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 RESUMO

A pesquisa desenvolveu-se na Alta Bacia do Rio Araguaia, no seu setor sul ,

situado na conjunção de partes das regiões do sudeste goiano, sudoeste do

Mato Grosso e Nordeste do Mato Grosso do Sul.  A área de estudo é

representativa do bioma cerrado, e integra as terras que correspondem ao

grande divisor das águas das bacias hidrográficas Amazônica e do Prata,

marcado pelo proeminente ressalto topográfico de topo tabuliforme,

denominado de chapada, delimitado em geral por escarpas a Serra do

Caiapó, ao sopé da qual inicia-se extenso pedimento suavizado, mais

dissecado nas proximidades da escarpa e de relativamente baixa densidade

de drenagem e dissecação até alcançar o Rio Araguaia.

Nos últimos 30 anos, em conseqüência da expansão da fronteira agrícola

induzida por uma polí tica dita desenvolvimentista, grandes áreas do

cerrado foram incorporadas ao processo produtivo através de uma rápida

apropriação das terras, da substituição da cobertura vegetal  pelas culturas,

sobretudo anuais e da ampliação das áreas de pastagens, desencadeando

vários impactos ambientais negativos,  principalmente erosivos lineares do

tipo ravinas e principalmente de voçorocas de médio e grande porte junto

às cabeceiras ou nos  canais de drenagem, acarretando notáveis perdas de

terras e  assoreamentos dos seus cursos.

A distribuição dos focos erosivos em relação aos diferentes graus de

suscetibilidade encontrados anteriormente na área motivou a busca de

delimitação das unidades espaciais numa perspectiva de uso com intuito de

contribuir para a identificação das causas dos processos erosivos lineares.

Assim, a abordagem metodológica fundamentou-se na compreensão das

fisionomias e funcionamentos das unidades de paisagens,  analisadas numa

perspectiva integrada de seus componentes em escala de detalhe, o que

possibilitou identificar os compartimentos do meio físico, denominados de

compartimentos morfopedológicos, interpretados como unidades de

paisagem no conjunto regional.



O mapa de compartimentos morfopedológicos da área de estudo, na escala

1:60.000, principal resultado e produto desta pesquisa, revelaram a

presença de oito compartimentos, com diferentes graus de suscetibilidade

erosiva,  de capacidades de uso e de usos das terras.

Os resultados obtidos revelaram  ainda que o voçorocamento está associado

a condicionantes tanto naturais como antrópicos, tais como: as formas

suavizadas do relevo em amplos interflúvios, a presença dominante dos

Neossolos Quartzarênicos desenvolvidos a partir  dos arenitos da Formação

Botucatu, em especial  dos hidromórficos dos seguimentos inferiores das

vertentes,  submetidos à pastagem com pecuária intensiva,  sem práticas

conservacionistas adequadas,  que promoveram a concentração do

escoamento das águas pluviais, em visível desacordo com as práticas

conservacionistas de uso e manejo das terras.

Palavras-Chave: Bacia do Alto Araguaia,  compartimentação

morfopedológica, erosão linear (ravina e voçoroca),  capacidade de uso das

terras,  suscetibilidade erosiva natural, uso da terra,  pastagem.



ABSTRACT

Large Cerrado areas have been incorporated to the productive process due

to the expansion of the farming frontiers as the result  of developmental

policies established in the last 30 years.   The rapid land conversion, mainly

associated to new pasture areas,  resulted in several  negative environmental

impacts, in particular medium to large size gully erosions near the

headwaters,  which caused considerable soil  loss and river silting.

This research was conducted at the southern portion of the Upper Araguaia

River Basin, encompassing parts of the Goias, Mato Grosso, and Mato

Grosso do Sul States.   The study area, representative of the Cerrado biome

and comprising areas that correspond to the great  divider of the Amazon

and Prata drainage basins, is marked by a prominent topographic

unconformity,  bounded by the Serra do Caiapo scarps, at which foothills

start an extensive pediplain, more dissected near the escarpment, whereas

of lower drainage density towards the Araguaia River.

The study herein presented is based on previous investigations at the Upper

Araguaia Basin regarding the distribution of the erosive occurrences

according to different susceptibili ty degrees.  Specifically,  we aimed at the

delineation of spatial units from a land use perspective, with the goal of

contributing to the identification of the major causes behind the linear

erosive processes observed in the study area.

Therefore, the methodological approach was centered on the understanding

of the physiognomies as well as of the functioning of the landscape units.

These were thorough assessed, through a fine-scale and integrated analysis,

which enabled the identification of morphopedological  compartiments.

The resulting morphopedological  map, at  the 1:60.000 scale, indicated the

existence of eight of such compartiments, each with a different land use

potential and erosive susceptibility.



Our results  also suggest that  the formation of gullies is related to both

natural and anthropogenic causes, such as:  large pediplains, the

predominance of sandy soils associated to the Botucatu Formation, and

intensive cattle raising without the necessary conservationist  and

sustainable practices.

Keywords: Upper Araguaia Basin, morphopedogenic compartimentation,

gullies,  Botucatu Formation.
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A pesquisa desenvolveu-se na Alta Bacia do Rio Araguaia, no seu setor sul, situado

na conjunção de partes das regiões do sudeste goiano, sudoeste do Mato Grosso e Nordeste

do Mato Grosso do Sul.  A área de estudo é representativa do bioma cerrado, e integra as

terras que correspondem ao grande divisor das águas das bacias hidrográficas Amazônica e

do Prata, marcado pelo proeminente ressalto topográfico de topo tabuliforme, denominado

de chapada, delimitado em geral por escarpas a Serra do Caiapó, ao sopé da qual inicia-se

extenso pedimento suavizado, mais dissecado nas proximidades da escarpa e de

relativamente baixa densidade de drenagem e dissecação até alcançar o Rio Araguaia.

Nos últimos 30 anos, em conseqüência da expansão da fronteira agrícola induzida

por uma política dita desenvolvimentista, grandes áreas do cerrado foram incorporadas ao

processo produtivo através de uma rápida apropriação das terras, da substituição da

cobertura vegetal pelas culturas, sobretudo anuais e da ampliação das áreas de pastagens,

desencadeando vários impactos ambientais negativos, principalmente erosivos lineares do

tipo ravinas e principalmente de voçorocas de médio e grande porte junto às cabeceiras ou

nos  canais de drenagem, acarretando notáveis perdas de terras e  assoreamentos dos seus

cursos.

A distribuição dos focos erosivos em relação aos diferentes graus de suscetibilidade

encontrados anteriormente na área motivou a busca de delimitação das unidades espaciais



numa perspectiva de uso com intuito de contribuir para a identificação das causas dos

processos erosivos lineares.

Assim, a abordagem metodológica fundamentou-se na compreensão

das fisionomias e funcionamentos das unidades de paisagens, analisadas

numa perspectiva integrada de seus componentes em escala de detalhe,  o

que possibilitou identificar os compartimentos do meio físico,  denominados

de compartimentos morfopedológicos, interpretados como unidades de

paisagem no conjunto regional.

O mapa de compartimentos morfopedológicos da área de estudo, na

escala 1:60.000, principal  resultado e produto desta pesquisa,  revelaram a

presença de oito compartimentos, com diferentes graus de suscetibilidade

erosiva,  de capacidades de uso e de usos das terras.

Os resultados obtidos revelaram  ainda que o voçorocamento está associado a

condicionantes tanto naturais como antrópicos, tais como: as formas suavizadas do relevo

em amplos interflúvios, a presença dominante dos Neossolos Quartzarênicos desenvolvidos

a partir dos arenitos da Formação Botucatu, em especial dos hidromórficos dos

seguimentos inferiores das vertentes, submetidos à pastagem com pecuária intensiva, sem

práticas conservacionistas adequadas, que promoveram a concentração do escoamento das

águas pluviais, em visível desacordo com as práticas conservacionistas de uso e manejo das

terras.
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ABSTRACT

Large Cerrado areas have been incorporated to the productive

process due to the expansion of the farming frontiers as the result  of

developmental policies established in the last  30 years.  The rapid land

conversion, mainly associated to new pasture areas, resulted in several

negative environmental impacts, in particular medium to large size gully

erosions near the headwaters,  which caused considerable soil loss and river

silting.

This research was conducted at the southern portion of the Upper

Araguaia River Basin, encompassing parts of the Goias,  Mato Grosso, and

Mato Grosso do Sul States.  The study area, representative of the Cerrado

biome and comprising areas that correspond to the great  divider of the

Amazon and Prata drainage basins, is marked by a prominent topographic

unconformity,  bounded by the Serra do Caiapo scarps, at which foothills

start an extensive pediplain, more dissected near the escarpment, whereas of

lower drainage density towards the Araguaia River.

The study herein presented is based on previous investigations at the Upper

Araguaia Basin regarding the distribution of the erosive occurrences according to different

susceptibility degrees. Specifically, we aimed at the delineation of spatial units from a land

use perspective, with the goal of contributing to the identification of the major causes

behind the linear erosive processes observed in the study area.

Therefore, the methodological approach was centered on the

understanding of the physiognomies as well  as of the functioning of the

landscape units. These were thorough assessed, through a fine-scale and

integrated analysis, which enabled the identification of morphopedological

compartiments.

The resulting morphopedological  map, at  the 1:60.000 scale,

indicated the existence of eight of such compartiments, each with a

different land use potential and erosive susceptibility.



Our results also suggest that the formation of gullies is related to both natural

and anthropogenic causes, such as: large pediplains, the predominance of sandy soils

associated to the Botucatu Formation, and intensive cattle raising without the necessary

conservationist and sustainable practices.

Keywords: Upper Araguaia Basin, morphopedogenic compartimentation, gullies, Botucatu

Formation.
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1 – INTRODUÇÃO

Este capítulo tem por objetivo situar o problema da erosão num

contexto histórico, isto é,  a que momento ele se relaciona na evolução de

apropriação das terras da Região da Alta Bacia do Rio Araguaia, nosso

objeto de estudo.

1.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O PROBLEMA ENFOCADO

NA PESQUISA

O ambiente físico do espaço geográfico é caracterizado por uma

dinâmica que se manifesta mediante as interações entre os diferentes

componentes bióticos e abióticos que o constituem e resultam em padrões

organizacionais que podem ser delimitados como unidades fisionômicas e

revelam comportamentos próprios.

Para permitir a nossa existência com qualidade de vida,  é

imprescindível conhecer mais e melhor essa dinâmica,  como também

considerar as nossas interferências nesses componentes, enquanto agentes

ambientais que somos. A compreensão global do nosso meio depende desse

entendimento. Só avaliando correta e precisamente sua capacidade e limite

de suporte,  tanto quanto a tecnologia e a ciência atual nos permitem,

sobretudo no que se refere às nossas intervenções, é que poderemos tomar

as decisões para garantir um futuro melhor.

Hoje em dia esta tarefa é cada vez mais difíci l e complexa,

devido às posturas historicamente diferentes que ainda persistem, em

relação às formas de apropriação do meio físico e de manejo ambiental que

já se mostraram, há muito, como responsáveis pela situação cumulativa e

crescente dos impactos negativos que atingem direta ou indiretamente esses

componentes. Erosão e assoreamento são alguns desses impactos

ambientais que vem sendo constatados na área da presente pesquisa, no

setor sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, sobretudo nos últ imos pouco mais

de 30 anos.
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Entende-se por erosão o desgaste da superfície terrestre pela ação

da água (erosão hídrica), vento (erosão eólica), gelo (erosão glacial) e de

organismos vivos (erosão biológica),  incluindo-se aqui a ação antrópica

(IPT, 1989) e assoreamento como a obstrução, por sedimentos quaisquer,  de

um canal, um rio,   ou uma nascente ou lago ou ainda de suas margens. A

erosão hídrica é mais particularmente correlacionada com aquela causada

pelo escoamento superficial  das águas pluviais, ou subsuperficial das águas

infiltradas nos solos e materiais similares, onde os fluxos podem ser

difusos ou concentrados, denominados de erosão laminar e linear,

respectivamente.

A erosão hídrica linear ou simplesmente linear caracteriza-se por

apresentar formas alongadas de diferentes dimensões, geralmente

conhecidas como sulcos (mais rasos) e ravinas (mais profundas),  ambas

ligadas ao escoamento superficial das águas pluviais e voçorocas ou

boçorocas, mais complexas ligadas tanto ao escoamento superficial  das

águas pluviais como ao subsuperficial  aquele que resulta da circulação

hídrica interna dos solos ou aparentados,  sobretudo lateral , frequentemente

associada ao nível freático (IPT,1986, Salomão, 1994,1999).

