendo decorrente 

da substituição do carvão, pelas grandes empresas mineradoras instaladas em Goiás, por 

cavacos de madeira ou outros combustíveis, por serem mais eficientes nos processos produtivos 

dessas organizações. Outras razões são a distância dos mercados consumidores e o preço do 

carvão vegetal, que também podem contribuir para essa substituição de produtos. 

Ao analisar o panorama nacional, nota-se que a produção de carvão vegetal da 

silvicultura atingiu 5.390.315 t em 2015, sendo 13,3% inferior à obtida em 2014, resultado do 

decréscimo da demanda por parte da indústria, em especial a siderúrgica. Desse total, Minas 

Gerais, principal estado produtor, contribuiu com 82,8%, seguido por Maranhão (9,8%) e Bahia 

(2,1%). Juntos, eles foram responsáveis por 94,7% do montante nacional de carvão vegetal 

(IBGE, 2015). Em 2015, Goiás produziu 1.276 t de carvão vegetal, aproximadamente 60% 

menos que em 2014 (3192 t), sendo a mesorregião Norte a que sofreu a maior queda (96,5%), 

seguido pela mesorregião Leste (71,21%) e Sul (17%). O Centro-Oeste goiano foi a única 

mesorregião que obteve aumento na produção de carvão vegetal, com um acréscimo de 2,64%.  
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Figura 4 – Quantidade produzida de carvão vegetal nas mesorregiões goianas, entre 2000 e 2015. Fonte: IBGE, 

2015. Elaborado pela autora. 
 

Com relação à arrecadação do carvão vegetal, no ano 2000, o valor arrecadado pela 

região Sul com a produção de carvão vegetal foi de R$ 7,7 milhões, para uma produção de 

49.496 t de carvão. Ao longo dos anos, pode-se perceber uma redução no valor arrecadado com 

a produção de carvão na região, como em 2014, ano em que se arrecadou R$ 714 mil pela 

produção de 694 t de carvão (Figura 5). 

A região Norte, ao contrário da Sul, apresentou consideráveis aumentos nos valores do 

carvão vegetal a partir de 2005, quando arrecadou R$ 1,8 milhões. Em 2006, foram R$ 7,1 

milhões e, em 2008, a região conseguiu R$ 10,8 milhões com a produção de 17.681 t de carvão. 

Entretanto, a partir de então, os valores arrecadados começaram a sofrer queda, chegando a um 

valor, em 2010, de R$ 872 mil e, em 2015, de apenas R$ 62 mil. 
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Figura 5 – Valor arrecadado com a produção de carvão vegetal nas mesorregiões goianas, entre 2000 e 2015. 

Fonte: IBGE, 2015. Elaborado pela autora.  
 

Na Figura 6, observa-se a produção total de carvão vegetal no estado de Goiás, 

juntamente com os valores arrecadados no decorrer dos anos, e se percebe que, a partir do ano 

2000, a produção de carvão começa a apresentar redução nos níveis de produção, enquanto os 

valores para o produto sofrem aumento. De uma forma geral, a queda de produção na 

silvicultura durante o intervalo de 2008-2009 coincide com a crise financeira iniciada em 2008, 

assim como o acréscimo dos mesmos produtos, só que oriundos da extração vegetal (SFB, 2014; 

IBGE, 2009).  

Uhlig, Goldemberg e Coelho (2008) explicam que a tendência de queda do consumo de 

carvão vegetal está diretamente relacionada ao setor industrial, pois ele consumia carvão 

vegetal para abastecer suas caldeiras nos processos de secagem de grãos, utilização em fornos 

e outros fins. Porém, o produto vem sendo substituído por outras fontes de energia, como 

cavacos de madeira ou briquetes. Em Goiás, ainda há poucas informações sobre a utilização de 

briquetes, provavelmente devido a sua pouca utilização no estado.   

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), em 2015, ao analisar a produção 

nacional de carvão vegetal, explica que a siderurgia brasileira é a única no mundo a conservar 

um uso significativo do carvão vegetal como agente termorredutor na produção do ferro-gusa. 

Com a crescente preocupação mundial com a mudança global do clima, essa caraterística 

peculiar torna-se um importante ativo do setor, sendo necessário promover uma transição para 
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a sustentabilidade de alguns de seus segmentos, para garantir a origem sustentável da matéria-

prima e modernizar o processo de carvoejamento, para aumentar a eficiência econômica e a 

qualidade ambiental do processo. 

A redução da produção de carvão vegetal ficou mais evidente em 2010, com o 

lançamento, pelo governo federal, do Plano Setorial de Reduções de Emissões da Siderurgia a 

Carvão Vegetal. Esse plano visa não apenas promover o cumprimento da meta de redução de 

emissões dos gases do efeito estufa (GEE), assumida no Acordo de Copenhague, mas também 

a modernização da produção do carvão vegetal, necessária para consolidar a sustentabilidade 

da produção do ferro-gusa a carvão vegetal (CGEE, 2015). 

 

 
Figura 6 – Produção e valor arrecadado do carvão vegetal, a partir do ano de 2000, em Goiás. Fonte: IBGE, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

Outro motivo que explica esse resultado é a forte redução da atividade industrial 

brasileira, em especial do setor automotivo e a baixa competitividade dos produtos siderúrgicos 

brasileiros no mercado internacional, pressionados pela expansão de exportação de aços pela 

China. A produção brasileira de carvão vegetal é praticamente toda destinada ao mercado 

interno, apesar de vários produtos da cadeia serem exportados (IBÁ, 2015).  
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4.1.1.2 Lenha 

 

Ao observar a Figura 7, percebe-se que a produção de lenha, no ano 2000, para a 

mesorregião Sul, foi de 445.125 m³, seguida pela Norte, com 169.610 m³ de lenha produzida. 

A região Sul, ao longo do tempo, apresentou leve redução na produção de lenha, tendo um 

aumento em 2003 (698.561 m³). Contudo, somente a partir de 2008 a região começa a 

apresentar aumentos expressivos em sua produção, tendo produzido 2.910.104 m³ de lenha em 

2013. 

A produção na mesorregião Norte permaneceu estável ao longo dos anos, com poucas 

variações na quantidade produzida. Porém, a partir de 2012, percebe-se um aumento nas 

produções das mesorregiões Leste e Centro-Oeste goiano e, em 2013, a mesorregião Leste 

passou a ocupar o 2º lugar na produção estadual de lenha (847.780 m³), seguido pelo Centro-

Oeste, com 415.705 m³. 

 

 
Figura 7 – Quantidade produzida de lenha nas mesorregiões goianas, entre 2000 e 2015. Fonte: IBGE, 2015. 

Elaborado pela autora. 
 

Em Goiás, a produção atingiu, em 2013, 4.498.379 m³, com registros de plantios em 84 

dos 246 municípios goianos. Em 2015, a quantidade produzida em 96 municípios foi de 

3.426.840 m³, ou seja, 39% do total do estado. Entre 2012 e 2013, segundo o IBGE (2014), 

houve aumento de 103% na produção de lenha do Brasil, a qual representa 70% da Região 
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Centro-Oeste do país e 8,1% da nacional. Goiás, na época, ocupou a sexta colocação entre os 

maiores produtores de lenha do Brasil: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e 

Minas Gerais, responsáveis por 92,9% do total obtido no País. 

Dentre os municípios goianos que apresentaram produção de lenha em 2015, oito foram 

responsáveis por 53% da produção estadual, sendo eles: Rio Verde, Campo Alegre de Goiás, 

Ipameri e Catalão (mesorregião Sul de Goiás), Abadiânia e Alexânia (mesorregião Leste), 

Itapuranga (mesorregião Centro-oeste) e Niquelândia (mesorregião Norte). Essas regiões 

apresentam localização geográfica estratégica em decorrência da proximidade com grandes 

centros consumidores, como Brasília, Goiânia e Triângulo Mineiro, sendo as regiões 

caracterizadas, também, pela produção de grãos e criação de aves, além de indústria minero-

química e agroindústrias. 

O aumento da produção de lenha em algumas mesorregiões é resultado da utilização do 

produto em fornos como fonte de energia térmica para secagem de grãos, na geração de vapor 

d’água em caldeiras de esmagadoras de soja, laticínios, frigoríficos, além de fornos de 

mineradoras goianas. Como forma tradicional, tem sido utilizada em muitas residências na zona 

rural, em fornos de cocção de alimentos, e em algumas pizzarias e panificadoras nas zonas 

urbanas, além de sua utilização na produção de cerâmicas (REIS et al., 2015). 

