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Resumo
Neste trabalho realizou-se a análise granulométrica das formações superficiais no Parque
Estadual Terra Ronca (PETeR), no nordeste do estado de Goiás, com o intuito de verificar a variação
textural. A partir da análise laboratorial obtêve-se os resultados de amostras com texturas arenosas
e médias a montante do PETeR, e classe de textural média e siltosa a oeste. Essa variação textural
está ligada a distribuição das formações geológicas na área de estudo. A textura predominantemente
arenosa deixa as formações superficiais suscetiveis à erosão, colocando as cavernas protegidas pelo
PETeR em risco de assoreamento, uma vez que se localizam a montante dos respectivos
sumidouros.
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1. Introdução
No nordeste do estado de Goiás, próximo ao limite interestadual com a Bahia, ocorrem
formações superficiais arenosas coluviais e/ou residuais, originadas a partir dos arenitos
cretácicos do Grupo Urucuia (TEIXEIRA; POLI; FERREIRA, 1982). Estas formações arenosas
são drenadas por bacias hidrográficas a montante dos sumidouros das cavernas do Parque
Estadual Terra Ronca (PETeR). Estas formações arenosas são muito suscetíveis à ação erosiva,
podendo contribuir com um grande volume de carga arenosa às cavernas, uma vez que as bacias
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hidrográficas a montante do PETeR possuem capacidade moderada para transportar
sedimentos. (FAQUIM; ZANCOPÉ; CHEREM, 2017).
O PETeR protege sete das trinta maiores cavernas do Brasil (MATEUCCI; SOARES
FILHO; NASCIMENTO, 2001). Entretanto, a presença das formações superficiais arenosas
suscetíveis a erosão nas bacias hidrográficas a montante do PETeR coloca as cavernas em risco
de assoreamento, ameaçando a conservação deste patrimônio natural. Aliada a configuração da
paisagem regional, a introdução de sedimentos nas cavernas é um processo natural, de acordo
com Piló (2000) e Laureano e Karmann (2013), reforçando a ameaça ao PETeR.
Diante disso, este trabalho tem o objetivo de apresentar a variação textural das
formações superficiais situadas no Parque Estadual de Terra Ronca e entorno.
2. Materiais e Métodos
A primeira etapa deste trabalho consistiu em uma atividade de campo para a coleta de
amostras das formações superficiais, por meio do trado manual a profundidades de 30 e 60 cm.
Realizou-se a amostragem no topo do Chapadão Central (extremo oeste da Bahia, limite
interestadual com Goiás) e nos patamares embutidos no sopé da Serra Geral de Goiás (escarpa
ocidental do Chapadão Central) (MAURO; DANTAS; ROSO, 1982). Estes locais encontramse sobre os arenitos do Grupo Urucuia, a montante dos sumidouros do PETeR. Também foram
amostradas as formações superficiais a oeste da Serra do Calcário e do PETeR, originadas a
partir das rochas neoproterozóicas do Grupo Bambuí (TEIXEIRA; POLI; FERREIRA, 1982;
DARDENNE, 1978), para fins de comparação.
A segunda etapa consistiu de análise laboratorial, para determinar a granulometria das
amostras, por meio do granulômetro a laser (Mastersize 2000/Malvern Instrument®), do
Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física, do Instituto de Estudos
Socioambientais, da Universidade Federal de Goiás.
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As análises granulométricas quantificaram a distribuição dos tamanhos dos grãos nas
amostras, conforme classificação de Almeida, et. al. (2012): argilas, menor que 2 µm; silte de
2 a 50 µm; areia fina de 50 a 200 µm; areia média de 200 a 500 µm; areia grossa de 500 a 2000
µm. Por meio destas análises pôde-se aferir a classe textural de cada amostra por profundidade,
conforme o triângulo textural de Grupamento de Classes de Textura (EMBRAPA, 2006).
3. Resultados e Discussões
Os resultados das análises granulométricas e das classes texturais estão representados
na figura 1, tendo as variações texturais das formações superficiais amostradas distribuídas por
profundidades, compartimentos geomorfológicos e formações geológicas.

Figura 1: Granulometria e classe textural por profundidade e compartimento geomorfológico.
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No Chapadão Central, as amostras coletadas em dois pontos, apresentaram cerca de 50
a 60% de areia, alcançando a classe de textura média. Nos patamares embutidos no sopé da
Serra Geral de Goiás, as amostras coletadas em 5 pontos apresentaram entre 80 e 90% de grãos
de areia, incidindo na classe de textura arenosa. No Vão do Paranã, à oeste da Serra do Calcário
e do PETeR, as amostras foram coletadas em 3 pontos, onde a distribuição granulométrica
permitiu classificá-las como de textura média e siltosa. Enquanto os pontos de amostragem no
Chapadão Central e nos patamares do sopé da Serra Geral localizam-se a montante dos
sumidouros das cavernas do PETeR, os pontos no Vão do Paranã localizam-se a jusante das
ressurgências.
Esperava-se encontrar a classe de textura arenosa nos patamares embutidos no sopé da
Serra Geral, pois apresentam Neossolos Quartzarênicos, de acordo com a classificação
realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo de Goiás
(EMATER-GO) e por serem derivados dos colúvios e de alteração in situ dos arenitos Urucuia.
As texturas siltosas das formações superficiais no Vão do Paranã, à oeste da área de estudo, são
derivadas das litologias do Grupo Bambuí.
4. Considerações Finais
Concluiu-se que a distribuição granulométrica do PETeR e seu entorno apresentou
textura, predominantemente, arenosa. Os patamares no sopé da Serra Geral apresentaram
textura arenosa, equanto o Chapadão e à oeste do PETeR apresentaram textura média e siltosa.
Essa distribuição está ligada ao material de origem das formações superficiais.
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