A voçoroca caracteriza-se como o tipo de erosão mais complexo e

de controle mais difícil  por envolver mecanismos hidrogeomorfológicos de

subsidência dos terrenos, de movimentos de massa em seus taludes, de

ramificações laterais, de rebaixamento do nível freático e de descarga

rápida de grande quantidade de sedimentos, sobretudo nos sopés das

encostas, nas planícies e nos canais de drenagem e o resultado (Oliveira,

1994; Oliveira 1999; Salomão, 1999). As conseqüências podem ser

variadas,  dentre as mais graves, promoverem o desaparecimento dos canais

de drenagem.

A Alta Bacia do Rio Araguaia situa-se ao redor das divisas dos

Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde se encontra o

divisor das águas das bacias hidrográficas Amazônica, da Prata e do

Paraguai.  As nascentes do rio Araguaia situam-se nessa região, que está

seriamente comprometida pela erosão l inear,  a qual  vem sendo associada ao
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modelo de exploração intensiva dos recursos naturais, sobretudo dos solos

e da biodiversidade, que passou a vigorar há pouco mais de 30 anos, ligado

ao II Plano Nacional de Desenvolvimento do Governo Federal,  ou PND

(1975) que promoveu a instalação de novas frentes de expansão agrícola.

Dentre as polít icas do II PND, a do Programa de Desenvolvimento dos

Cerrados (POLOCENTRO) promoveu a intensificação da apropriação das

terras e a substituição da pecuária tradicional extensiva,  sendo a

responsável pela rápida transformação do uso das terras e das paisagens

pela substituição subseqüente das coberturas vegetais originais pelas

culturas voltadas à exportação, sobretudo anuais,  e pela ampliação das

áreas de pastagens, tanto para o sudeste do país como para o exterior.

A introdução da chamada agricultura moderna, onde há uso

intensivo de motomecanização, de agrotóxicos, do desmatamento e do

fortalecimento do modelo de concentração fundiária consistiu a base do

modelo,  viabil izado também por políticas de instalação de infra-estrutura,

sobretudo ligada a estradas e energia, para viabil izar o escoamento da

produção para a exportação.

Assim, a região Centro-Oeste,  onde se insere a área de pesquisa,

hoje é responsável por grande parte da produção de grãos, principalmente

da soja,  no país e contribui para que este se posicione no cenário mundial

como um dos maiores produtores.

Os impactos negativos decorrentes desse processo já são bastante

conhecidos e notáveis, como a erosão e o assoreamento, a poluição dos

solos e dos recursos hídricos. A área da Alta Bacia do Araguaia

apresentava vegetação do tipo savânica, conhecida no Brasil como cerrado,

cuja diversidade da fauna e flora é considerada uma das mais ricas do

mundo, mas que em conseqüência do referido processo foi substancialmente

reduzida pelos desmatamentos generalizados, somados àqueles mais lentos

que vinham sendo praticados desde meados do século passado, antes em

termos de exploração de carvão, caça e mineração e com as polít icas

desenvolvimentistas do começo (marcha para o oeste) e do final do século

passado (II PND-POLOCENTRO), em função da demanda de terras para a
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implantação da pecuária e agricultura de grãos em particular, e da mais

recente melhoria da pecuária extensiva, que há muito se caracteriza como

atividade econômica importante na região (Cassiano, 1970).

Estudos realizados na região da alta bacia do Rio Araguaia

(IPT,1998; CELG;1998; Oliveira,  1999; Matias, 1999; Silva, 2000; Campos

et al.  1999; Castro et al . ,  2000; Santos, 2001 e Faria, 2001) revelaram que

o uso inadequado do solo, caracterizado pela substituição do cerrado por

agricultura e pecuária extensivas, que acarretaram a instalação de t rilhas de

gado, de cercas de divisas e a construção de estradas sem sistema de

drenagem adequado, propiciou a concentração do escoamento superficial

das águas pluviais. A concentração do escoamento superficial e

subsuperficial é o principal  causador da erosão hídrica do tipo linear  sobre

terrenos que, por sua litologia, tipo de solos e de relevo, foram

interpretados como os maiores condicionantes da elevada suscetibilidade

natural à erosão, permitindo perceber que o modelo desenvolvimentista não

veio acompanhado da devida orientação técnica conservacionista, tampouco

da fiscalização preventiva  ou corretiva de controle ambiental.

Quanto aos condicionantes,  Oliveira et al.  (1999) ao elaborarem o

mapa de suscetibilidade à erosão linear da região da Alta Bacia do Rio

Araguaia,  em escala regional,  ressaltaram a presença de solos arenosos,

então denominados de Areias Quartzosas (hoje Neossolos Quartzarênicos,

conforme EMBRAPA, 1999), associados aos arenitos finos da Formação

Botucatu, dominante na região, e ao relevo suavizado com amplos

interflúvios e vertentes longas e retilíneas ou suavemente convexas,  baixas

declividades e baixos desníveis altimétricos, onde se instalou a maioria dos

focos erosivos lineares do tipo voçorocas, em geral de grande porte.

Esses trabalhos corroboraram, ainda, a interpretação bastante

difundida de que o desenvolvimento das erosões hídricas lineares é

conseqüência de uma integração de fatores de ordem antrópica com os

fatores de ordem natural. Tais trabalhos priorizaram as escalas regionais e

sub-regionais (1/250.000 e 1/100.000 aproximadamente), sendo poucos os

que util izaram  escalas de detalhe (maiores do que l/100.000). Entretanto,
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apontaram na direção prioritária de concentrar esforços na realização de

estudos em escalas de detalhe que priorizassem o estudo do comportamento

do relevo, dos solos e do comportamento físico-hídrico que permitissem

uma melhor espacialização relativa à suscetibilidade bem como uma melhor

compreensão da circulação hídrica nas condições de uso atual  das terras, os

quais integraram a continuação dos programas e projetos de pesquisa que se

seguiram, ou que ainda se encontram em andamento,  enfocando as escalas

sub-regional e local .

Dentre os trabalhos em andamento, os ligados às características

do relevo vem se revelando como imprescindíveis e de grande importância,

como os que enfocam os tipos de modelado, representados por suas formas,

particularmente os tipos geométricos de vertentes, presença de rupturas de

declive,  inclusive de setores escarpados,  extensão ou comprimento das

vertentes,  etc.,  como os realizados por Campos et  al .  (2000) e Campos et al

(1999), mostrando que os comprimentos de rampa, ou seja,  as extensões

elevadas das vertentes,  superiores a 1000m, associavam-se a um número

também elevado de ocorrências erosivas lineares. Martins (2000) revelou,

também, uma relação espacial  entre a distribuição das ocorrências e os

lineamentos estruturais e as características litofaciológicas do substrato

arenítico da área.

Com vistas a aprofundar ainda mais os estudos relat ivos ao

relevo, Barbalho & Campos (2001), por meio de fotointerpretação e análise

de imagens de satélite em escala de detalhe, identificaram e espacializaram

as características morfológicas dos elementos e formas de relevo em escala

de detalhe (1/60.000),  com vistas a compreender suas relações com os

processos erosivos na área, corroborando a interpretação de que as erosões

estão,  em sua maioria,  conectadas à rede hidrográfica em canais

principalmente de 1 a  e 2a  ordem e secundariamente a canais de 3 a   e   4a

ordem, como havia indicado Silva (2000) para a escala regional.

Confirmaram, ainda, que o predomínio de amplas vertentes

associadas a rupturas de declive convexas nos terço médio e superior,

favoreciam o escoamento difuso por serem dispersoras d 'águas pluviais,



23

incorrendo em menor incidência de erosões, enquanto a presença de

rupturas côncavas no limite inferior das vertentes, junto às nascentes e ao

início das planícies aluviais, associava-se à instalação da maioria das

erosões na área, especialmente aquelas de maior porte,  corroborando o

constatado por Santos (2001).

Trabalhos mais recentes como Silva et al  (2001); Barbalho et  al

(2001) e Castro (2002),  vem revelando que a elevada discrepância entre a

capacidade de uso das terras e o uso atual, sobretudo quando nos setores

das nascentes,  nas margens fluviais e nos setores inferiores das vertentes

(com Neossolos Quartzarêncios hidromórficos e Gleissolos) são os maiores

concentradores dos focos erosivos do tipo voçoroca,  interpretando-os como

associados à proximidade dos níveis freáticos, e ocorrência de “piping”, ao

desmatamento e aos caminhos, as cercas de divisas e,  trilhas de gado

evidenciando, ainda, que nas pastagens o problema  é mais grave.

Tais resultados permitiram concluir que as medidas corretivas de

controle dos processos erosivos devem fundamentar-se no disciplinamento

das águas pluviais que incidem, de forma concentrada,  nessas zonas com

rupturas côncavas associadas principalmente aos tributários do rio

Araguaia (Castro, 2000).

Para aprofundar os estudos ainda mais nessa escala e

incorporando-se a variável antrópica, Barbalho et  al . (2001) realizaram um

esboço da caracterização geo-ambiental  dessa região com base na

capacidade de uso da terra (segundo a proposta de Lepsch, 1991) e na

aptidão agrícola das terras (segundo a proposta de Ramalho Filho, 1995).

Os resultados mostram que face à grande discrepância entre o uso/aptidão e

o uso atual,  há necessidade urgente de um reordenamento geo-ambiental

para a área, ressaltando que as ações não podem ser isoladas,  mas, ao

contrário,  integradas a uma política adequada e eficaz que promova tanto as

medidas técnicas de controle do meio físico como as sociais necessárias a

garantir seu sucesso e longevidade.

Com vistas a aprofundar a discussão técnica e sócio-ambiental e

situar melhor a presente pesquisa, é necessário lembrar que a erosão pode
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ser considerada geológica (lenta ou normal) ou acelerada (no tempo) esta

também conhecida como antrópica (IPT, 1986), que é rápida e intensa e

freqüentemente resulta na perda de solos agricultáveis.  É preciso lembrar

que os solos naturalmente erodíveis correspondem àqueles cuja conjunção

de certos atributos dos fatores do meio físico (substrato geológico, relevo,

cobertura vegetal e clima) os torna mais suscetíveis aos impactos das gotas

e do escoamento das águas de chuva, e é onde o risco pode ser

potencializado em conseqüência de seus maus usos e manejos.

Torna-se imprescindível , portanto,  conhecer mais detalhadamente

a suscetibilidade natural para poder relacioná-la com os usos e manejos dos

solos, de modo que possa permitir uma análise que dist inga até onde os

fatores condicionantes naturais são responsáveis pelos processos erosivos e

possam fornecer os indicadores ao seu controle, ressaltando-se que uma

política de reabilitação ou resiliência das terras,  passa inevitavelmente pela

base técnica que, por sua vez, resulta do bom conhecimento científico do

problema.

Para tanto é importante uma caracterização ainda mais completa

dos condicionantes dos processos erosivos que atingem a área de pesquisa e

é neste ponto que a presente pesquisa se insere, uma vez que já se conhece

regionalmente e até com algum detalhe as litologias, os solos, o relevo, o

histórico de uso e de ocupação da área e tendo-se já obtido um certo

número de indicadores, torna-se necessário partir  para trabalhos de síntese

diagnóstica em escala de detalhe, enfoque este que se propõe a presente

proposta de investigação.

Como anunciado anteriormente,  a integração dos componentes do

meio físico permite a delimitação espacial de unidades ambientais ou

compartimentos que apresentam dinâmicas próprias, em especial quanto ao

comportamento físico-hídrico, as quais podem resultar em maior ou menor

suscetibilidade aos processos erosivos. Os critérios de compartimentação

variam em função das especialidades dos profissionais envolvidos,  das

escalas adotadas, dos objetivos traçados e podem, assim, valorizar mais

alguns fatores do que outros.  Nesse sentido, para os estudos de
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suscetibilidade a processos erosivos, as bacias hidrográficas e os

compartimentos morfopedológicos que estas contêm, vem se revelando

como categorias de análise físico-ambiental bastante satisfatórias (Castro &

Salomão, 2000).

Os compartimentos morfopedológicos podem ser caracterizados

como produtos da inter-relação entre o substrato geológico, o relevo e os

solos, que se constituem em unidades têmporo-espaciais homogêneas e

intrínsecas do meio físico, reconhecíveis em médias e grandes escalas,  ou

unidades ambientais  que revelam uma associação entre os padrões de

relevo com os sistemas pedológicos dominantes, caracterizados pelo

continuum  dos seus horizontes, dispostos horizontais e lateralmente do topo

a base dos interflúvios e pelos t ipos de uso e ocupação das terras (a partir

de Castro & Salomão,2000).