Em 2015, a mesorregião Sul apresentou 31,34% de redução na produção de lenha, 

produzindo 1.895.076 m³ em relação a 2014, seguida pela Norte, com redução de 19,94%. As 

demais mesorregiões sofreram leves aumentos da produção de lenha: o Leste apresentou 

aumento de 5,9%, produzindo 665.060 m³; o Noroeste produziu 4,76% a mais; e a Centro-Oeste 

apresentou redução de 5,38% na produção. 

No panorama nacional, em 2015, o total de lenha produzido foi de 54.976.320 m³, 

significando um decréscimo de 2,1% em relação a 2014. O principal estado produtor foi o 

Paraná, com 27,6% da produção total, seguido por Rio Grande do Sul (22,5%), Santa Catarina 

(15%), Minas Gerais (10,9%) e São Paulo (10,8%). Os principais municípios brasileiros que se 

destacaram entre os 20 maiores produtores de lenha foram: Telêmaco Borba e Jacarezinho (PR), 

Butiá (RS), Rio Verde (GO) e Socorro (SP), responsáveis por 15,7% do total nacional (IBGE, 

2015). 

Reis et al. (2015) destacam que o município de Rio Verde aparece entre os 20 maiores 

produtores de lenha do Brasil devido ao crescimento agrícola avançado da região nas últimas 

décadas. Dentre elas, podem-se citar as agroindústrias de produção de óleos de soja e, mais 

recentemente, a criação intensiva de suínos e aves. 
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Com relação à arrecadação goiana para a produção de lenha a partir do ano 2000, esta 

não apresentou queda até o ano de 2013 (Figura 8). A mesorregião Sul apresentou as maiores 

arrecadações ao longo do período de 2000 a 2014, obtendo, em 2005, um valor de R$ 24,5 

milhões; em 2010, foram R$ 74,7 milhões; e, em 2013, a região conseguiu R$ 187,3 milhões 

com a produção de 2.910.104 m³ de lenha. 

Em 2014, a arrecadação da mesorregião Sul apresentou decréscimo de 1,34%, sofrendo 

uma redução de 2,5 milhões de reais em relação a 2013. Essa diminuição foi recorrente em 

2015 (56,7%). A mesorregião Leste sofreu redução de 5% no valor arrecadado em 2015, mesmo 

tendo tido aumento na produção de lenha (6,26%). 

As demais mesorregiões só apresentaram aumento no valor das arrecadações a partir de 

2012 e a mesorregião Noroeste apresentou seu primeiro valor em 2014 (R$ 6,5 milhões), com 

a produção de 80.000 m³ de lenha, apresentando aumento de aproximadamente 5% na produção 

em 2015. 

 

 
Figura 8 – Valor arrecadado com a produção de lenha nas mesorregiões goianas, entre 2000 e 2015. Fonte: IBGE, 

2015. Elaborado pela autora. 
 

Ao observar a produção de carvão vegetal ao longo dos anos (Figura 8), percebe-se, na 

produção de lenha (Figura 9) justamente o oposto: enquanto a produção de carvão vegetal cai 

no decorrer dos anos, a de lenha tende a aumentar. Em 2000, a produção goiana de lenha era de 
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679.755 m³ e o valor era de R$ 6,6 milhões. Em 2013, a produção foi de aproximadamente 

4.498.379 m³, gerando uma arrecadação de R$ 269 milhões. 

Esse aumento é explicado por Magossi (2007) como sendo reflexo das inúmeras 

utilidades do produto, o qual pode ser utilizado pela própria indústria que os produz, 

principalmente como energia, ou pode ser vendido para outras empresas e aplicado em usos 

diversos, a saber: pode ser queimada diretamente em termelétrica para produção e 

comercialização de energia elétrica; queimada diretamente em queimadores de partículas, como 

ocorre na indústria de cerâmica vermelha; compactação de resíduos, transformando-os em 

briquetes para posterior utilização, como é realizado em muitas padarias, pizzarias e caldeiras 

em geral. Nota-se também, que a substituição da lenha procedente de florestas nativas pela de 

reflorestamento vem crescendo a cada ano, sendo o eucalipto (Eucalyptus spp.) a principal 

árvore cultivada para esse fim. 

 
Figura 9 – Produção e valor arrecadado da produção de lenha, em Goiás a partir do ano 2000. Fonte: IBGE, 2015. 

Elaborado pela autora. 
 

Analisando a situação a partir de 2014, percebe-se que houve uma drástica queda na 

produção de lenha em comparação com os anos anteriores, com reduções de 20,96% para 2015. 

O valor arrecadado em 2014 foi de aproximadamente 268 milhões de reais e, em 2015, 

registraram-se aproximadamente R$ 160 milhões (redução de 40,22%).    

Uhlig (2008) explica que a lenha é um bem não industrializado e de baixo valor 

agregado, que dificilmente apresenta substitutos. Portanto, a demanda pelo produto é pouco 
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sensível à variação do preço. Logo, a diminuição da produção de lenha pode estar associada ao 

fato de ser mais atrativo financeiramente, nos últimos anos, utilizar a terra para outras 

finalidades, como, por exemplo, a agropecuária, ou até mesmo deixar a floresta em pé por mais 

um ou dois anos, ganhando incremento, a fim de que haja um aumento nos preços ou, inclusive, 

que a madeira em questão seja vendida para outras finalidades.  

Os setores que mais investem na produção de florestas plantadas em Goiás, são o 

minerador e o alimentício, principalmente na região sudeste. Isso ocorre pela matriz energética 

do estado privilegiar o uso da madeira como fonte de energia, com destaque para a lenha (IBGE, 

2015), sendo os municípios de Niquelândia e Catalão os principais produtores de carvão, sendo 

60% da produção de lenha oriunda de Rio Verde, Ouvidor, Campo Alegre de Goiás, 

Niquelândia e Catalão (SEGPLAN, 2010). A produção visa, basicamente, ao suprimento de 

demandas do agronegócio e da mineração, bastantes desenvolvidos na região de abrangência 

desses municípios (IBGE, 2015). 

 

4.1.1.3 Madeira em tora 

 

Em 2000, as únicas mesorregiões que produziam madeira em tora eram a Sul e a Norte, 

e, mesmo assim, de forma modesta. A mesorregião Centro-Oeste apresentou a primeira 

produção de madeira em 2011 (300 m³), a Leste, em 2013 (157.280 m³) e a Noroeste somente 

em 2012, quando produziu 1.750 m³ de madeira em tora (Figura 10). 

A produção de madeira em tora na região Sul é representada, ao longo do período, por 

ciclos, ou seja, há elevadas produções em determinados anos e decréscimos nos anos seguintes, 

como em 2006, em que a região apresentou 250.000 m³ de madeira em tora; já em 2008, foram 

produzidos 155.000 m³. A maior produção da região foi em 2013, com 551.360 m³ de madeira 

em tora e, em 2014, voltou a apresentar decréscimo na produção. 

Reis et al. (2015) explicam que o aumento expressivo da produção de madeira em tora 

no estado de Goiás é resultado das várias atividades ligadas, direta ou indiretamente, ao uso de 

madeira em tora, sendo a maior parte da produção utilizada na construção civil, 

paletes/embalagens, produtos de madeira tratada e serraria. 
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Figura 10 – Quantidade produzida de madeira em tora nas mesorregiões goianas, entre 2000 e 2015.Fonte: IBGE, 

2015. Elaborado pela autora. 
 

Em 2015, a mesorregião Sul apresentou decréscimo de aproximadamente 7,31% com 

relação à produção de 2014. As demais mesorregiões obtiveram crescimento: Norte (23%), 

Centro-Oeste (3,46%) e Leste (0,33%), somente a mesorregião Noroeste não apresentou 

produção de madeira, tendo uma única produção em 2012, com 1.750 m³ de madeira. 

Os valores adquiridos da madeira em tora começaram a sofrer elevação a partir de 2004, 

quando a região Sul arrecadou R$ 560 mil ao produzir 20.000 m³ de madeira. A partir de 2006, 

houve uma estabilidade dos valores até 2009, quando a região conseguiu arrecadar R$ 10,5 

milhões e, no ano seguinte, esse valor chegou a R$ 54,3 milhões (Figura 11). 

