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RELATÓRIO TÉCNICO ABORDANDO A COBERTURA VEGETAL 

REMANESCENTE E O USO DOS SOLO – TERRA NOVA DO NORTE - MT 

 

O presente Relatório Técnico tem como objetivo apresentar o início do 

processo de desmatamento e a evolução do processo de regeneração em alguns 

locais dentro área de estudo, que possui uma superfície aproximada de 57,4ha, 

localizada entre as coordenadas de Latitude 10°36'25.93"S e Longitude 55°7'26.81" 

W, na região Morro da Creche  , perímetro urbano do município de Terra Nova do 

Norte, região norte do estado de Mato Grosso - Figura 1. Para tal utilizou-se como 

instrumento de análise, dados secundários e imagens de satélite. 

No município de Terra Nova do Norte, pode ser encontradas três classes de 

solos, de acordo com a Seplan-MT os solos são: Latossolo-Vermelho-Amarelo, 

Solos Concrecionários Latossólicos e Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico, sendo 

predominante o Latossolo-Vermelho-Amarelo, solo da nossa área de estudo. O 

relevo é considerado plano com altitudes variando entre 232 e 482 metros. Além 

disso, está inserida no Bioma Amazônico. 

A tipologia de Floresta da área objeto deste estudo foi classificada de acordo 

com o RADAMBRASIL, cuja nomenclatura pode ser atualizada, conforme o IBGE 

(2012). Trata-se de Floresta Ombrófila Aberta com Cipós a qual representa a matriz 

de vegetação típica da região da Depressão do Norte de Mato Grosso, onde se tem 

na estrutura dos maciços florestais, espaços relativamente abertos, mais claros, e 

um gradiente climático que apresenta mais de 60 dias secos por ano, assinalados 

em sua curva ombrotérmica. 
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Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo 
Fonte: PROTEGE Engenharia 

 

Apesar da interferência antrópica e de áreas com potencial degradação 

observadas através das imagens de satélite, pode-se visualizar um alto poder de 

regeneração. Além da presença de uma grande reserva conservada ao redor da 

área, no interior da área observa-se a presença de núcleos de vegetação (Figura 2), 

onde são grandes propagadores de sementes auxiliando assim na regeneração, 

podendo considerar também a maior presença de animais que são responsáveis 

pela dispersão de algumas espécies. 

Observa-se (Figura 2) que a maior parte da área é composta por vegetação 

nativa, contendo também algumas edificações, como creche, praça, uma pista e na 

área em branco, há a presença de vegetação, porém rasteira. 
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Figura 2 – Análise da área de estudo 
Fonte: PROTEGE Engenharia 

 

Concluindo assim que a região apresenta grande índice de conservação e 

potencial alto para implantação de parques ou programas de conservação, visto que 

trará não apenas benefícios ecológicos, mas como uma qualidade de vida a todos 

em torno como atender todo o município de Terra Nova do Norte com um espaço 

ambientalmente adequado para pratica de esportes e lazer. 
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