Assim, os compartimentos e seus sistemas pedológicos implicam

em dinâmicas hídricas próprias que precisam ser bem conhecidas e

mapeadas, de modo a subsidiarem as ações específicas de controle, isto é,

não podem ser alvo de ações genéricas importadas de outras áreas, ou de

modelos baseados fundamentalmente nos indicadores da erosão laminar,

sem serem devidamente testadas e adaptadas ou substituídas por outras que

lhe sejam mais adequadas.

A partir  dessas informações torna-se evidente a importância de

implementar estudos específicos e em escala de detalhe que contribuam

com um melhor e mais preciso diagnóstico voltado para o controle dos

fenômenos erosivos,  através de medidas corretivas e preventivas que devem

respaldar-se na capacidade de uso dos seus recursos naturais,  em especial

dos solos e das águas.

Nesse sentido, o interesse desta pesquisa está voltado, em síntese,

para a necessidade de identificar e caracterizar as unidades ambientais

consideradas como áreas homogêneas, em escalas de detalhe, aqui

denominadas de compartimentos morfopedológicos, como subsídio para

melhor compreender a distribuição e os condicionantes dos processos
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erosivos l ineares (sulcos,  ravinas e voçorocas) e suas relações com a

capacidade de uso das terras que ocorrem na Alta Bacia do Rio Araguaia.

1.2 – OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Elaborar a Carta Morfopedológica da Alta Bacia do Rio Araguaia,

como subsídio para a compreensão das suas relações com a distribuição das

ocorrências erosivas lineares, a capacidade de uso das terras, os usos atuais

da terra e a discrepância entre estas duas, de modo a estabelecer os seus

diferentes graus de suscetibilidade erosiva.

Objetivos Específicos:

1. Elaborar uma caracterização geral do meio físico e do

impacto erosivo linear da região onde se situa a área de

pesquisa,  na escala regional (1/250.000 e 1/100.000

aproximadas), com vistas a selecionar o (s) setor (es) mais

crí tico (s) aos processos erosivos lineares.

2.  Caracterizar os componentes do meio físico do(s) setor mais

crí tico(s) quanto à suscetibilidade e ocorrência de processos

erosivos l ineares, em escalas 1/60.000, relativas: ao

substrato rochoso (l i tologia e l i toestrutura),  ao modelado do

relevo (hipsometria, clinografia e morfologia),  e aos solos

(distribuição, características morfológicas, analíticas e

propriedades, suscetibilidade erosiva).

3. Caracterizar a capacidade de uso das terras,  o uso das terras

e a discrepância entre a classificação das terras baseada no

sistema de capacidade de uso e uso atual das terras,  na

escala 1/60.000 com o fim de servir de base para a

compreensão de suas inter-relações com os componentes

naturais e antrópicos enfatizando a cartografia
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morfopedológica e de suscetibilidade aos processos

erosivos l ineares.

4. Caracterizar os compartimentos morfopedológicos e seus

graus de suscetibilidade à erosão linear, na escala 1/60.000,

para estabelecer as relações com o  uso atual das terras,

visando elaborar um diagnóstico geoambiental atualizado,

contendo a  identificação e a hierarquia dos compartimentos

quanto ao grau de suscetibilidade aos processos erosivos.

5. Elaborar um quadro de recomendações visando a

recuperação, a resiliência ou a reabilitação dos setores mais

crí ticos, priorizando práticas edáfico-vegetativas

necessárias para manutenção e/ou recuperação da

capacidade produtiva em longo prazo, em equilíbrio com as

característ icas da dinâmica físico-ambiental.

1.3 –  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Alta bacia do Rio Araguaia localiza-se entre as coordenadas

geográficas 17o  30’00"- 18o 00’00" S e 53o  00’00" - 53o  30’00" W, abrange

parte dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma

área de aproximadamente 1.500 km² .  Este limite foi definido uma vez que

nesta área ocorre um número elevado de focos erosivos lineares. Esta área

compreende partes consideráveis dos municípios de Alto Araguaia (MT),

Alto Taquari (MT), de Santa Rita do Araguaia e de Mineiros (GO) (Figura

1).

1.4 – CONSIDERAÇÕES  HISTÓRICAS SOBRE A OCUPAÇÃO RECENTE DO

CERRADO E SUAS RELAÇÕES COM O ATUAL SUDOESTE GOIANO

Não é o objetivo aqui estabelecer um histórico completo e

exaustivo da ocupação do cerrado, mas lembrar que o início ocorreu há

cerca de 11.000 anos,  portanto desde a Pré-história, com os   caçadores     e
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coletores seguidos posteriormente pelas populações indígenas que

começaram a desenvolver uma agricultura diversificada durante séculos,

até que no século XVIII foi ocupada pelo homem branco europeu, atraído

pelo ouro, pedras preciosas e o apresamento do índio, promovendo os

ciclos econômicos da mineração até chegar na agricultura,  que

geopolit icamente passou pelas capitanias hereditárias, sesmarias,  até

chegar à configuração dos Estados da Federação (Novaes Pinto, 1998).

Trata-se, portanto,  mais de enfatizar o período mais relacionado com a

intensificação dos processos erosivos lineares associados ao intenso

desmatamento que afetou o sudoeste goiano e estendeu-se às terras mato-

grossenses,  responsáveis pela sua apropriação rápida e intensiva, às custas

de intensos desmatamentos da cobertura original .

Na primeira fase do governo de Getulio Vargas (1930-1945) foi

instituído o programa “Marcha para o Oeste”,  através da Fundação Brasil

Central, que propiciou a complementação da infra-estrutura básica

necessária ao acesso à região Centro – Oeste e viabilizou a implantação da

ferrovia,  na década de 30, ligando São Paulo à cidade de Anápolis no

centro do Estado de Goiás,  atravessando o Triângulo Mineiro, que

propiciou o avanço da fronteira agrícola nos cerrados. Passando por

manchas de solos com considerável fertilidade e próprio ao cultivo do café,

localizava-se em posição favorável em relação aos mercados do centro-sul

do país.

Barreira (1997), ao analisar esse período considera que a

construção de Goiânia aliada a outras polít icas de  expansão para a região

Centro-Oeste com bases urbanas (pontos nodais) atendiam a uma política

de colonização das terras.

Nesse sentido Waibel (1979) já havia distinguido no Brasil  da

década de 1940, cinco zonas pioneiras:  a Região do Xapecó - Pato Branco

no noroeste do Estado de Santa Catarina e no sudeste do Paraná; o norte do

Paraná; oeste de São Paulo; o “Mato Grosso” de Goiás; a região Norte do

Rio Doce, nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Uma das

característ icas dessas zonas pioneiras é o crescimento rápido das
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populações e,  paralelamente,  a expansão rápida da área cultivada, graças à

modernização dos sistemas de transporte e a construção de estradas de

rodagem, mantendo-se a chamada vocação agropecuária.

Mais recentemente, na década de 60, reafirma-se essa tendência,

quando o Estado de Goiás passou a ser conhecido pelo arrojo da construção

de Brasília que,  acompanhada da abertura de estradas l igando a nova

capital ao sudeste do país,  propiciou a expansão da agricultura comercial

nas áreas de cerrado.

Segundo Cunha (1994), dois fatores impulsionaram a expansão

agrícola recente sobre os cerrados: o crescimento da demanda por produtos

agrícolas no centro dinâmico da economia brasileira e as políticas de

desenvolvimento regional.  Aliada a esses fatores, tem-se o

desenvolvimento de tecnologias para cultivar solos ácidos do cerrado

(Novais Pinto et al  1983), antes considerado fator limitante,  a proximidade

dos grandes centros de consumo, o preço das terras e o clima, o relevo, os

recursos hídricos  que fizeram com que a área agriculturada se expandisse

em ritmos acelerados.

Assim, nesse momento, intensificou-se a ocupação e foi , como

referido anteriormente,  a política do Governo Vargas que promoveu a

primeira grande transformação da paisagem do Cerrado que começa a sofrer

alterações fisionômicas e sócio-econômicas e marcantes.

No que se refere aos solos

(...) nesse latossolo vermelho ou amarelo, mais fraco, álico e

degradado pelas queimadas centenárias, vinham agora vivescer,

como por cá e lá, os primeiros campos de soja, de arroz, de milho,

estes antes somente cultivados na “terra de cultura”, encontradiça

nos vãos  formados pelos rios que descem da chapada rumo a três

grandes bacias hidrográficas brasileiras. Aragão (1994) apud

Novaes Pinto (1994).

Num segundo momento, já na década de setenta do século

passado, o Governo Federal criou o Programa de Desenvolvimento dos
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Cerrados – POLOCENTRO, visando proporcionar a ocupação racional e

ordenada das áreas do cerrado. Teve como base à concepção de pólos de

crescimento, selecionando 12 áreas de cerrados,  espalhadas pelos Estados

de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais com alguma infra-est rutura e

razoável potencial  agrícola. Estas áreas receberam investimentos em infra-

estrutura e um programa de financiamentos al tamente subsidiados a

agricultores que se dispusessem a cultivá-las.  Pode-se perceber pela figura

2 que a região da alta bacia do rio Araguaia estava contida no programa,

situada na convergência dos então municípios de Rio Verde,  Piranhas,

Bodoquena, Campo Grande-Três Lagoas. Este, portanto,  é momento de

maior interesse à presente pesquisa (Figura 2).

Este programa vigorou entre 1975 a 1982, beneficiando

principalmente os produtores de grande a médio porte.  Estima-se que nos

seus primeiros cinco anos foi  responsável pela incorporação direta de cerca

de 2,4 milhões de hectares à agricultura de cerrados ou cerca de 31% da

área total adicionada a estabelecimentos agrícolas nas zonas atingidas

(Cunha, 1994).

Deve-se ressaltar que o POLOCENTRO propiciou o

desenvolvimento de tecnologias para o cultivo produtivo e rentável  dos

solos ácidos do cerrados.  A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária

(EMBRAPA) recebeu recursos para que fossem intensificadas as pesquisas

para o melhoramento genético de sementes adequadas à região. Por sua vez,

a Empresa Brasileira de Extensão Rural (EMBRATER) possibilitou a

difusão das novas técnicas  e tecnologias,  fazendo expandir  a agricultura

nos cerrados.

Ainda que o programa tivesse fixado que 60% da área explorada

deveriam ser destinada às lavouras, houve uma clara tendência para a

pecuária,  pouca diversificação de cultivos e dentre os cultivos, a

concentração da soja. Esta cultura passou de 80.000 ha para 508.289 ha, em

1980 (Fundação João Pinheiro, 1985 apud Pires, 1996).

No que se refere à estrutura fundiária ocorreu à redução das

pequenas propriedades que haviam se instalado no momento histórico
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anterior, levando o pequeno produtor rural  à decadência. A introdução de

culturas como a soja, milho e algodão, e as implementações da infra-

estrutura elevaram os preços das terras. Nesse sentido, o POLOCENTRO

contribuiu para reforçar a distribuição desigual de terras e de renda nas

regiões em que atuou (Pires,  op. cit . ).

Soma-se a isso,  que a deficiência hídrica sazonal do clima

tropical faz com que, durante a década de 80, o Governo Federal lançasse

algumas iniciativas que incentivaram a irrigação nas áreas do cerrado.

Destacam-se os Programas de Financiamento de Equipamentos para a

Irrigação (PROFIR) e o Programa Nacional de Irrigação (PRONI), sendo

que o primeiro contou com financiamento japonês. A intenção dos referidos

programas era de aumentar a produtividade e introduzir culturas irrigadas

por diferentes métodos, entre estes o de pivô-central,  segundo Shiki (1995)

apud Pires (1996), de modo a fazer com que os solos fossem produtivos o

ano todo.

Destacam-se também, na mesma década, as tentativas de

instalação de complexos de transportes para abaixar os custos da produção

agrícola, viabilizando o escoamento dos produtos de Goiás,  Mato Grosso,

Pará,  Tocantins e Maranhão para o sul – sudeste do país e destes para o

exterior. Entretanto, é nos anos 90 que essas iniciativas apresentam-se com

maior possibilidade de concretização. A integração da Ferrovia Norte-Sul e

da estrada de ferro como a Hidrovia do Araguaia, Tocantins e das Mortes

levariam a criação de um sistema intermodal de transportes,  viabilizando o

escoamento da produção dessas regiões, em que pese o fato de ainda não

estarem completamente implantadas e sido alvo de inúmeros confli tos.