As demais regiões começaram a apresentar elevações nos valores arrecadados com a 

produção de madeira em tora a partir de 2012. A mesorregião Leste conseguiu, em 2014, R$ 

11,1 milhões, seguida pela Centro-Oeste, com R$ 3,8 milhões. Em 2015, o Norte foi a 

mesorregião que teve o maior percentual de arrecadação (aumento de 22,48%); as mesorregiões 

Leste e Sul tiveram redução de 6,23% e 1,2%, respectivamente.  
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Figura 11 – Valor arrecadado com a produção de madeira em tora nas mesorregiões entre 2000 e 2015. Fonte: 

IBGE, 2015. Elaborado pela autora. 

 

A Figura 12 demostra que a produção de madeira em tora, em Goiás, ao longo dos anos, 

apresenta oscilações cíclicas, ocorrendo aumento e redução na produção de quatro em quatro 

anos, aproximadamente. Os maiores picos de produção corresponderam aos anos de 2006 

(252.850 m³), 2010 (350.521 m³) e 2013 (774.320 m³), ocorrendo, em 2014, o início do período 

de redução na produção: 22,74% em relação a 2013 e 4,03% a respeito de 2015. 

A produção de madeira de Goiás, em 2015 representou, 0,43% da produção madeireira 

brasileira, sendo que aproximadamente 98,83% da produção de madeira em tora de Goiás foi 

procedente de florestas plantadas. Os municípios de Ipameri e Catalão os maiores destaques, 

com produção estimada em 31,35% e 18,60% do total, respectivamente, para o mesmo período. 

Segundo a ABRAF (2010), atual IBÁ, a redução nos plantios florestais reflete os efeitos 

da crise econômica em 2008 e diz respeito à decisão das empresas realizarem investimentos na 

formação florestal, em 2009. Essa tomada de decisão foi percebida apenas em médio e longo 

prazo, pois acarretou futuras carências no suprimento florestal de vários setores da cadeia 

produtiva, afetando o balanço de madeira no mercado e impactando o preço da madeira em 

função da restrição de oferta. Esse fator é perceptível em 2010, com o aumento de 

aproximadamente 46,48% do valor arrecadado em relação a 2009. 

Ainda de acordo com a ABRAF (2013), as variações de preço praticadas em 2011 e ao 

longo de 2012 ocorreram devido ao excesso de oferta no ano anterior (2010). Esse aspecto 
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repercutiu na baixa produção de madeira no mesmo período e no aumento de produção em 

2013, tendo sido arrecadado 49,4 milhões de reais a mais que em 2012. Em 2015, houve redução 

de 1,53% nos valores com relação a 2014. 

 

 
Figura 12 – Produção e valor arrecadado da produção de madeira em tora, em Goiás, a partir do ano 2000. Fonte: 

IBGE, 2015. Elaborado pela autora. 
 

Almeida et al. (2009) explicam que o segmento de madeira sólida exerce um papel muito 

importante no setor florestal brasileiro. A disponibilidade de madeira, apta ao corte, depende, 

basicamente, de variáveis defasadas referentes à rentabilidade no período de plantio para 

produtores não verticalizados com a indústria e à expansão dos plantios das grandes empresas 

verticalizadas. Esses atores não tomam suas decisões pautadas apenas em aspectos relacionados 

à rentabilidade das florestas, o que acarreta em uma forma de produção similar aos cultivos 

agrícolas, onde há períodos de maior produção e períodos de menos produção. 

A silvicultural brasileira se resume na produção de florestas jovens, de ciclo curto e de 

rápido crescimento. O resultado dessa forma de produção é o uso da madeira de eucalipto para 

serraria, movelaria, marcenaria, lâminas, compensados e construção civil, o que demonstra que 

as experiências do setor ainda são muito pequenas. E mesmo, uma parte da produção sendo 

voltada para a movelaria, ainda, não se tem a madeira ideal para a indústria moveleira 

(REMADE, 2001). 
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Nesse cenário, o valor do PIB goiano atingiu, em 2009, R$ 85,6 bilhões, colocando 

Goiás entre os dez estados mais ricos do País (SEGPLAN, 2012). Entre 2003 e 2014, o PIB 

goiano cresceu uma taxa média anual de 4,8%, superior à registrada para a economia brasileira, 

de 3,6%. Estimativas apontam que, em 2014, o PIB estadual atingiu um valor de R$ 148 bilhões, 

mantendo Goiás como a nona maior economia brasileira (SEGPLAN, 2015a). 

De 2012 para 2013, Goiás apresentou uma taxa de crescimento de 3%, atingindo o 

montante de R$ 151,010 bilhões, com incremento de R$ 12,465 bilhões em relação a 2012. A 

participação de Goiás no PIB nacional passou de 2,9%, em 2012, para 2,8%, em 2013, e o setor 

florestal e de pesca representou 67,5% desse crescimento (SEGPLAN, 2015b).  

O PIB do setor brasileiro de árvores plantadas cresceu 1,7% em 2014. Mesmo modesta, 

a expansão do PIB do setor brasileiro de árvores plantadas em 2014 é excepcional quando 

confrontada com o desempenho da agropecuária (0,4%), da indústria (-1,2%) e do setor de 

serviços (0,7%) (IBÁ, 2015). 

A economia florestal brasileira tem uma participação significativa nos indicadores 

socioeconômicos do País (VALVERDE et al., 2003), porém, ainda há dificuldades em estimar 

o PIB florestal devido à indisponibilidade de dados, falta de conhecimento sobre o conceito e o 

método usado para o cálculo do PIB real e do PIB nominal e divergência dos dados das 

diferentes fontes (SOARES; SILVA; CORDEIRO, 2014).  

Dessa forma, acredita-se que fatores como a ineficiência das políticas públicas na 

tributação, legislação, taxa de câmbio, taxa de juros, nos encargos sociais e nas políticas 

comerciais podem explicar a redução da contribuição do setor florestal para o PIB nacional 

(SOARES; SILVA; CORDEIRO, 2014). 

A fim de propor melhorias para o setor florestal, em 2013, foi a aprovada a Lei nº 18.104, 

que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, institui as novas vertentes da política florestal 

do estado de Goiás e dá outras providências. Em 2014, segundo Reis et al. (2015), foi assinado 

o Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado de Goiás e a Câmara Setorial de Produtos 

de Base Florestal do Estado de Goiás para a implantação do Programa Goiás Florestal 

Competitivo, que propõe ações de fomento florestal. 

As propostas do programa englobam oferta de linhas especiais de crédito, programas de 

qualificação de mão de obra, ações de fiscalização de uso de madeira ilegal, dentre outras, e 

visam fomentar o setor com políticas de apoio aos empreendimentos nos âmbitos rural, 

industrial e comercial, porém apenas os programas federais estão em funcionamento no estado 

(Anexo A). 
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4.2 Avanço das áreas de silvicultura em Goiás 

 

Como discutido ao longo deste estudo, o aumento dos produtos oriundos dos plantios 

comerciais no estado de Goiás surgiu modestamente e foi ficando cada vez mais expressivo ao 

longo do tempo, sobretudo no último ano pesquisado (2015). Dessa forma, com o intuito de 

conhecer essas áreas que sofreram expansão, foram realizadas intersecções das áreas de plantio 

comercial mapeadas neste trabalho a partir de imagens do ano de 2015, com os mapas de uso 

da terra do PROBIO/MMA, em 2002, e do TerraClass Cerrado/MMA, de 2013, visando 

verificar a expansão dos plantios comerciais. 

Na Tabela 1 observa-se que a área com plantios de florestais em Goiás de 2005 a 2015, 

seguido do avanço e/ou da redução das áreas com relação ao ano anterior. Assim como os 

percentuais de representação que as áreas ocupam no estado, além da expansão das áreas ao 

longo dos anos. 

 

Tabela 1 – Área plantada no estado de Goiás de 2005 até 2015, com o avanço/redução e 

crescimento das áreas 

Ano Área (ha) 
Avanço/Redução 

(ha) 
Percentual de área (%) Crescimento (%) 

2005 60872 - 0,18 - 

2006 123174 62302 0,36 18,31 

2007 115860 -7314 0,34 -2,15 

2008 128377 12517 0,38 3,68 

2009 130486 2109 0,38 0,62 

2010 128599 -1887 0,38 -0,55 

2011 129396 797 0,38 0,23 

2012 131999 2603 0,39 0,76 

2013 130526 -1473 0,38 -0,43 

2014 133384 2858 0,39 0,84 

2015 135770 2386 0,40 0,70 
Fonte: Ibá, 2016. Adaptado pela autora. 