Deste modo, constata-se que os diferentes fatores naturais,

juntamente com as atividades antrópicas inter-relacionados justificam o

intenso dinamismo pelo qual passou o meio ambiente na região do Cerrado.

Esse dinamismo, entretanto, tem afetado o equilíbrio ecológico e,

conseqüentemente,  ajudado a degradar suas áreas. Corroborando o exposto,

Aragão (op. ci t . ), afirma que:
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Com a abertura das frentes agrícolas de expansão voltada para a

pecuária extensiva e o cultivo de soja, toda a estrutura sócio-

econômica se desmorona, dando lugar, hoje, a um amálgama

economicamente próspero, mas culturalmente indefinido, onde

valores e práticas sociais e produtivas do passado esvaziaram-se,

sem que aqueles, novos, tenham se consolidado em paradigma

cultural definido e homogêneo.

Talvez neste ponto se encontre parte substancial  da explicação

referente aos impactos ambientais sofridos em decorrência da apropriação

rápida das terras para sua incorporação ao novo modelo de sistema

agrícola.

É preciso sempre lembrar que a modernização da agricultura foi

responsável pela elevação da produção agropecuária no país. No entanto,

isso não se traduziu em ampliação da oferta de produtos agrícolas no

mercado interno, tampouco de oferta de empregos diretos uma vez que a

produção agrícola estava voltada para o abastecimento dos mercados

internacionais.

Uma análise mais detida dos problemas sócio-ambientais

desencadeados por esse processo recente de ocupação agrícola do cerrado,

iniciado nessa década de 70, com um ri tmo acelerado, permite identificar,

na região do Cerrado, áreas que apresentam uma situação ambiental  crítica.

No entanto,  não existem ainda avaliações globais que sejam capazes de

mensurar a extensão dos danos ecológicos, entretanto é possível  estabelecer

algumas inferências a part ir de estudos mais pontuais.

Nesse sentido na Alta Bacia do Rio Araguaia,  situada nas divisas

dos Estados de Goiás,  Mato Grosso e Mato Grosso do Sul onde se encontra

o divisor de águas entre as Bacias Amazônica, do Prata e do Paraguai,

implantou-se esse referido modelo de ocupação intensiva das terras que

está baseado na monocultura da soja e na pecuária extensiva, cujas técnicas

baseiam-se no desmatamento indiscriminado, na utilização inadequada e

abusiva de defensivos agrícolas e manejo inadequado dos solos,  aliada ao

cultivo.
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Matias (1998) in  Campos et al  (1999),  estudando grande parte da

alta bacia situada entre as nascentes e as sedes dos municípios do Alto

Araguaia e Santa Rita do Araguaia,  onde as ocorrências erosivas eram mais

significativas, comparando os dados percentuais de uso da terra para a

região, ressalta que o Cerrado cobria em 1976 mais de 83% da área da alta

bacia e que hoje não passa de 32.4 %. Em contrapartida,  a área coberta por

atividades agropecuárias que naquele ano alcançava 16,7%, aumentou para

67,6%, como mostra o quadro 1.

Quadro 1 – Utilização da terra (em área e percentual) da área de estudo

TIPOS DE USO DA TERRA 1976 1998 1976 1998

km² km² % %

Vegetação Nativa 1415 464 53,7 17,6

Pastagem Natural 781 390 29,6 14,8

Agropecuária Motomecanizada 441 1783 16,7 67,6

Total 2637 2637 100% 100%

Fonte: Matias in Campos et  al (1999)

Quando se observa a distribuição desses focos erosivos nessa área

percebe-se claramente sua localização preferencial  nas nascentes do rio

Araguaia e de seus tributários (Barbalho, 2001) (Figura 3 - Anexo).

O número grandes focos erosivos l ineares presentes no final da

década de sessenta, correspondia a 12, e hoje se eleva para 91 o que

permite estabelecer uma relação causal entre os processos erosivos e o uso

e ocupação recente da área.  Desta forma, desencadeou-se na região,

principalmente na chamada região das nascentes do rio Araguaia,  a

instalação e o desenvolvimento notável de processos erosivos lineares

relacionados ao uso e ocupação inadequadas das terras.

O comprometimento dos recursos naturais teria se agravado nesse

período por vários motivos, expostos acima e também pela inobservância

das leis ambientais. A legislação ambiental  do Estado de Goiás é datada de

1995. Mas a Lei Federal – o Código Florestal Lei 4.771, de 15 de setembro

de 1965, que já coibia certas práticas, sobretudo relativas às áreas de

preservação permanente e que não foi  atendida (Silva, 2000).
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O mapa de uso do solo elaborado por Barbalho (2000) que nas

áreas com vegetação natural relativamente preservada não ocorrem focos

erosivos. Comparando-se esse mapa com os mapas de uso da terra (Matias

et al,  1998), de compartimentos morfopedológicos (preliminar) e

suscetibilidade erosiva em escala regional (1/250.000 e 1/100.000

aproximado) estes elaborados por Oliveira (1999) percebe-se claramente

que as atividades agropecuárias não se restringiam aos topos das Chapadas,

mais favoráveis a esse tipo de uso, mas que ocuparam também a zona

rebaixada que as contornam, constituindo em áreas desfavoráveis ao uso.

Percebe-se também, no trabalho de Faria (2001), para o setor sul

da região da alta bacia, a concentração desses focos nas áreas com

atividades agropecuárias (grãos, algodão, pastagem).

Diante do que foi exposto, verifica-se que foi fundamentalmente

no segundo momento da história da apropriação do Cerrado que se si tua o

problema erosivo. Nas estratégias de intensificação do processo de

apropriação das terras através do programa POLOCENTRO e na falta de

consideração pelos agropecuaristas das especificidades e fragilidades

diferenciadas do meio físico face ao mosaico de solos e relevo da região e a

componente como a aptidão agrícola das terras, é que se percebe que houve

notável falta de planejamento conservacionista  de uso e manejo das terras,

ao estender-se à agricultura de grãos das chapadas para as áreas rebaixadas

onde se pratica também o manejo inadequado de pastagens. Tampouco  os

agropecuaristas respeitaram a lei ambiental  federal e o governo, por sua

vez, também nada faz para orientar e coibir os abusos.

Assim, pode-se pensar que a lógica de ocupação da alta Bacia do

Rio Araguaia não fugiu ao modelo de colonização do tipo centro-periferia

(Becker, 1993), que para atender as necessidades do centro exigiu a

incorporação rápida e intensiva das terras do cerrado que é considerado

uma das últimas fronteiras agrícolas do país,  sem a observância das

restrições, sobretudo no que se refere às cabeceiras de drenagem e os

fundos de vale.



37

Resta agora procurar corrigir os desvios dessa política, para

impedir a progressão dos processos erosivos,  dentre outros tão impactantes

como este, através da urgente realização de pesquisas que visem subsidiar

ações de controle ambiental  tanto preventivo como corretivo. Foi com esse

espírito que esta pesquisa se desenvolveu.



A situação exposta no Capítulo I exigiu uma reflexão mais

profunda sobre as formas de apropriação da natureza e de suas paisagens de

modo a entender melhor,  no plano teórico, a questão relativa a dregadação

que contradiz o progresso econômico às custas da sociedade e da natureza.

Igualmente para subsidiar os recortes espaciais e metodológicos da

pesquisa.  É neste sentido que este capítulo se desenvolve em sua primeira

parte. Na segunda foi  necessários o aprofundamento do tema erosão, com

ênfase na linear de modo a subsidiar,  de um lado a operacionalização da

pesquisa e do outro, a própria interpretação, no que se refere aos

condicionantes naturais e antrópicos.

2.1 – NATUREZA E PAISAGEM DO CONCEITO À DELIMITAÇÃO

2.1.1 -CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE NATUREZA E PAISAGEM

Tem se observado em diversos trabalhos publicados nas últimas

décadas, que a Terra vem passando por diversas transformações,  algumas

incorrendo em mudanças globais. Dentre elas destacam-se a destruição da

camada de ozônio, dos solos agricultáveis, as mudanças climáticas, a

poluição dos rios,  da atmosfera, entre outros.  Constata-se o agravamento

dos problemas enfrentados pela humanidade centrados, fundamentalmente,

na redução progressiva da disponibil idade dos recursos naturais, bem como

no comprometimento da qualidade de vida das populações relacionados,

com freqüência, às formas inadequadas de apropriação do meio físico. De

acordo com o que afirmou Tuan (1971) apud  Gregory (1992),  “fato da

diminuição da natureza e a ubiqüidade do homem é óbvio”.

Diante dessa situação, torna-se imprescindível  uma reflexão para

a mudança de postura em relação ao controle do meio ambiente, sendo

necessário e imperativo o abandono da visão cartesiana da natureza, que é

concebida como um recurso, ou seja,  objeto a ser apropriado e

transformado. Igualmente é necessário adotar-se uma abordagem mais

integrada que revele a percepção da dinâmica dos sistemas ambientais,  com

vistas à sua uti lização durável atrelada à qualidade de vida de seus

habitantes.



Diante do exposto, para compreender os problemas ambientais

nos diferentes espaços da Terra, faz-se necessário perceber os vínculos que

foram sendo estabelecidos entre a sociedade e a natureza.

Segundo Casseti (1991),

É dessa relação que se constata o grau de dilapidação da
capacidade produtiva da terra, com a crescente degradação da
natureza, determinada por um aproveitamento generalizado e mais
intenso dos recursos naturais, sobretudo através do processo de
industrialização, urbanização e agricultura predatória.

Percebe-se, também, que a relação sociedade-natureza tem sido

objeto de reflexões em distintas concepções. O valor e o significado que a

natureza adquire estão relacionados com a visão de mundo imperante em

cada civilização conforme época ou contexto cultural em que é tratado.

Para melhor compreensão desses problemas, serão pontuadas a seguir

algumas característ icas intrínsecas da natureza na concepção primitiva, na

idade média e na moderna, com o fim de enquadrar a abordagem adotada

nesta pesquisa. Assim, sem a pretensão de esgotar essa questão,  resume-se

a seguir, alguns momentos que marcam a concepção dessa relação.

Segundo Aquino (1980), nos contextos culturais primitivos, o

homem esforçou-se para compreender a natureza e os fenômenos naturais.

No seu relacionamento com a natureza, desenvolveu objetos para satisfazer

as suas necessidades físicas e materiais,  e criou idéias, para satisfazer as

suas necessidades de apreender a natureza passando a explicar os

fenômenos naturais em um contexto transcendental , heróico, divino,

mágico.

Já na Idade Média o cristianismo impôs, efetivamente, uma nova

concepção de natureza.  Para bem se compreender as características desse

período, é necessário perceber a associação existente entre o pensamento

mítico e o pensamento presidido pela razão (Aquino op. ci t).

Primeiramente, os fenômenos naturais passaram a ser concebidos e

explicados através de uma apreensão mítica. Nesta concepção Deus é

considerado o artífice superior da natureza e o Homem como uma de suas

criaturas que usufruirá a natureza (o “paraíso”).  As catástrofes naturais



eram concebidas como castigo enviado por Deus,  para punir as ações

humanas.  Não se percebia,  nesse momento, que o Homem é que se

autocastigava ao degradar seu meio.

Conforme o autor supracitado, a associação com o pensamento

presidido pela razão tornou-se mais expressiva sobretudo quando Santo

Agostinho aplica a analogia e o finalismo aristotélico,  para realizar a

associação razão e fé,  que coloca o Homem como subordinado a Deus e a

natureza e o universo subordinados ao Homem, numa visível  hierarquia.

Por esses motivos, as ciências se subordinavam à teologia e serviam

fundamentalmente para constatar a existência divina.

A partir  do século XVII a natureza passa a ser concebida,  por

analogia, com o funcionamento similar ao de  uma máquina. A maneira de

compreender o mundo devia se processar distinguindo-o parte por parte,

reconstruindo-se,  a posteriori ,  as relações entre elas. Segundo Formigari

(1981) apud  Moraes (2000), a imagem do universo-máquina está ligada,

principalmente à física newtoniana. Newton colaborou decisivamente para

destruir  a visão religiosa da natureza,  embora ele quisesse evidenciar que

Deus ainda tinha uma função na física ao considerá-lo o supremo mecânico

do universo-máquina,  que construiu e cuida de seu funcionamento. Pode-se

assim, pensar que ao compreender a máquina, compreender-se-ia Deus e o

próprio homem a ele subordinado.

No transcurso do século XIX surge a idéia de que as formas de

organização da sociedade e da natureza podem ser concebidas a partir de

princípios analógicos fornecida pela dinâmica biológica.  Segundo

Christofoletti  (1999) o evolucionismo de Darwin foi  fundamental para que

a visão religiosa fosse descartada, definitivamente,  como pressuposto

explicativo e,  de certo modo, estático da “máquina”.