 

Goiás obteve os primeiros dados de área plantada divulgados pela ABRAF em 2006, 

referentes às áreas plantadas em 2005, nos quais foram quantificados uma área total de 60.872 

ha de floresta plantada, sendo 47.542 ha de floresta de eucalipto e 13.330 ha de plantios de 

pinus sp. Em 2006, a área plantada era de 64.046 ha: 49.637 ha de eucalipto e 14.409 ha de 

plantios com pinus sp. A partir da atualização do banco de dados das áreas plantas no Brasil, 

realizado pela Ibá, o valor de área plantada em Goiás subiu para 121.174 ha de floresta plantada. 

Em 2007, Goiás apresentou uma redução nas áreas plantadas de aproximadamente 

2,15% em relação às áreas plantadas em 2006. Assim, ao todo, o estado apresentou 0,34% de 
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sua área (115.860 ha) com plantio comercial de florestas. No ano seguinte, as áreas com 

florestas representaram 3,68% de aumento, passando de 115.860 ha para 128.377 ha. 

Em 2010, as áreas com florestas plantadas voltam a sofrer redução (0,55%), caindo de 

130.486 ha plantados, em 2009, para 128.599 ha. Houve outra redução de área em 2013 

(0,43%), caindo para 130.526 ha e representando 0,38% da área do estado. 

A partir de 2014, as áreas com reflorestamento atingiram 133.384 ha, um aumento de 

2.858 ha (0,38%) com relação à área em 2013, expansão que continuou em 2015, com uma área 

total plantada de 135.770 ha, representando 0,40% da área total de Goiás. 

Ao observar os dados da Figura 13, se percebe melhor os picos de oscilação entre os 

anos que apresentaram aumento de área plantada e os anos em que houve retrocesso na área 

plantada. 

 

 
Figura 13 – Área plantada ao longo dos anos. Fonte: Ibá, 2016. Adaptado pela autora. 

 

Na Tabela 2 observa-se que as áreas mapeadas de plantios florestais das mesorregiões 

de Goiás, nos três diferentes mapeamentos. Em 2002, pelo Probio, as mesorregiões goianas que 

apresentaram maior área plantada foram a mesorregião Norte com aproximadamente 0,29% de 

sua área total e a Sul com 0,24% de sua área. Ao total respectivo, foram quantificados 

50.425,519 ha, aproximadamente 0,15% do território goiano com plantios florestais. 

No levantamento realizado em 2013 pelo TerraClass Cerrado, a área total de Goiás com 

plantios florestais era de 153.142,078 ha, representando aproximadamente 0,46% do território 

goiano. A partir desse mapeamento, perceber-se melhor a participação das mesorregiões dentro 

do setor florestal, pois em um período de tempo de aproximadamente 11 anos, os quais 
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correspondem a aproximadamente dois ciclos de corte para florestas de crescimento rápido 

como o eucalipto, já apresentam áreas consideráveis de florestas plantadas.  

Em 2013, o Centro goiano aparece com 0,54% de área plantada, aumento de 0,50% com 

relação a 2002. A mesorregião Leste apresenta uma área de 29.695,557 ha, tendo um aumento 

de 0,46%, com relação ao ano 2002, assim como as mesorregiões Norte que apresentou 

aumento de 0,20% e a Sul com aumento de 0,45% das áreas plantadas. 

A área plantada no estado de Goiás em 2015 foi de 162.516 ha, representando um 

percentual de 0,48% do território goiano. No intervalo de dois anos da realização dos 

mapeamentos observamos que as mesorregiões Centro e Leste apresentaram decréscimo nas 

áreas plantadas de 0,07% e 0,06% respectivamente, e as mesorregiões Norte e Sul apresentaram 

ampliação das áreas plantadas de 0,04% e 0,05%, sendo que ao todo Goiás apresentou aumento 

de aproximadamente 0,02% nas áreas com florestas comerciais, sendo os valores são bem 

próximos aos dados do TerraClass, devido ao pouco espaço de tempo entre os mapeamentos. 

 

Tabela 2 – Área mapeada no estado de Goiás em diferentes mapeamentos 

Projeto Mesorregião 
Área mapeada 

(Km²) 

Área de floresta 

plantada (ha) 

Percentual de 

área (%) 

Probio        

2002 

Centro 40.788,779 1.696,477 0,04 

Leste 55.678,688 3.909,605 0,07 

Noroeste 55.606,201 0,000 0,00 

Norte 56.590,280 16.174,042 0,29 

Sul 121.128,021 28.645,395 0,24 

Total 329.791,970 50.425,519 0,15 

TerraClass 

Cerrado        

2013 

Centro 40.788,865 22.204,039 0,54 

Leste 55.680,417 29.695,557 0,53 

Noroeste 55.606,135 1.308,865 0,02 

Norte 56.591,632 17.200,406 0,30 

Sul 121.171,469 82.733,212 0,68 

Total 329.838,520 153.142,078 0,46 

Área 

Mapeada 

2015 

Centro 40.177,263 19.023,810 0,47 

Leste 57.899,076 27.404,445 0,47 

Noroeste 54.530,784 1.219,841 0,02 

Norte 55.121,256 19.140,110 0,35 

Sul 130.816,262 95.728,484 0,73 

Total 338.544,641 162.516,690 0,48 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisar os dados dos mapeamentos com os dados disponibilizados pela Ibá, 

observou-se que, em 2013, a área apresentada pela Ibá era de 135.770 ha e no TerraClass 

150.142,078 ha. Assim, as estimativas apresentaram uma divergência de aproximadamente 

17.372,078 ha, os quais representam 0,08% das áreas goianas. 

Em 2015, a área plantada disponibilizada pela Ibá foi de 135.770 ha, valor inferior ao 

encontrado no mapeamento deste trabalho, o qual foi 162.516,690 ha, diferença de 

aproximadamente 0,08%. Desta forma, nota-se que a Ibá não tem conseguido quantificar 

algumas áreas de floresta em Goiás. 

As divergências nas áreas totais mapeadas entre os três mapeamentos, ocorre porque os 

mapas do Probio e o do TerraClass Cerrado abrangem somente as áreas do bioma Cerrado. 

Ressalta-se que dentro da área do estado de Goiás, aproximadamente 3% (9 mil km²) da 

vegetação é pertencente ao bioma Mata Atlântica. Portanto, não tendo sido essa área mapeada 

pelo Probio e TerraClasse, pois os mesmos abrangem apenas áreas de Cerrado. Assim, no 

mapeamento realizado neste trabalho, é utilizada a área total do estado. 

 

4.2.1 Centro-Oeste goiano 

 

 Ao analisar os mapas da mesorregião Centro-Oeste (Figura 14), observa-se que os 10 

municípios com as áreas de plantios florestal mais expressivas são: Goiânia, Anápolis, Ceres, 

Bela Vista de Goiás, Itapuranga, Anicuns, Iporá, Cachoeira de Goiás, Campo Lindo de Goiás e 

Ouro Verde de Goiás. 

 Em 2002, 60,5% da área da mesorregião Centro-Oeste eram áreas de pastagens, seguido 

por 13% de áreas de agricultura. No mapeamento realizado em 2013, percebe-se uma redução 

nessas áreas, sendo que a pastagem passou a representar 57% e a agricultura apenas 7,61%. Em 

2013 as áreas remanescentes de vegetação nativa sofreram aumento de 24,23% para 32%. A 

área de pastagem, em 2015, foi de aproximadamente 57,78% da área (2.356.908,384 ha) e 

agricultura de 7,86%, ambos tiveram aumento de área de aproximadamente 0,54% e 0,25%, 

respectivamente. 
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Figura 14 – Mapa de uso e cobertura da terra da mesorregião Centro-Oeste do estado de Goiás para o ano de  e 

2013, com detalhes das áreas de plantio comercial de 2015. Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.2 Leste goiano 

 

Os municípios de Luziânia, Abadiânia, Cristalina, Alexânia, Água Fria de Goiás, 

Formosa, Corumbá de Goiás, Cidade Ocidental, Padre Bernardo e Pirenópolis, são os 

municípios que mais apresentaram plantios florestais em 2015. 