Conforme afirmou Capel (1981) a aceitação de que a natureza não

era algo imutável desde a criação e que havia experimentado uma grande

história, que era produto de um desenvolvimento, representa um dos mais

importantes e decisivos avanços do pensamento científico ocidental.



Nesse sentido, desenvolve-se a concepção sistêmica. Segundo

Christofoletti (op. cit . )  a concepção sistêmica revitalizou a concepção

organicista clássica, na medida em que foram introduzidas novas

perspectivas relacionadas com o modo de enfocar as questões ambientais.

Diante desta perspectiva, uma mudança de paradigma obrigou os grupos

humanos a procurarem entender as características e o funcionamento dos

sistemas do meio ambiente para evitar produzir ações que provocassem

rupturas de seu equilíbrio, que é dinâmico, ocasionando os chamados

impactos ambientais negativos, que ultrapassam a capacidade de

“resilience”.1 ou seja, por comparação com este conceito utilizado pela

Física,  a habilidade da natureza em se recuperar ou se ajustar a uma

mudança. Se a perspectiva sistêmica com fundamentação biológica é

considerada como ligada à modernidade, a perspectiva sistêmica ligada à

incerteza e ao comportamento caótico é considerada pertencente à pós-

modernidade.

Paralelamente, um contraponto interessante a lembrar em relação

à concepção sistêmica inicial,  moderna, refere-se às concepções marxista e

humanística que surgiram no século XIX e XX, respectivamente. Na

concepção marxista, a reflexão principal diz respeito à apropriação da

natureza através do trabalho, tendo em vista a produção econômica com

caráter social.  Nesse sentido, a apropriação da natureza,  segundo Casseti

(1992), apoiado em Marx (1967), se revelaria de dois importantes modos:

Um conhecido como a primeira natureza, fundamentado no valor-
de-uso, onde o trabalho é, elemento mediador da relação homem-
natureza e tem por objetivo, produzir as bases indispensáveis à
própria sobrevivência; e o outro, correspondente à segunda
natureza, caracterizando o valor-de-troca, que tem como
pressuposto a formação de excedente, cujo resultado da produção
da natureza evolui para a acumulação do capital

Já a concepção humanística apoia-se nas fi losofias do

significado, como a fenomenologia, o existencialismo e o idealismo. Na

fenomenologia os princípios defendem que o indivíduo constrói o seu

                                                          
1 Resiliência, da física, que significa retorno de um corpo ao estado inicial, depois de cessado o esforço
aplicado.



próprio mundo. Conforme afirmou Tuan (1983), citado por Mello (1990 ):

“As pessoas em suas relações com o meio ambiente combinam amor e ódio,

atração e repulsão”.

No existencialismo, o homem é livre para fazer o que bem

entender.  O principal filósofo moderno da existência foi  Jean Paul Sartre.

O existencialismo, fundamentalmente, é uma perspectiva sobre a qualidade

e significado da vida humana no mundo vivido,  “na qual o homem singular

vale mais do que a espécie”.  A primeira tarefa do método existencial é não

estabelecer leis empíricas, nem constituir um método universal, mas sim

redescobrir a cada pegada um símbolo, no caso particular,  no qual o sujeito

é considerado.

Já no idealismo, o mundo só pode ser conhecido através das

idéias, sendo este conhecimento baseado na experiência do mundo.

Condena a descrição do mundo em termos de leis e teorias prontas, até

porque a filosofia idealista capacita o pesquisador a explicar as ações

humanas,  de uma maneira crítica, sem emprego de teorias.

Assim, os estudos sobre a natureza vêm evoluindo. A Geografia

veio incorporando essa evolução ao conhecimento geográfico. São várias as

concepções de objeto da Geografia (espaço geográfico, região, território,

lugar,  etc),  que se constituem em categorias de análise dos fenômenos

geográficos. Uma das mais antigas e freqüentes no estudo geográfico é a

paisagem, procurando integrá-la ora como seu objeto, na forma de produto

da relação sociedade x natureza em diferentes escalas, ora como

instrumento para a explicação do seu objeto, ora até negando-a.

Vale ressaltar que o termo paisagem não pertence exclusivamente

à Geografia,  pois que está presente em várias outras ciências e na arte,

além de ser utilizada pelo senso comum. No entanto, a Geografia atribuiu à

paisagem, desde há muito tempo, um significado e um tratamento

científico,  objeto de toda uma teoria,  que vem evoluindo ao longo da

história do pensamento geográfico.

A expressão paisagem está relacionada com a palavra italiana

paesaggio ,  introduzida a propósito de pinturas elaboradas a partir da



natureza, durante a renascença, significando “o espaço que se vê”; “aquilo

que o olhar abrange(. ..)em um único golpe de vista ,  (Christofoletti ,  1999),

concepção esta situada  historicamente na fase anterior à idéia de universo-

máquina”.

À palavra paisagem foi dada uma conotação científica no  final

do século XIX, portanto, já na fase em que a concepção sistêmica se

delineava. Foi através dos naturalistas Alexandre Von Humboldt e Goethe

Von Richithafen que se difundiu o estudo e a noção de paisagem. A postura

dos referidos naturalistas imprimiu uma nova direção para a observação e

análise da paisagem. Seus estudos caracterizaram-se por trabalhos

empíricos marcados por detalhadas descrições dos elementos da natureza,

apoiadas por minuciosas observações efetuados em suas expedições de

campo, conforme citado por Ross (2000). O termo paisagem é uti lizado

com freqüência para designar aspectos concretos da realidade geográfica,

que pode ser descrita ao se percorrer uma dada região, onde se torna

objetivada e portadora de fisionomia própria, sem contudo implicar

necessariamente numa explicação sobe sua origem, evolução e sobretudo

funcionamento, o que vem mais tarde,  já no final do século XX.

Conforme salientou Tricart  (1981), para os geógrafos alemães, a

paisagem compõe-se de diversos elementos do ambiente (relevo, vegetação,

solo,  etc.).  Em suas análises,  os alemães não introduziram as alterações

resultantes das ações antrópicas fazendo, a dist inção entre a paisagem

natural (naturallandschaft) e a paisagem humana (kulturlandschaft).  A

partir das idéias de Humboldt,  Karl Ritter e Friedirich Ratzel criaram a

ciência de paisagem ou landsdrafskund (Ross, 2000).

Com a evolução da utilização do termo no contexto da própria

evolução da ciência geográfica, surgiu a preocupação em estruturar as

observações e vincular a estas, os dados da natureza que compõem a

paisagem, mediante as inter-relações de seus componentes, portanto, numa

visão sistêmica.

Segundo Tricart e Kilian (1982) os soviéticos foram os pioneiros

na análise da paisagem como um sistema, e demonstraram-na através de



programas de medidas em parcelas experimentais e em outras

representativas das unidades naturais. Na Alemanha desenvolveram-se

pesquisas que seguiram orientação similar.  Foi na década de sessenta do

século passado, que as publicações alemãs se dedicaram ao que se

denominou de estudo da ecologia da paisagem (landschaftsokologie).  Neff

(1967) apud Tricart (1981),  desenvolveu estudos sobre a ecologia da

paisagem e considerou a topologia e a corologia. A primeira é o estudo de

unidades homogêneas e do seu princípio de coesão. É fundamentada no

estudo da vegetação, dos solos e do regime hídrico.  A segunda, a corologia

refere-se ao estudo de unidades heterogêneas que podem ser apreendidos

por métodos quantitativos e estatísticos .  Tem por objeto estabelecer a

hierarquia sobre a textura dos mosaicos. Ela tem como base os estudos das

topossequências (sic) denominadas catenas geoecológicas. Apresentam

observações em grandes  escalas sobre alguns perfis topográficos. Colocam

em relação as diferentes biocenoses2 definidas, sobretudo por suas espécies,

com as características do meio: posição topográfica, material , solos,

condições hídricas. É nesse momento que se delineia a hierarquização das

estruturas organizacionais do meio físico e se coloca a vida como motor do

processo.

Haase (1967) apud  Tricart  e Kilian (1982) afirma que, para que

se procedesse à análise ecológica da paisagem, inicialmente era necessário

realizar o reconhecimento fisionômico e depois uma análise qualitativa dos

fenômenos, na qual, se quantifica estabelecendo balanços.  Esse

procedimento leva a corrigir a classificação meramente fisionômica. A

partir daí,  pode-se cartografar as unidades definidas. A análise ecológica

da paisagem pode ser realizada a partir da utilização de enfoques da análise

diferencial , referindo-se aos componentes da paisagem (temperatura,

umidade, pedogênese,  etc.).

Entretanto,  como definiu Bertrand (1968 trad., em 1971):

                                                          
2 Biocenose – assembléia de organismos que vivem juntos em uma comunidade. Constitui uma unidade
ecológica natural.



A paisagem é uma porção do espaço caracterizada por um tipo de
combinação dinâmica, por conseguinte instável, de elementos
geográficos diferenciados físicos, biológicos e antrópicos que ao se
relacionar dialeticamente entre si fazem da paisagem um conjunto
geográfico indissociável e que evolui em bloco, tanto no efeito da
dinâmica própria, de cada um de seus elementos considerados
separadamente.

Bertrand (op. cit),  acrescenta ainda que, embora as delimitações

das paisagens geográficas sejam arbitrárias,  pode-se vislumbrar uma

taxonomia das paisagens.  Trata-se de pesquisar as descontinuidades

objetivas,  buscando delimitar a paisagem global tal como se apresenta,

permitindo tornar claras as combinações e as relações entre os elementos,

assim como os fenômenos de convergência. É quando a variável tempo se

associa à variável  espaço, criando o princípio das unidades têmporo-

espaciais de organização do espaço terrestre.

A classificação organizacional ou da Geografia Física Global

proposto pelo referido autor, comporta seis níveis têmporo-espaciais de

organização, agrupados em unidades superiores (zona, domínio, região

natural) e unidades inferiores (geossistema, geofácies e geótopo), situando-

se a paisagem na escala têmporo-espacial dos geossistemas, onde o

potencial ecológico (geomorfologia, clima hidrologia) e o biológico

(vegetação, solo e fauna),  encontram-se integrados e podem ser percebidos

pelo Homem. Trata-se de níveis organizacionais embutidos uns nos outros,

sucessivamente.

No que se refere à cartografia das paisagens ,isto é, sua

delimitação e representação, Bertrand (op. cit) considera que esta exige um

inventário geográfico completo e detalhado (levantamentos

geomorfológicos, pedológicos, fitogeográficos, etc) dos geossistemas com a

análise descendente até o nível  do geofácies.  A linha mestra a orientar o

uso dessa documentação é a cobertura vegetal,  que serve de base à

cartografia global das paisagens. A interpretação de fotografias aéreas é

importante, uma vez que fornecem uma visão sintética e instantânea das

paisagens. Vale lembrar que nas décadas de 1960-1970, o sensoriamento

remoto fundamentalmente consistia de fotos aéreas.



Já para Cabaussel (1967) apud Tricart  e Kilian (op. cit .) ,  que

procurou estabelecer uma tipologia da paisagem e analisar sua extensão e

limites, um tipo de paisagem corresponde a um modo de adaptação

(fisionômico, específico e estrutural) de um conjunto formado pela

vegetação natural ou transformado através da ação humana (agricultura,

pecuária,  etc.) ao meio ambiente que se oferece.  A coincidência entre a

extensão de determinados cult ivos e de determinadas espécies espontâneas

descobre uma mesma adaptação ao meio,  ou se prefere a uma equivalência

ecológica.  A cartografia é realizada por superposição dos t ipos de signos

diferentes que representam os dados litológicos, dos regimes hídricos e do

clima.

Desse modo, vale ressaltar que a delimitação e a representação

das paisagens se faz já integrando a ação humana, dentro dos l imites em

que as atividades se desenvolvem, em acordo com os potenciais de uso,

portanto circunscritas à adaptação ecológica.

Deffontaines (1973) apud Tricart  (1981), definira a paisagem

como sendo um suporte de uma informação original sobre um grande

número de variáveis relativas, notadamente aos sistemas de produção e cuja

superposição ou vizinhanças, revelam ou sugerem interações. Para ele,

como para Chorley (1971),  a paisagem é um suporte.  Ela deve ser tomada

em consideração global, e não segundo os vários pontos de vista, uma vez

que possui qualquer coisa de concreto. Já Dolfuss (1991),  para satisfazer a

necessidade de tipologias vinculadas aos graus de uso e apropriação,

distinguia as paisagens em naturais,  modificadas e organizadas.