 Na mesorregião Leste (Figura 15), a área com agricultura foi de 636.901,486 ha, com 

aumento de 0,46% em relação a 2013. A área com pastagem obteve 0,18% de expansão, 

totalizando 14.278,724 ha. As áreas de remanescentes reduziram 0,95% 
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Figura 15 – Mapa de uso e cobertura da terra da mesorregião Leste do estado de Goiás para o ano de 2013, com 

detalhes das áreas de plantio comercial de 2015. Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.3 Noroeste goiano 

 

A mesorregião Noroeste (Figura 16), é a que menos apresenta áreas com florestas 

plantadas, sendo os municípios produtores: São Miguel do Araguaia, Faina, Mozarlândia, Novo 

Planalto e Goiás. A área com plantios florestais no Noroeste, em 2015, foi de 1.219,841 ha, 

aproximadamente 0,20% da área da mesorregião. 

A área de pastagem da região possui 3.209.463,795 ha (57,72% da área), em 2013 a área 

de pastagem representava 57,69% e em 2002 menos de 50% da área total da mesorregião. A 

área de agricultura de 2002 para 2013 apresentou redução de 12,95%, porém apresentou 

aumento de 2013 para 2015 de 0,02% (93.230,782 ha). 
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Figura 16 – Mapa de uso e cobertura da terra da mesorregião Noroeste do estado de Goiás para o ano de 2013, 

com detalhes das áreas de plantio comercial de 2015. Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.4 Norte goiano 

 

Na região do Norte goiano, os principais municípios com áreas de florestas plantadas 

são: Porangatu, Niquelândia, Chapada dos Veadeiros, São João d’Aliança, Alto Paraiso de 

Goiás, Porangatu, Estrela do Norte, Bonópolis, Campinaçu e Uruaçu. 

 Em 2002, a área de agricultura no Norte goiano era de 59.928,797 há, aproximadamente 

1,06% da área da região, em 2013 essas áreas já representavam 2,14% (1,08% a mais). As áreas 

de pastagem passaram de 22,90% para 33,53%, apresentando uma área de 1.897,101,755 ha. A 

classe de remanescente de vegetação nativa apresentou redução de 12,45% de 2002 para 2013, 

e redução foi de 2,28% de 2013 para 2015. 

 As áreas de agricultura, em 2015, foram 133.782,321 ha, com aumento de 0,22% desde 

2013, já as áreas de pastagens apresentaram aumento de 2,08%. Os remanescentes apresentaram 

redução de 2,28% em relação a 2013. 
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Figura 17 – Mapa de uso e cobertura da terra da mesorregião Norte do estado de Goiás para o ano de 2013, com detalhes das áreas de plantio comercial de 2015. Fonte: 

Elaborado pela autora.
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4.2.5 Sul goiano 

 

Os munícipios de Catalão, Ipameri, Rio Verde, Pires do Rio, Campo Alegre de Goiás, 

Chapadão do Céu, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Quirinópolis e Jataí, consistem nos 10 

municípios com maior representação de área com plantios florestais.     

 No Sul, as áreas de pastagens em 2015 representaram 41,32% da área total, seguido pela 

agricultura com 28,57% e das áreas de remanescentes com 28,33%. Com relação a mudança no 

uso do solo de 2002 para 2013, as áreas com pastagens correspondiam a 4.656.181, 969 ha, 

(38,44%) e apresentaram aumento de 0,61% em 2013.As áreas de agricultura ocupavam 

27,25% da área em 2013 (3.301.324,660 ha), com aumento de 1,03% em relação ao ano de 

2002. 
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Figura 18 – Mapa de uso e cobertura da terra da mesorregião Sul do estado de Goiás para o ano de 2013, com detalhes das áreas de plantio comercial de 2015. Fonte: 

Elaborado pela autora.
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Assim como explicado por Prado et al. (2012), a agricultura na região Sul de Goiás se 

expandiu sobre áreas de pastagem que, por sua vez, tenderam a ocupar áreas de vegetação 

nativa. De forma geral, agora as áreas de florestas plantadas também se expandem, 

principalmente, sobre as áreas de pastagens e de forma desordenada. Muitos plantios se 

encontram em áreas de Neossolos, e em zonas de erosão recuante, o que pode acarretar baixas 

taxas de produtividades para os plantios. 

Esses plantios, mesmo que ainda em pequena escala, visam suprir as demandas de 

madeira para várias finalidades, como bioenergia, serraria e também de borracha, sendo que, 

para esta última Rossmann (2008) explica em suas pesquisas que a tendência é um déficit cada 

vez mais acentuado do produto.  

 

4.3 Distribuição espacial da silvicultura no estado de Goiás 

 

A geomorfologia do estado de Goiás apresenta uma expressiva predominância de 

formas denudacionais, ou seja, elevada perda de solo por processos erosivos, chegando a ocupar 

98% de sua superfície. Essas formas são identificadas e classificadas nas seguintes categorias: 

Superfície Regional de Aplainamento (SRA) I (mais antiga), II, III e VI (mais nova), Zona de 

Erosão Recuante (ZER), Morros e Colinas (MC), Estruturais e Agradação (CARVALHO; 

BAYER, 2008). 

Para Latrubesse e Carvalho (2006), à medida que existe progressão da erosão recuante, 

há formação de morros e colinas constituídos por rochas mais resistentes à erosão. Esses altos 

topográficos podem persistir por longo tempo, separados da zona de erosão recuante, enquanto 

outros serão erodidos paulatinamente, de modo que a região mais distal da ZER vai tomando 

uma configuração similar à de uma peneplanície, drenada por sistemas fluviais com vertentes 

e vales amplos.  

Como pode ser observado na Figura 19, grande parte das áreas de florestas plantadas 

encontra-se em áreas de Aplainamento II e III, nas mesorregiões Centro-Oeste e Sul; 

Aplainamento IV nas mesorregiões Leste e Noroeste, algumas áreas plantadas na mesorregião 

Norte foram identificadas em regiões de controle estrutural. 
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Figura 19 – Geomorfologia do estado de Goiás com localização de algumas áreas de reflorestamento distribuídas 

nas mesorregiões do estado. Fonte: SIEG (2008), adaptado pela autora (2016). 

 

Carvalho e Bayer (2008), em pesquisas realizadas quanto ao mapeamento 

geomorfológico de Goiás, encontraram consideráveis áreas agrícolas, sobretudo, em regiões de 

SRA II e áreas de pastagens nas SRA III e IV, por apresentarem relevos mais instáveis. Desse 

modo, pode-se entender que a utilização dessas áreas para o plantio de florestas é interessante, 

pois, assim como descrito por Sales Junior (2011), o sistema radicular promove a ancoragem 

física das árvores, propicia a captação de água e nutrientes essenciais ao crescimento vegetal, 
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criando condições para a estabilização dos solos. Por outro lado, é inviável a utilização dessas 

áreas para realização de plantios comerciais. 

Na Figura 20, observa-se a distribuição dos diferentes tipos de solos em Goiás. Sano et 

al. (2007a) demostram que 52% da área do estado é formada pelos latossolos, 15% de argissolos 

e nitossolos, 12% cambissolo, 4% plintossolos, entre outros. Assim, percebe-se que muitos 

plantios se encontram em áreas com latossolos, cambissolos e argissolos, isso porque esses 

solos são adequados ao uso de maquinários devido a características físicas e ao relevo de 

ocorrência, bem como elevada permeabilidade. Ademais, alguns são dotados de mais fertilidade 

química e outros podem se apresentar como solos rasos. Verifica-se a presença de plantios 

também em áreas com planossolo (Leste e Sul Goiano) e em áreas com plintossolo (Leste 

Goiano). 

Goiás poderia suportar um aumento nas áreas cultiváveis, porém, há um erro de 

ocupação em algumas áreas, particularmente com a agricultura, em que há inobservância da 

grande diversidade dos componentes ambientais. A despeito de o relevo variar 

predominantemente de suave para suave-ondulado, existem diferenciações marcantes na 

fisionomia e no potencial de uso da terra, os quais podem acarretar mais degradação, provocada 

pelo uso indevido dessas áreas (SANO et al., 2007a). 

Ferreira e Silva (2008) explicam que em muitos sítios, a produtividade florestal está 

aquém do seu potencial biológico, havendo possibilidades de aumento da produtividade, em 

grande escala, pela adoção de técnicas apropriadas de manejo de solo e da plantação. Com isso, 

atribuem à geomorfologia e às propriedades do solo, o baixo índice de produtividade florestal 

de algumas áreas. 

Nas regiões tropicais, o ambiente biofísico é altamente diversificado e a produtividade 

florestal varia acentuadamente. Embora a produtividade seja, mais frequentemente, limitada 

pela disponibilidade de água e nutrientes, pode ser afetada positiva ou negativamente por outros 

fatores, como: escolha inadequada da espécie para o sítio a ser plantado; má qualidade das 

mudas, preparo inadequado de área, controle ineficiente de pragas, doenças e plantas daninhas 

e até mesmo deficiência nutricional não diagnosticadas e/ou não corrigidas (FERREIRA; 

SILVA, 2008; SANTANA; FONTAN; OLIVEIRA, 2014). 
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Figura 20 – Tipos de solos do estado de Goiás com a localização de algumas áreas de reflorestamento dentro das 

mesorregiões do estado. Fonte: SIEG (2004), adaptado pela autora, 2016. 

 

 Em geral, Gonçalves et al. (2015) expõem que a grande variabilidade de solos e de 

topografia reflete a ampla extensão das áreas de plantios. Os solos mais intemperizados e 

desenvolvidos, com B latossólico, estão sob condições climáticas e bióticas muito ativas, como 

nas regiões tropicais e subtropicais úmidas. Posicionam-se na paisagem em condições mais 

estáveis, de relevo plano a ondulado. Os solos menos intemperizados, com B textural, se 

formam em condições topográficas menos estáveis. Menos desenvolvidos que os anteriores, os 

solos com B incipientes formam-se em relevo ondulado a montanhoso. E os solos pouco 

desenvolvidos, comumente, estão presentes em condições topográficas muito instáveis. 
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 De modo geral, os ecossistemas onde está estabelecida a maioria das plantações são 

bastantes sensíveis à perturbação antrópica, devido às seguintes razões ecológicas e históricas: 

i) as condições climáticas são muito ativas, com ocorrências de frequentes chuvas de alto poder 

erosivo no período chuvoso; ii) significativa parte das plantações é realizada em relevo 

acidentado; iii) os solos são de baixa fertilidade natural e pobres em minerais primários, 

portanto, sem ou com baixas reservas de nutrientes; iv) grande parte das plantações foram 

estabelecidas em áreas agrícolas com solos degradados, onde houve previamente significativa 

perda da capacidade suporte do solo (GONÇALVES et al., 2015). 

 Dos plantios florestais presentes no Brasil, aproximadamente 21% deles se encontra em 

áreas de Cerrado, devido a quantidade de chuva, índices térmicos e sazonalidade climática. 

Ressalta-se, que anteriormente, as áreas eram de pastagens e culturas agrícolas (GONÇALVES 

et al., 2015).  

 Os Latossolos são profundos, com horizontes bem diferenciados e com baixo gradiente 

textual. A fertilidade e os teores de minerais pouco resistentes ao intemperismo são baixos. Os 

plantios florestais em áreas de Latossolo representam aproximadamente 47,9% das áreas 

plantadas brasileiras. Os Argissolos são profundos a pouco profundos, com ocorrência, em 

menor expressão, de solos rasos a pouco profundos. Comumente, são de média fertilidade, 

sendo muito utilizados para plantações de eucalipto (25,5%) da área total plantada no Brasil 

(GONÇALVES et al., 2015). 

 Os Cambissolos são moderados a bem drenados, pouco profundos ou rasos, raramente 

profundos, com desenvolvimento pedogenético pouco pronunciado. Geralmente apresentam 

limitações físicas (permeabilidade, profundidade, retenção de água disponível) que limitam a 

produção florestal, sem necessariamente inviabilizá-la economicamente. Comumente, eles são 

de média a alta fertilidade. Os plantios florestais em áreas de cambissolos representam 14% das 

plantações (GONÇALVES et al., 2015). 

 Os solos pouco desenvolvidos, como os Neossolos e Gleissolos, apresentam horizonte 

A sobrejacente à rocha ou ao horizonte C. As profundidades são diversas, desde rasos a muito 

profundos, apresentando topografia variando de forte ondulada a montanhosa. Em geral, 

possuem características físicas desfavoráveis ao desenvolvimento de espécies florestais, e 

normalmente encontram-se dentro de áreas de preservação permanente (APP). Há 

aproximadamente 3,9% de plantios sobre áreas de Neossolo, estando em sua maioria nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina (GONÇALVES et al., 2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de carvão vegetal nas mesorregiões Norte e Sul começa a apresentar 

redução no ano de 2005, decorrente da substituição do produto por outras fontes de energia. 

A produção e a arrecadação de lenha não apresentaram redução, ao longo da série 

temporal, até o ano de 2014, quando sofreu redução de 20,96% na produção e 40,22% na 

arrecadação. 

A produção de madeira não sofreu redução nos valores de produção e arrecadação ao 

longo do período, visto que o produto apresenta uma característica cíclica, isto é, em um período 

há alta produção e, no seguinte, há baixas. 

A mesorregião Sul apresenta sempre os maiores valores de produção e arrecadação para 

os três produtos, resultado do seu alto consumo, pois são utilizados em fornos como fonte de 

energia térmica para secagem de grãos, na geração de vapor d’água em caldeiras de 

esmagadoras de soja, laticínios, frigoríficos, além de fornos de mineradoras goianas, entre 

outros. 

As mesorregiões com maiores áreas plantio comercial de florestas são a Sul, Leste e 

Norte, sendo que a Sul e a Leste são as maiores produtoras de lenha e madeira em tora no estado 

de Goiás. Os valores de produção para o Centro goianos constituem a terceira colocação de 

produção, porém, a mesorregião é a quarta colocada em relação as áreas plantadas. 

A distribuição espacial dos plantios de eucalipto nos municípios se caracteriza por sua 

atomização e por uma produção não verticalizada dos produtores, refletindo o potencial da 

atividade florestal na geração de renda em pequenas e médias propriedades. 

Apesar das diferenças de metodologia, o mapa do PROBIO/MMA 2002 e o mapa 

TerraClass Cerrado 2013 estão próximos dos resultados encontrados para a paisagem atual do 

estado de Goiás elaborada neste trabalho, isso considerando a fase temporal de cada 

mapeamento. Desse modo, reforçamos que a aplicação de técnicas de sensoriamento para 

monitoramento de uso do solo, entre outros estudos, é muito importante, ainda mais quando 

algumas informações ainda não são de fácil acesso ou não estão disponíveis. 

Assim, é válido mencionar que os trabalhos de campo foram necessários para garantir a 

confiabilidade dos resultados, uma vez que o Coeficiente Kappa obtido na validação do 

mapeamento foi 0,79 (considerado razoável). 
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APÊNDICE A – Quantidade e valores arrecadados dos produtos oriundos dos plantios 

comerciais no período de 2000 a 2015, em Goiás 

 

Regiões Período 

Finalidades da madeira em Goiás   

Carvão vegetal Lenha Madeira em tora Papel e Celulose 

Produção Valor Produção Valor Produção Valor Produção Valor 

Quant. 