Para Tricart & Kilian (1982), a paisagem e ecossistema são

sistemas e, como tal, integra-se na lógica sistêmica que é a própria origem

de sua formulação. Este vínculo entre o estudo do meio físico com a

ecologia permite unificar os conceitos e os enfoques metodológicos.  Assim,

introduziram o termo eco-geografia como “(. . . ) um ponto de vista que

consiste em estudar como o homem se integra nos ecossistemas e como essa

integração é diversificada em função do espaço terrestre”.



Fica, assim, a ação humana produtiva (do trabalho em sua

organização social) ligada à definição de paisagem desde o início da

segunda metade do século passado. Recentemente, Christofoletti (1999)

retomando a noção de geossistemas distingue-os como unidades naturais,

portanto  voltando a excluir a variável antrópica em sua delimitação e

utiliza o conceito de sistemas ambientais,  como as unidades que

incorporam as mudanças resultantes das ações antrópicas, pelo fato de que

nem sempre se ajustam perfeitamente às unidades naturais.   Convêm aqui

refletir que as unidades ambientais, neste caso, seriam produzidas no

contexto da 1a  natureza e que os sistemas ambientais seriam produzidos a

partir das relações entre a sociedade e a 1 a  natureza constituindo a 2a

natureza.

De qualquer modo, o que se percebe na literatura desde a 2 a

metade do século XX é que, para a análise da paisagem é necessário o

estudo integrado das relações de interdependência existentes entre os

elementos do meio físico que a compõem, o que possibil ita conhecer os

seus mecanismos de funcionamento, de forma a poder-se evitar ações que

ultrapassem o l imiar para além do qual a intervenção imposta se torna

irreversível , dado o desequilíbrio causado e as perdas irrecuperáveis,

chama-se às unidades de geossistemas como  proposto por Bertrand (1968)

ou como sistemas ambientais proposto por Christofoletti  (1999).

O mais significativo é que o estudo dos componentes do meio

físico das paisagens pode dar suporte para se estabelecer prognósticos

sócio-ambientais,  permitindo estabelecer instrumentos de gestão e traçar

diretrizes calcadas nos pressupostos de potencialidade e fragilidade dos

ambientes naturais,  haja ou não compatibilidade de limites entre as

unidades naturais e  aquelas da apropriação.

Vale ressaltar que o relevo, os solos e a cobertura vegetal

original ou não são ainda considerados importantes indicadores para a

delimitação espacial  das unidades do meio físico em qualquer escala, mais

particularmente nas escalas médias e grandes (de semidetalhe ou detalhe)

onde as relações espaciais são inequivocamente mais evidentes.



As dificuldades para se realizar tais  estudos, segundo Tricart &

Kilian (op. cit .) ,  consistem na determinação das unidades, especialmente na

relação entre os contornos das unidades geomorfológicas e pedológicas,

sendo mais especificamente no traçado, pois a relação entre as formas do

relevo e os solos nem sempre é clara, sendo essa delimitação, nesse caso,

realizada a partir das características fisiográficas.  No entanto, em alguns

casos, os vínculos de causalidade podem ser muito claros.  Nesse sentido e,

por exemplo, cartas de suscetibilidade natural,  de potencial  ou capacidade

de uso das terras comparadas com o uso atual  podem revelar algumas das

prováveis causas de desequilíbrios.

Entretanto,  as dificuldades apontadas por Salomão e Castro

(2000), para a realização desses estudos no Brasil  em particular,  consistem

na insuficiência ou mesmo inexistência de documentos relativos a

inventários cartográficos e banco de dados referentes aos aspectos físico-

ambientais sobretudo em escalas de detalhe, bem como o tempo para se

investigar que é cada vez mais curto, e os recursos cada vez menores que

evidenciam uma necessidade crescente de indicadores cada vez mais

seguros quanto às respostas que o meio físico possa vir a dar ao seu uso e

ocupação, em vista de quaisquer empreendimentos que se apresentem.

Outra dificuldade que merece destaque, segundo esses autores,

além da escala, é a integração de procedimentos metodológicos decorrentes

das várias disciplinas envolvidas com o estudo do meio físico (geologia,

geomorfologia e pedologia), da qual depende o grau de entendimento que

permita melhorar o controle do uso e ocupação das unidades do meio físico,

em especial dos solos e relevo, fundamentado em modelos mais adequados

à sua realidade têmporo-espacial , portanto dinâmica. Daí a oportunidade

que as imagens orbitais de sensoriamento remoto oferecem.

Nesta pesquisa, o conceito de paisagem que revelou mais

adequado, face ao grau de apropriação da área-objeto da pesquisa e o

problema de desrespeito às restrições apresentadas pelo meio físico, que

ultrapassaram, pelo uso, as unidades naturais reconhecidas em escala de

semidetalhe e detalhe, vincula-se aos sistemas ambientais. Entretanto, para



se conhecer até mesmo o grau de discrepância entre o meio físico e seus

compartimentos e o uso, tornou-se necessário trabalhar os dois aspectos

separadamente e depois relacioná-los.

A abordagem morfopedológica, cuja base é a cartografia, para

Tricart  & Kilian (1982) apud Salomão (1994) e Salomão e Castro (2000),

vem sendo uti lizada, discutida e aperfeiçoada há algum tempo, e segundo

os referidos autores, além de ganhos em termos de recursos e tempo,

possibilitam o rápido e eficaz diagnóstico do meio físico, particularmente

face à erosão linear (sulcos, ravinas e voçorocas),  aonde vem sendo

aplicada com inúmeras vantagens em relação a outros métodos mais

utilizados.

A concepção de compartimentos morfopedológicos, como produto

da integração entre substrato geológico, solos e relevo, portanto de ordem

exclusivamente ligada, sobretudo à 1 a  natureza, pressupõe arranjos que

resultam em fisionomias,  mas também em funcionamentos próprios,

distinguíveis e que são passíveis de delimitação espacial  em unidades

equivalente às dos geossistemas, porém segundo a concepção de

Christofoletti (1999).  Por outro lado, facilitam o reconhecimento da ação

humana de imediato, decorrente da interação dos componentes do meio

físico com seus usos e ocupações,  podendo ser,  assim, correlacionados ao

conceito de unidades de paisagem (“natural”),  auxiliando na explicação de

parte substancial de sua materialização, revelando as características da 2 a

natureza, criada pelas relações entre a sociedade e a 1a  natureza, ou seja

corroborando a de sistemas ambientais,  segundo o mesmo autor.

Assim, se forem correlacionados ao uso da terra3 histórico e atual

e a um problema específico decorrente e relativo a um ou mais dos seus

componentes físicos e suas conseqüências de modo mais abrangente,  então

passam a contribuir para além da explicação genético-evolutiva e

                                                          
3 Considera-se aqui terra  “como um segmento da superfície do globo terrestre definido pelo espaço e
reconhecido em função de suas características e propriedades compreendidas pelos atributos da biosfera, que
sejam razoavelmente estáveis ou ciclicamente previsíveis, incluindo aquelas de atmosfera, solo, substrato
geológico, hidrologia e resultado das atividades futuras e atuais humanas até o ponto que estes atributos
exerçam influência significativa no uso presente ou futuro da terra pelo homem”  (FAO,1976 apud
Lepsch,1991).



processual  relativa à dinâmica dos componentes que os delimitam, afetados

que foram pelas inter-relações temporais e espaciais específicas entre a

sociedade e a natureza,  permitindo esclarecer se as unidades ambientais

“naturais” são coincidentes ou não com os geossistemas, materializando os

sistemas ambientais, aqui entendidos como produtos que incorporam a

variável antrópica na construção da paisagem, os quais podem ou não estar

contidos nos limites das unidades meramente produzidas pela 1a  natureza.

Nesse sentido entende-se que a compartimentação

morfopedológica pode ser a base fundamental  e inicial para a identificação

dos diferentes riscos ao uso e ocupação, com ênfase, no presente projeto,

em sua suscetibilidade erosiva linear (problema de maior gravidade na

área-objeto da pesquisa),  e suas relações com o uso atual, o que pode

revelar graus de discrepância em relação ao seu potencial  de uso, apoiadas

no histórico da ocupação e se constituem em unidades de paisagem que

incorporam a variável  antrópica.

Ao permitirem a compreensão do estágio e da dinâmica em que se

encontram, como parte substancial da sua totalidade explicativa, podem

servir para subsidiar as ações necessárias à recuperação das condições de

equilíbrio dinâmico numa perspectiva  sócio-ambiental,  através do estímulo

a resiliência de alguns de seus setores e ao reajuste de outros, que já

ultrapassaram de modo irreversível  essa possibilidade, visando a

desaceleração dos fenômenos,  neste caso de erosão, conduzindo-os a um

comportamento de evolução normal,  no sentido da erosão geológica ou

normal, teoricamente mais lendo.

Portanto, verifica-se que para prevenir os impactos causados nas

paisagens, especialmente nas áreas em que os processos erosivos lineares

se manifestam, é essencial conhecer as características do meio físico,  bem

como as formas de uso e ocupação.

Os tipos de cartas que representam as unidades de paisagens

presentes numa dada área podem ser instrumentos de controle adequado das

ações em planejamento,  como o são, por princípio,  as cartas geotécnicas,

latu senso.  Segundo Zuquette et al.  (1998),  as cartas geotécnicas são:



instrumentos de aplicação que devem expressar os diferentes

comportamentos/desempenhos esperados do terreno, diante de usos do solo

pré-determinados,  através de uma compartimentação em zonas de unidades

geotécnicas,  cada qual com orientações técnicas preventivas e corretivas

dos problemas característicos previamente identificados.

As cartas geotécnicas, segundo ele,  compreendem produtos que

podem ser agrupados nas seguintes categorias: cartas geotécnicas (stricto

sensu); cartas de risco; cartas de suscetibil idade e cartas de atributos e

parâmetros. Cada uma dessas cartas atende a objetivos específicos e visam

subsidiar estudos detalhados e ações de planejamento de uso e ocupação

das terras.

Quanto à suscetibilidade à erosão linear (Salomão, 1999), ela

pode ser definida através do conjunto das características naturais dos

terrenos (substrato, relevo e solos) que comandam o desenvolvimento dos

diferentes tipos de processos erosivos. A interpretação conjunta e integrada

ou convergente dos elementos do meio físico constitui  fundamento para

identificação das unidades de paisagem que podem corresponder aos

compartimentos morfopedológicos na escala de semidetalhe ou detalhe.

Assim, neste trabalho, os compartimentos morfopedológicos

correspondem a unidades ambientais no sentido de que revelam por um lado

os componentes do meio físico e seus graus de suscetibilidade erosiva e por

outro, os seus usos e conseqüências, constituindo fisionomias, produzidas

pelo seu funcionamento.

2.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE EROSÃO LINEAR

Erosão é o processo de degradação e remoção das partículas do

solo ou rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo

e/ou organismos (plantas e animais) (IPT,1989). A erosão pode ser natural

ou geológica, a qual se desenvolve em condições de equilíbrio com a

pedogênese,  e acelerada ou antrópica quando a sua  intensidade e evolução

são superiores a pedogênse.



A erosão acelerada para diversos autores como Drew (1999),

Guerra (1999), Queiroz Neto (2001), entre outros, é um dos fatores de

degradação mais negativo da ação do homem sobre os solos.  Ela se

estabelece quando são destruídos os elementos naturais de equilíbrio

constituindo em um fenômeno de grande significado, principalmente devido

à rapidez em que se processa.

No entanto,  vale ressaltar que é necessário distinguir também os

tipos dos fenômenos erosivos, se laminares ou lineares, uma vez que vários

mecanismos atuam na evolução dessas formas erosivas,  e sua identificação

possibilita o dimensionamento preciso de eventuais medidas corretivas a

serem implementadas.

Segundo Salomão (1994),  a erosão acelerada pode ser de dois

tipos:  laminar e linear. A primeira é causada pelo escoamento difuso das

águas das chuvas,  resultando na remoção dos horizontes superficiais do

solo;  e a segunda é provocada pelo escoamento superficial  concentrado das

águas de chuva resultando em incisões na superfície do terreno na forma de

canais cuja dimensão e dinâmica podem variar.

Os problemas erosivos que ocorrem na Alta Bacia do Rio

Araguaia,  área da pesquisa, correspondem à erosão freqüentemente

interpretada como acelerada porque resulta da ação antrópica,  sendo

principalmente do tipo hídrico linear (sulcos, ravinas e voçorocas).  Diante

disso, a revisão apresentada a seguir dará destaque para essa forma  de

erosão.