(t) 

Valor 

(1 000 R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1.000 

R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1 000 R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1 000 

R$) 

Goiás 

2000 77636 11303 679755 6633 23721 548 - - 

2001 45619 7393 517768 6226 51140 1248 - - 

2002 45166 7604 459388 6183 32355 998 - - 

2003 24419 6421 865885 17847 26330 1081 - - 

2004 20011 6552 935370 24776 21500 650 - - 

2005 15941 5255 901723 28138 182700 5589 - - 

2006 24798 11 616 732 883 28 659 252850 12729 - - 

2007 16849 9 365 749 245 33 521 201260 12057 - - 

2008 22538 14457 899425 57875 156100 11680 - - 

2009 16481 10231 1081860 75478 239296 10595 - - 

2010 2333 1737 1255110 85586 350521 54439 - - 

2011 1954 1676 1690603 123662 183308 23708 - - 

2012 1702 1449 2217710 161773 232145 31098 3900 310 

2013 2573 3041 4498379 269014 774320 80567 - - 

2014 3192 3701 4357778 268427 598180 65491 - - 

2015 1276 1996 3444303 160454 574025 64484 - - 

Norte 

Goiano 

2000 27390 3295 169610 878 5750 230 - - 

2001 23319 3297 114720 753 13140 526 - - 

2002 20794 3204 63258 503 12355 618 - - 

2003 9246 1535 149119 1140 11330 736 - - 

2004 6096 986 145820 2219 1500 90 - - 

2005 8340 1804 165830 3317 2700 189 - - 

2006 17298 7106 137730 2829 2850 229 - - 

2007 10219 4831 191740 2325 1260 57 - - 

2008 17681 10558 135025 2026 1100 55 - - 

2009 15154 9062 105030 2101 1166 70 - - 

2010 1340 872 145950 3214 1200 84 - - 

2011 1257 944 189163 4762 1308 105 - - 

2012 1140 840 268355 10451 6000 510 3 800 304 

2013 1460 1496 324790 9714 14620 1617 - - 

2014 1769 1925 298340 13634 9147 947 - - 

2015 62 62 238838 12939 11252 1158 - - 

Centro 

Goiano 

2000 - - 15020 174 - - - - 

2001 - - 36400 444 - - - - 

2002 - - 18500 363 - - - - 

2003 - - 17205 341 - - - - 

2004 - - 17300 369 - - - - 

2005 - - 10900 239 - - - - 

2006 - - 8500 200 - - - - 

2007 - - 15280 475 - - - - 

2008 - - 50200 2926 - - - - 

2009 15 15 53700 3214 - - - - 

2010 20 22 70700 4532 - - - - 

2011 25 30 91250 5508 300 18 - - 

2012 25 30 105510 5599 21095 1725 100 6 

2013 132 314 415705 20586 51060 3682 - - 

2014 147 326 593280 23213 50270 3854 - - 

2015 151 333 561330 22639 52010 3906 - - 

Continua... 
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Continuação... 

Regiões Período 

Finalidades da madeira em Goiás   

Carvão vegetal Lenha Madeira em tora Papel e Celulose 

Produção Valor Produção Valor Produção Valor Produção Valor 

Quant. 

(t) 

Valor 

(1 000 R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1 000 R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1 000 R$) 

Quant. 

(m³) 

Valor 

(1 000 R$) 

Noroeste 

Goiano 

2000 - - - - - - - - 

2001 - - - - - - - - 

2002 - - - - - - - - 

2003 - - - - - - - - 

2004 - - - - - - - - 

2005 - - - - - - - - 

2006 - - - - - - - - 

2007 - - - - - - - - 

2008 - - - - - - - - 

2009 - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - 

2012 - - - - 1750 140 - - 

2013 - - - - - - - - 

2014 450 630 80000 6593 - - - - 

2015 450 810 84000 6720 - - - - 

Leste 

Goiano 

2000 750 225 50000 500 - - - - 

2001 550 193 30000 330 - - - - 

2002 472 112 1200 13 - - - - 

2003 220 54 1000 15 - - - - 

2004 500 200 - - - - - - 

2005 200 120 - - - - - - 

2006 100 70 - - - - - - 

2007 91 77 - - - - - - 

2008 102 92 1700 111 - - - - 

2009 112 106 1850 127 - - - - 

2010 122 120 47085 3066 - - - - 

2011 111 112 40670 3049 - - - - 

2012 111 111 112070 6950 - - - - 

2013 288 203 847780 51381 157280 11145 - - 

2014 132 106 625848 40172 149234 11193 - - 

2015 38 31 665060 38136 149715 10495 - - 

Sul 

Goiano 

2000 49496 7784 445125 5080 17971 318 - - 

2001 21750 3903 336648 4699 38000 722 - - 

2002 23900 4288 376430 5304 20000 380 - - 

2003 14953 4831 698561 16352 15000 345 - - 

2004 13415 5366 772250 22188 20000 560 - - 

2005 7401 3331 724993 24582 180000 5400 - - 

2006 7400 4440 586653 25630 250000 12500 - - 

2007 6540 4457 542225 30721 200000 12000 - - 

2008 4740 3792 712500 52813 155000 11625 - - 

2009 1200 1048 921280 70036 238130 10525 - - 

2010 850 723 991375 74775 349321 54355 - - 

2011 560 590 1369520 110343 181700 23585 - - 

2012 425 468 1731775 138774 203300 28724 - - 

2013 694 1028 2910104 187332 551360 64122 - - 

2014 694 714 2760310 184814 389529 49497 - - 

2015 576 759 1895076 80020 361048 48925 - - 

Fonte: IBGE, 2015. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE A – Mapa de uso do solo da mesorregião Centro-Oeste de Goiás no ano de 

2002, com áreas de reflorestamento em 2015 

 

 
Fonte: Probio, 2002. Adaptado para as áreas de reflorestamento de 2015 pela autora. 
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APÊNDICE B – Mapa de uso do solo da mesorregião Leste de Goiás no ano de 2002, 

com áreas de reflorestamento em 2015 

 

 

Fonte: Probio, 2002. Adaptado para as áreas de reflorestamento de 2015 pela autora. 
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APÊNDICE C – Mapa de uso do solo da mesorregião Noroeste de Goiás no ano de 2002, 

com áreas de reflorestamento em 2015 

 

Fonte: Probio, 2002. Adaptado para as áreas de reflorestamento de 2015 pela autora. 
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APÊNDICE D – Mapa de uso do solo da mesorregião Norte de Goiás no ano de 2002, com áreas de reflorestamento em 2015 

 

 
Fonte: Probio, 2002. Adaptado para as áreas de reflorestamento de 2015 pela autora. 



86 
 

  

APÊNDICE E – Mapa de uso do solo da mesorregião Sul de Goiás no ano de 2002, com áreas de reflorestamento em 2015 
 

 
Fonte: Probio, 2002. Adaptado para as áreas de reflorestamento de 2015 pela autora. 
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ANEXO A – Guia de financiamento florestal em 2016 

 

LINHA DE 

CRÉDITO 
BENEFICIÁRIOS FINALIDADE 

Pronaf Floresta 
Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf 

Atividades de manejo; exploração extrativista sustentável; sistemas 

agroflorestais; enriquecimento de área florestal; recomposição e 

manutenção de APP e/ou RL; e recuperação de áreas degradadas. 

Pronaf Eco 
Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf 

Silvicultura; adequação à legislação ambiental; planos de manejo 

florestal sustentável; recuperação da RL, APP e áreas degradadas; 

implantação de viveiros de mudas de essências florestais, frutíferas e 

implantação de culturas de dendê e seringueira. 

Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf 
Sistemas de base agroecológica ou orgânicos. 

Pronaf Semiárido 
Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf 

Implantação/ampliação ou modernização da infraestrutura produtiva 

por meio de projetos de convivência com o Semiárido. 

PRONAF custeio 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf, exceto 

Grupos “A” e “A/C”. 

Cultivo de espécies florestais; sistemas agroecológicos ou de 

transição. 

Pronaf mais 

Alimentos 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf. 

Implantação/ampliação ou modernização da estrutura das atividades 

de produção, armazenagem, transporte ou de serviços. 

Pronaf 

Microcrédito - 

grupo Pronaf B 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf do 

Grupo B. 

Implantação/ampliação ou modernização da infraestrutura; e custeio 

de atividades de produção e prestação de serviços. 

Pronaf A 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf, 

beneficiários PNRA e PNCF 

em condições específicas. 

Atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural, 

assim como implantação, ampliação ou modernização da 

infraestrutura de produção e prestação de serviços agropecuários. 

Pronaf A/C 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf, 

beneficiários do PNRA e 

PNCF, em condições 

específicas. 

Atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural, 

assim como implantação/ampliação ou modernização da 

infraestrutura de produção e prestação de serviços agropecuários. 

Pronaf Mulher 

Mulheres Agricultoras 

integrantes de unidades 

familiares de produção 

enquadradas no Pronaf. 

Atendimento de propostas de crédito à mulher agricultora. 

Pronaf Jovem 

Jovens de 16 a 29 anos, 

integrantes de unidades 

familiares enquadradas no 

Pronaf, que atendam às 

exigências. 

Implantação/ampliação ou modernização da estrutura das atividades 

de produção, armazenagem, transporte ou de serviços. 