As feições primárias representativas da erosão linear são

denominadas de sulcos.  Os sulcos são pouco profundos e podem ser

corrigidos através do manejo de solo (Soil  Consevation Service,  1966, apud

Salomão op. cit). As ravinas correspondem a feições de maior porte,  de

profundidade variável , ret ilíneo, não chegando a  atingir o lençol freático.

Podem apresentar a forma em “V” com poucas ramificações quando situada

e desenvolvida em um material  de resistência homogênea e na forma de “U”

quando ocorre o encontro de horizontes inferiores mais resistentes

(Bigarella & Mazuchowski, 1995; Canil  et al.  1995, apud Ribeiro 2001).



A ocorrência de ravinas está relacionada geralmente às diferentes

formas de uso e ocupação da terra, que geram a concentração das águas

pluviais tais como as estradas, as trilhas, os caminhos,  as cercas, entre

outros (Salomão, 1999).  Com a evolução e aprofundamento da ravina,

interceptando o lençol freático tem-se a voçoroca, que constitui a

manifestação máxima da erosão do solo.

Vale ressaltar que para ocorrer o “piping” ,  ainda segundo o

mesmo autor ,  é necessário o estabelecimento, em uma determinada porção

da vertente,  de altos níveis de concentração de fluxo de água superficial,

associados a valores elevados de gradiente hidráulico, que permitem a

remoção de partículas de solo (formando vazios) na zona de percolação do

lençol. Quando esses vazios atingem determinadas proporções podem

ocorrer abatimentos no terreno, alargando as voçorocas e/ou criando novos

ramos. A esses processos associam-se também os descalçamentos e

solapamentos nas paredes das voçorocas que provocam desmoronamentos

ou escorregamentos de solos.  Idéias similares também foram expostas por

Oliveira (1994) e Oliveira (1999).

O desenvolvimento dos processos erosivos l ineares (sulcos,

ravinas e voçorocas), depende de uma série de mecanismos que atuam na

formação e evolução desses fenômenos. Esses mecanismos variam em

função dos fatores naturais e antrópicos.  Dentre os fatores naturais destaca-

se os tipos de clima,  de relevo, de solo, de substrato geológico e da

cobertura vegetal (Salomão, 1994, 1999; Bertoni e Lombardi Neto, 1994;

IPT, 1986).

No que se refere ao clima, a precipitação pluvial é o elemento

que pode desencadear o processo erosivo. Os processos iniciam-se com os

impactos das gotas de chuva (efeito “splash”  ou salpicamento) que acabam

por causar o desprendimento das partículas e sua remoção pelas águas de

escoamento pluvial. A maior ou menor aceleração da erosão vai depender

da sua intensidade, duração e freqüência das chuvas (Bertoni & Lombardi

Neto, op. cit).  A chuva torrencial , constitui-se na forma mais agressiva de

impacto da água no solo. As características das chuvas aliadas às dos solos



e do relevo é que resultam em erosões laminar ou l inear, conforme exposto.

Durante esses eventos as ravinas e voçorocas ativas existentes avançam

rapidamente,  criando, muitas vezes situações emergenciais nas periferias

das cidades,  atingindo edificações e/ou interrompendo estradas (IPT, 1986;

Almeida, 2001).

O relevo representado pela topografia do terreno, contribui no

processo erosivo como o fator que comanda a velocidade e o volume da

enxurrada. Os aspectos da topografia que mais influenciam na erosão são a

declividade, o comprimento de rampa ou vertente e a forma da vertente. As

maiores declividades favorecem a concentração e o aumento da velocidade

das águas superficiais, contribuindo para a capacidade erosiva, ocorrendo o

contrário em declividades menores. O comprimento de rampa é importante

porque quanto maior é o caminho percorrido pela água maior é a velocidade

que ela at inge e maior será a sua capacidade erosiva.  Quanto à forma da

vertente. Resende (1985), afirma que sua variação gera escoamentos

superficiais diferenciados, promovendo uma ação erosiva maior ou menor.

As vertentes convexas, correspondem aparentemente à forma em equilíbrio,

uma vez que possibilitam o escoamento superficial difuso, favorecendo

assim, a retirada de terra por igual , em toda a extensão o que favoreceria

mais a erosão laminar.  Já as vertentes com forma côncava apresentam

comportamento contrário, uma vez que essa forma favorece a concentração

das águas superficiais, levando à retirada de terra,  principalmente nos

canais definidos.

Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo e ao

substrato rochoso que lhes deram origem, o que, por sua vez, determina a

sua maior ou menor suscetibilidade à erosão. Nos solos que se desenvolvem

em relevos planos ou quase planos,  há uma tendência à infiltração das

águas pluviais,  que em contato com o substrato,  favorecerá nas regiões

tropicais o desenvolvimento de solos profundos (latossolos) em geral mais

resistentes aos processos erosivos, enquanto que nos relevos mais

acidentados, onde se predomina o escoamento superficial os solos são rasos



(litossolos e cambissolos), menos evoluídos e assim menos resistentes aos

processos erosivos.

Já a natureza do substrato geológico favorecerá o

desenvolvimento de solos com textura argilosa, média, arenosa, siltosa,

etc.,  o que determina a sua erodibilidade, ou seja, à sua maior ou menor

facilidade de serem erodidos. Solos arenosos, sobretudo grossos, por

exemplo, são geralmente mais porosos,  permitindo a infi ltração rápida das

águas de chuvas, dificultando o escoamento superficial . No entanto, como

possuem baixa porção de partículas argilosas,  que atuam como um agente

de ligação entre as partículas maiores, apresentam maior facilidade para a

remoção das part ículas, que se verifica, mesmo em pequenas enxurradas.

Solos arenosos finos, devido a uma porosidade mais fina permitem também

a infil tração, mas de modo mais lento, o que aliado ao volume dos

episódios chuvosos,  se excede à capacidade de infi ltração, poderá causar a

concentração de água na superfície.

Estudos realizados pelo IPT (1986) confirmam que os solos com

textura arenosa e textura média, incluindo-se os latossolos,  correspondem,

quanto ao condicionante pedológico, ao principal fator de desenvolvimento

dos processos erosivos, isto porque possuem baixa proporção de partículas

argilosas que atuam como uma l igação entre as partículas maiores,

facili tando a maior remoção das partículas, o que pode ser observado em

pequenas enxurradas (Salomão, 1999).

Além da textura, outras características dos solos condicionam a

atuação diferenciada dos processos erosivos como: a estrutura, a

permeabilidade, a densidade, as características químicas,  mineralógicas e

biológicas.

A estrutura refere-se ao modo como se arranjam as partículas do

solo (laminar, poliédrica, prismática, etc.) que condicionam a freqüência, a

morfologia e os graus de conexão da porosidade. Como a textura,

influencia na capacidade de infil tração e absorção da água da chuva, bem

como na capacidade de arraste das partículas do solo. Solos com estrutura

granular,  como os latossolos,  apresentam alta porcentagem de poros em



especial de macroporos fortemente comunicantes,  interagregados e,

conseqüentemente,  al ta permeabilidade, favorecendo a infiltração das águas

das chuvas, contribuindo para a recarga do aqüífero freático. Apresentam

também agregação entre as partículas, o que aumenta a resistência do solo

ao arraste. A estabilidade da estrutura em contato com a água depende do

grau de desenvolvimento de agregação e do grau de floculação da argila.

Esta depende dentre outros,  da natureza mineralógica das argilas (1:1 ou

2:1), dos t ipos de cátions que a complexam (mono, bi ou trivalentes),  da

presença ou não de matéria orgânica (mineralizada).  As estruturas mais

estáveis são aquelas com argilas monossialít icas, fortemente complexadas

por cátions bi ou trivalentes e/ou húmus (Ruellan et Dorso, 1993).

A permeabilidade está relacionada com a porosidade do solo. Ela

determina a maior ou menor capacidade de infi ltração das águas de chuva

no solo.  Geralmente, solos arenosos (areias médias ou grossas) são mais

permeáveis que os argilosos ou arenosos finos e siltosos por serem mais

porosos. No entanto, em alguns casos dependendo da estruturação, solos

argilosos podem apresentar-se altamente porosos e até mais permeáveis que

certos solos arenosos,  como naqueles já citados em que a estrutura é

granular (denominada freqüentemente de microagregada).

A densidade do solo é a relação entre a sua massa total  e o

volume, que é inversamente proporcional à porosidade e permeabilidade.

Com a compactação do solo,  observa-se um aumento da densidade e,  como

resultado incorre na diminuição dos macroporos e em função disso o solo

torna-se mais erodível,  já que a água não infiltrada irá se acumular na sua

superfície ou logo abaixo dela (compactação por pé-de-grade) empoçando

ou, sob o declive, escorrendo vertente abaixo.

As características químicas, biológicas e mineralógicas do solo

influem no estado de agregação entre as partículas,  aumentando ou

diminuindo a resistência do solo à erosão. Setzer (1949) apud Salomão (op,

cit) classificou originalmente os solos do Estado de São Paulo em 22

grupos pedológicos, e destacou os mais sensíveis aos fenômenos erosivos

como aqueles que apresentam as seguintes características:  arenosos,



profundos, permeáveis,  ácidos e pobres em elementos químicos e em

matéria orgânica, onde a agregação é ausente ou insignificante ou ainda

muito instável.

No que se refere à vegetação natural ou determinada pelo t ipo de

cultura agrícola,  o seu efeito pode ser assim relacionado: diminui

consideravelmente o impacto das gotas de chuva contra a superfície do

solo,  o que reflete diretamente sobre a desagregação da estrutura,

reduzindo o selamento superficial  e,  conseqüentemente,  aumentando a

infiltração da água no solo (Bertoni & Lombardi Neto,  1994).

O manejo e os sistemas de cultivo são fatores determinantes para

o surgimento de processos erosivos notadamente ravinas e voçorocas,

quando são ausentes ou inadequados, ou ainda quando ocorrem sobre áreas

de preservação permanentes.  Quaisquer solos submetidos a cultivos tendem

a perder a estrutura original dos agregados, como conseqüência ocorre uma

redução dos macroporos e o aumento dos microporos e da densidade. A

intensidade das alterações vai depender do tipo de solo e do manejo

utilizados.

As conseqüências danosas dos sistemas de manejo que adotam

revolvimento intensivo do solo, que propiciam baixas taxas de adição de

resíduos orgânicos ou facilitam a sua lixiviação o que interfere nos teores

de matéria orgânica do solo que é um dos principais fatores de

estabil ização dos agregados. Isso acontece freqüentemente com solos

suscetíveis submetidos a sistemas convencionais de cultivo, sobretudo

anuais.

Bertoni & Lombardi Neto (1994),  analisando o uso do solo no

Estado de São Paulo afirmam que as culturas anuais temporárias, as

culturas perenes, as pastagens e os reflorestamentos mesmo em áreas aptas,

têm causado sérios problemas de erosão. E que são comuns os seguintes

fatores causadores da erosão: baixa ou inexistência de cobertura arbórea,

seja floresta, bosque ou culturas perenes;  despreocupação sobre a

necessidade de se adequar o uso potencial ao atual das terras; insuficiência

da cobertura vegetal  viva ou morta em períodos críticos; e estrutura



superficial e/ou subsuperficial degradada em relação às condições naturais.

A degradação estrutural nesses casos é fator decisivo na instalação e

desenvolvimento dos processos erosivos que, comumente,  iniciam-se com o

impacto das gotas de chuva.

Há uma concordância entre os autores sobre os danos causados

pelos desmatamentos seguidos pelas queimadas como sendo um dos fatores

decisivos para o surgimento de ravinas e voçorocas (Setzer,1949 apud

Salomão, 1994).  A destruição da cobertura vegetal e de matéria orgânica

influi nas al terações da velocidade e volume de infil tração e de escoamento

superficial, pelo revolvimento do solo e o impacto direto das gotas sobre

estruturas destruídas contribuindo para o surgimento das erosões lineares

(Salomão, 1994). Muitas vezes as chuvas que caem sobre solos suscetíveis

mais em áreas densamente vegetadas,  não são tão desastrosas como quando

caem, com o mesmo volume e intensidade, sobre as áreas equivalentes,

porém desmatadas.

Pelo exposto, pode-se perceber que os condicionantes erosivos

são tanto naturais quanto antrópicos que, se desajustados entre si , podem

até mesmo causar erosões em áreas que naturalmente não seriam

suscetíveis. Na alta bacia do rio Araguaia, o que os trabalhos revelaram até

agora, é uma espécie de “combinação explosiva” entre esses dois tipos de

condicionantes. Contudo ainda não revelaram, em escala de maior detalhe a

distribuição desses condicionantes nas unidades da paisagem e as relações

entre ambos os condicionantes de modo mais preciso.