Pronaf Produtivo 

Orientado 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf nas 

regiões de atuação dos Fundos 

Constitucionais de 

Financiamento. 

Implantação/ampliação ou modernização da infraestrutura necessária 

para a convivência com o bioma; plantio e tratos culturais; pagamento 

dos serviços de assistência técnica e extensão rural. 

Pronaf Custeio 

eComercialização 

de Agroindústria 

Cooperativas/empreendimentos 

familiares rurais com DAP. 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf sob 

condição específica. 

Beneficiamento, industrialização e comercialização da produção. 

Pronaf 

Agroindústria 

Agricultores Familiares 

enquadrados no Pronaf e seus 

empreendimentos familiares 

rurais ou suas cooperativas 

Beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização da 

produção. 

Pronamp 
Médios produtores rurais que 

se enquadrem nas exigências. 

Financiar investimento e/ou custeio de atividades do médio produtor 

rural, inclusive despesas da extração de produtos vegetais 

espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento. 

(Continua) 
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(Continuação) 

LINHA DE 

CRÉDITO 
BENEFICIÁRIOS FINALIDADE 

Programa ABC 

Produtores rurais (pessoas físicas 

ou jurídicas), e suas cooperativas, 

inclusive para repasse a 

cooperados. 

Adequação/regularização das propriedades rurais frente à 

legislação ambiental (ABC Ambiental); implantação/manutenção 

e melhoramento do manejo de florestas comerciais (ABC 

Florestas); implantação de sistemas de ILP, LF, PF ou LPF; 

implantação/melhoramento e manutenção de florestas de 

dendezeiro (ABC Dendê). 

BNDES Florestal 

Pessoas jurídicas de direito 

privado e público, empresários 

individuais, associações e 

fundações. 

Manejo florestal; reflorestamento de áreas degradadas/convertidas 

por meio de plantios de espécies florestais nativas, inclusive APP 

e RL; plantio de espécies florestais para fins energéticos e/ou de 

oxirredução por meio do suprimento de madeira na cadeia 

produtiva dos setores de ferro gusa, ferro ligas, produtos 

cerâmicos e cal. 

BNDES Meio 

Ambiente 

Pessoas jurídicas de direito 

privado e público, empresários 

individuais, associações e 

fundações. 

Recuperação de matas ciliares e controle de erosão; formação, 

recuperação, manutenção, preservação, monitoramento e 

compensação de RL e APP; recuperação de passivos ambientais. 

BNDES - 

INOVAGRO 

Produtores rurais (pessoas físicas 

ou jurídicas) e cooperativas de 

produção rurais. 

Incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais: 

aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e 

instalações para proteção de cultivos inerentes ao segmento da 

produção de mudas de espécies florestais e fruticultura. 

BNDES – 

Programa Fundo 

Clima - Carvão 

Vegetal 

Empresas com sede e 

administração no país. 

Melhoria da eficiência e sustentabilidade da produção de carvão 

vegetal: sistemas de carvoejamento, abrangendo fornos com 

rendimento gravimétrico acima de 35%; sistemas auxiliares de 

melhoria de eficiência energética; e sistemas de recuperação, 

tratamento e aproveitamento energético. 

BNDES – 

Programa Fundo 

Clima – Combate 

à Desertificação 

Produtores rurais e suas 

cooperativas; pessoa jurídica de 

direito privado e de direito 

público; empresas. 

Restauração de Biomas; e atividades produtivas sustentáveis 

(produção de frutos, fibras e madeiras nativas). 

BNDES – 

Programa Fundo 

Clima – Florestas 

Nativas 

Pessoa jurídica de direito privado 

e de direito público. 

Manejo florestal sustentável; plantio florestal com espécies 

nativas; recomposição da cobertura vegetal com espécies nativas, 

incluindo Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal; 

apoio à cadeia produtiva de produtos madeireiros e não 

madeireiros de espécies nativas; desenvolvimento tecnológico. 

FCO Verde 

Conservação da 

Natureza 

Produtores rurais, PF ou PJ, suas 

cooperativas e associações 

(equipara-se o produtor rural a 

pessoa jurídica que se dedica a 

atividades florestais). 

Manejo florestal sustentado de baixo impacto; regularização e 

recuperação de áreas de RL E APP; SAF'S; florestamento e 

reflorestamento; implantação de viveiros regionais para 

fornecimento de mudas; implantação de culturas permanentes para 

aproveitamento fitoterápico, alimentar e energético; despesas com 

regularização fundiária. 

FCO Verde 

Integração 

Lavoura-

Pecuária-Floresta 

Produtores rurais, PF ou PJ, suas 

cooperativas e associações 

(equipara-se o produtor rural a 

pessoa jurídica que se dedica a 

atividades florestais). 

Implantação de sistemas de ILP, LP, PF ou ILPF; intensificação 

do uso da terra em áreas já desmatadas. 

FNE Verde 

Produtores rurais (PF e PJ), suas 

cooperativas e associações; 

empresas rurais, industriais, 

comerciais e de prestação de 

serviços. 

Manejo florestal; reflorestamento, sistemas agroflorestais e 

agrossilvopastoris; produção de sementes e mudas; recuperação 

ambiental e convivência com o semiárido; produção de base 

agroecológica, transição agroecológica e sistemas orgânicos de 

produção, inclusive beneficiamento dos produtos. 

FNO Programa 

ABC 

Pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado, inclusive 

populações tradicionais da 

Amazônia (povos indígenas, 

comunidades quilombolas, 

ribeirinhos, extrativistas, 

pescadores artesanais, entre outros 

povos da floresta) não 

contempladas pelo PRONAF; e 

empresários individuais, empresas 

individuais de responsabilidade 

limitada (EIRELI), associações e 

cooperativas. 

Plantio de florestas, incluindo o reflorestamento com espécies 

nativas para recuperação de APP; reflorestamento e florestamento 

com espécies nativas e/ou exóticas, em áreas degradadas/alteradas 

de uso alternativo do solo e para recuperação de Área de RL; e 

sistemas de ILP, LP, PF ou ILPF e de SAFs. 
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(Continua) 

(Continuação) 
LINHA DE 

CRÉDITO 
BENEFICIÁRIOS FINALIDADE 

FNO 

Biodiversidade 

Pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado do setor rural, 

inclusive empresas 

individuais, associações e 

cooperativas; populações 

tradicionais da Amazônia não 

contempladas pelo Pronaf 

(extrativistas, povos indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, 

pescadores artesanais etc.). 

Manejo florestal de escala empresarial e comunitária; recuperação da 

vegetação nativa, serviços ambientais, fauna silvestre, plantas 

medicinais e aromáticas, proteção, preservação, recuperação e 

utilização sustentável de mananciais. 

FNO Amazônia 

Sustentável 

Produtores rurais, suas 

cooperativas e associações; 

pessoas jurídicas de direito 

privado, dos setores primário, 

secundário e terciário, 

inclusive Sociedades de 

Propósito Específico (SPE) e 

empresas individuais; e 

empresas públicas não 

dependentes de transferências 

financeiras do Poder Público. 

Atividades do segmento industrial de transformação de produtos 

florestais madeireiros e não madeireiros oriundos de áreas de manejo 

florestal sustentável, reflorestamento e recuperação de áreas 

desflorestadas e/ou alteradas. 

Apoio à formação 

de estoque pela 

agricultura 

familiar 

Cooperativas e outras 

organizações formalmente 

constituídas como pessoa 

jurídica que detenham DAP 

Jurídica. 

Formação de estoque de produtos alimentícios in natura; 

industrializados, processados ou beneficiados; e orgânicos ou 

agroecológicos. 

FEPM 

Produtores rurais (pessoas 

físicas e jurídicas) e suas 

cooperativas. 

Formação de estoque e comercialização de produtos próprios 

específicos, proporcionando o armazenamento e a conservação dos 

produtos agropecuários até a comercialização em melhores condições 

de mercado. 

FGPP 

PJ que beneficie ou 

industrialize os produtos 

amparados pela PGPM: 

beneficiadores e 

agroindústrias; cooperativas 

de produtores rurais na 

atividade de beneficiamento. 

Financiar indústrias e beneficiadoras na compra da produção 

agropecuária diretamente dos produtores rurais, garantindo que o 

valor pago para o produto amparado na PGPM seja atendido. 

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2016. Disponível em: http://www.florestal.gov.br/. 