O setor sul da Alta Bacia do Rio Araguaia situa-se em terras que

abrangem parte do extremo sudoeste goiano, do nordeste do Mato Grosso

do Sul e do sudeste do Mato Grosso, conforme Figura 1 já apresentada.

Corresponde a uma área de cerca de 1.560 km² apresentando distintas

fisionomias produzidas pela interação de seus componentes,  descritos

separadamente e depois integradamente como a seguir.

4.1 - CLIMA

Segundo a classificação climática proposta por Köeppen, o clima

dominante na região dos cerrados, onde está inserida a área de pesquisa,  é

do tipo o tropical quente sub-úmido (Aw). Caracteriza-se por duas estações

bem definidas,  uma seca que corresponde ao período outono-inverno, e a

outra úmida com chuvas que costumam ser muito fortes e de curta duração,

t ipicamente formando mangas de chuva, não sendo raro precipitações acima

de 50mm/dia. A temperatura média é de 23ºC variando menos de 5ºC entre

os meses mais frios e mais quentes. No inverno são comuns as frentes frias

polares que ocasionam as friagens na região (Dias,  1996).

Em pesquisa realizada por Ramos et al  (2000) para análise

frequencial  por pêntadas (série de 5 dias consecutivos de registro

pluviométrico) realizada com base  nos dados da estação pluviométrica

Fazenda Taquari,  (cujas séries históricas de dados diários são de 21 anos),

a única localizada no setor sul da Bacia do Araguaia,  esta  apresentou bons

resultados para as análises frequenciais em todo o período chuvoso, com

uma distribuição  representando a 3ª  maior média das seis estações

estudadas para toda a região da Alta Bacia. Apresenta intervalos com dias

consecutivos sem chuvas no mês de outubro (entre as pêntadas de 55a  e 60a)

e índices freqüências baixas nas primeiras pêntadas (primeira quinzena) do

mês de novembro, o que indica secas mais prolongadas nestas áreas ou alta

freqüência de ocorrência de estiagens nestes meses em relação ao restante

da alta bacia.  A part ir da segunda quinzena (64ª a 66ª) do mês de novembro

até as primeiras pentadas do mês de janeiro (1ª  e 2ª), verificou-se uma

oscilação na distribuição frequencial das precipitações, diferente do



observado no restante do mês de janeiro ao início da primeira quinzena do

mês de fevereiro com distribuição em níveis crescentes, voltando a oscilar

ao final  do período chuvoso, mas sem falhas.

A análise também permitiu constatar que o período de fim de

novembro a março concentra mais de 80% das chuvas anuais, ocorrendo o

período seco de abril a outubro, com máximo neste mês (Quadro 3),

diferentemente do restante da alta bacia, mais considerado tropical .

No período chuvoso, os solos praticamente se mantêm saturados,

podendo acarretar a formação de excedentes hídricos, e altas vazões

superficiais,  que promovem o aumento do volume e da velocidade do

escoamento superficial  e subsuperficial e conseqüentemente a erosão,
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Quadro 3  -  Estação Pluviométrica  Fazenda Taquar i -  Anál ise  frequência l  (80% de
ocorrênc ia)  por  pentadas.  Dados da ANEEL. Da 1 ª  a  6 ª  pentadas ,  refere -se ao  mês
de janeiro,  da  7ª  a  12ª  ao mês de fevere iro,  da  13ª  a  18ª  ao  mês de março,  da  19ª  a
24ª  ao mês de abr i l ,  25ª  a  30ª  ao  mês de maio,  da  31 ª  a  36 ª  ao mês de agosto ,  da
49ª  54ª  ao  mês de setembro,  da 55 ª  a  60 ª  ao mês de outubro,  da  61ª  a  66ª  ao  mês de
novembro,  da  67 ª  a  72 ª  ao mês de dezembro.  ( série  his tór ica  -per íodo de 1970 a
1994) .



caracterizando esse período como mais crít ico, sobretudo para os focos já

existentes1.

4.2 – VEGETAÇÃO

A área de estudo encontra-se na região do bioma 2 cerrado que

apresenta fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e

campestres.  O termo savana é freqüentemente uti lizado nos estudos de

fitogeografia e botânica. Rizzini  (1964) in Magnano (1983), afirma que a

fisionomia do cerrado é de uma savana lenhosa africana,  com pequenas

árvores tortuosas,  espaçadas, sobre denso revestimento de gramíneas e

subarbustos.

A terminologia adotada neste estudo para os tipos

fitofisionômicos do bioma cerrado está fundamentada na proposta de

Ribeiro & Walter (1998),  que se baseia inicialmente na fisionomia,

definida pela estrutura e pelas formas de crescimento dominantes e por

possíveis mudanças estacionais. São também considerados outros aspectos

do meio físico.

Foram descritos pelos autores supracitados para o bioma cerrado

onze tipos fitofisionômicos gerais enquadrados em formações florestais

(mata ciliar,  mata galeria, mata seca e cerradão);  savânicas (cerrado

sentido restrito, parque cerrado, palmeiral e vereda) e campestres (campo

sujo,  campo rupestre e campo limpo) muitos dos quais apresentam subtipos.

Na área de estudo foram identificadas a partir da interpretação da

imagem de satélite LANDSAT-7 ETM+, bandas 543/RGB (Figura 4 -

Anexo) as  seguintes fitofisionomias: o cerrado sentido restrito,  mata ciliar

e campo limpo úmido.
                                                          
1 Depoimentos de propr ietár ios da  Fazenda Babilônia  (nascente  A)  Sr.  Nil ton Frias  e  da
Fazenda Para íso,  Sr .  Luiz  de  Carvalho,  re la taram que um só ep i sódio de chuva  in tensa,
em geral ,  super ior  a   50mm,  pode fazer  recuar  mais de 40 metros uma voçoroca.
2 Bioma – “É uma unidade de comunidade b iót ica,  faci lmente ident i ficáve l ,  produzida
pela  atuação recíp roca dos cl imas regiona is com a  bio ta e  o  substra to,  na  qua l  a  forma
de vida da vegetação cl ímax é uni forme. O bio ma inclu i   não so mente  a  vege tação
cl ímax,  co mo também o  cl ímax edáf ico (do  so lo)  e  as e tapas de desenvolvimento,  os
quais são deno minados,  em muitos casos ,  por  outras formas de vida”,  Lima e Si lva et  a l
.  (1999).



O cerrado sentido restri to caracteriza-se pela presença de árvores

baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas,

geralmente, com evidências de queimadas. O tronco das plantas lenhosas

em geral possui cascas com cortiças grossas.  As folhas em geral  são rígidas

e coriáceas.  Essas característ icas fornecem aspectos de adaptação à

condição de seca (xeromorfismo).

Os solos da vegetação do cerrado no sentido restrito são das

classes dos Latossolos (subclasse Latossolo Vermelho), Neossolos

Quartzarênicos (Areias Quartzosas) e Neossolos Litólicos e Cambissolos e

os Gleissolos (Solos Hidromórficos).

Devido à complexidade dos fatores condicionantes do meio

físico, originam-se subdivisões fisionômicas distintas do cerrado sentido

restri to, sendo destacados os que foram identificados na área de estudo:

cerrado denso e o cerrado ralo.

O cerrado denso é um tipo de vegetação predominantemente

arbóreo, com cobertura de 50 a 70% e altura média de cinco a oito metros.

Os estratos arbustivos e herbáceos são ralos. Ocorre principalmente nos

Latossolos e Cambissolos, dentre outros.

O cerrado ralo é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva,  com

cobertura arbórea de 20 a 50% e altura média de dois a três metros.  Trata-

se da forma mais baixa e menos densa do cerrado sentido restrito. Ocorre

principalmente em Latossolos, Neossolos (Areias Quartzosas,  Solos

Litólicos).

A Mata ciliar – Constitui  a vegetação acompanha os rios de

médio e grande porte da região dos cerrados, em que a vegetação arbórea

não forma galerias.  Em geral , é relativamente estrei ta em ambas as

margens, dificilmente ultrapassando 100 metros de largura. Nessa faixa, os

solos podem ser rasos como os Neossolos, profundos como os Latossolos,

ou ainda pouco profundo como Gleissolos. As árvores variam em altura de

20 a 25 metros. As espécies são típicas predominantemente caducifólias,

com algumas sempre verdes, conferindo a mata ciliar um aspecto

semidecíduo.



4.3 - GEOLOGIA

A área de estudo situa-se na Bacia Sedimentar do Paraná, na

unidade denominada por Franco & Pinheiro (1983) in RADAMBRASIL,

(1983) como Planalto Setentrional da Bacia do Paraná. Predominam,

segundo Souza Júnior et al  (1983),  rochas do Grupo São Bento. O grupo

São Bento é representado na área pela Formação Botucatu (jurássico) e

Formação Serra Geral (juro-cretácica) (Figura 5 - Anexo).

A Formação Botucatu caracteriza-se por arenitos róseos a

avermelhados, quartzosos,  finos a muito finos,  bem selecionados,  eólicos,

com estratificações cruzadas de médio a grande porte, comumente

silicificados e situados abaixo dos primeiros derrames basálticos da

Formação Serra Geral.

Segundo Fulfaro et al  (1980),  os extensos depósitos da Formação

Botucatu constituem registro de uma época de condições desérticas na

Bacia Sedimentar do Paraná. Bertoluzi (1974) considerou que

aparentemente ocorreu uma passagem gradual de um clima semi-árido para

árido, quando então passou a imperar a sedimentação eólica. Segundo estes

autores,  a homogeneidade dos sedimentos desért icos da referida formação

só é quebrada muito localmente por deposições aquosas de areias

conglomeráticas na parte basal e clást icas finas, às vezes incluindo arenitos

com ocorrência mais comum na parte superior (fáceis lacustres).

A Formação Botucatu cobre a maior parte da área de estudo. Na

região de Alto Taquari  foi registrada a maior espessura dessa unidade, onde

um poço perfurou 436 metros de sedimentos. A referida formação aparece

em contato transicional com a Formação Pirambóia.  Superiormente é

recoberta por sedimentos pertencentes às Coberturas Detrito-Lateríticas.

O contato da Formação Botucatu com a Formação Serra Geral

destaca-se na paisagem formando as serras e morros testemunhos. Na borda

do Chapadão de Alto Taquari e Serra Vermelha, visualizam-se contatos

discordantes entre essas duas unidades supracitadas.



Em trabalho de campo foi verificada a ocorrência de lentes de

calcário associadas ao arenito. Fato este, já relatado por Fernando F. M. de

Almeida no trabalho campo realizado por ocasião do XVIII Congresso

Internacional de Geografia,  em 1959, que contemplou a região da Alta

Bacia do Rio Araguaia.

Na bacia do Alto Araguaia, onde ocorre em Mato Grosso e Goiás,

constituindo-se sobretudo de siltitos e arenitos finos, folhelhos de

cores variadas e alguns horizontes de calcários silicificado. (...)

Essa cobertura detrítica, conservada geralmente nos mais

importantes interflúvios, conforma chapadas e outros relevos

tabulares a serem referidos, muitos deles suportados por camadas

de elevado teor em carbonato ou silicificadas.

A Formação Serra Geral que representa a parte superior do Grupo

São Bento, é constituída por espessos e extensos derrames de constituição

basáltica,  mostrando localmente a presença de arenitos eólicos e fluviais

interderrames. Esta manifestação vulcânica tem estreitas l igações com a

reativação Wealdeniana,  um processo diastrófico cujas causas e evolução

estariam condicionadas à abertura do oceano Atlântico e à separação dos

Continentes Sul–Americano e Africano. Tal fenômeno afetou

profundamente a Bacia Sedimentar do Paraná, propiciando inúmeras

deformações tectônicas, intenso movimento de blocos de falha e abertura

de fissuras. Caracteriza-se por derrames de basalto toleíticos, creme-

amarronzados,  cinza-escuro e esverdeados, textura predominantemente

afanítica, amigdalóide no topo e raramente vitrofirica.

A referida formação ocorre ao sul  da área de estudo como

pequenas manchas de contornos irregulares.As rochas quando alteradas,

formam um solo argiloso e vermelho-escuro, típico, associados a uma

vegetação de cerrado arbóreo mais denso.

Nas superfícies aplainadas com cotas superiores a 800 metros,

conhecidas regionalmente como “chapadões”, ocorrem as Coberturas

Terciárias e Quaternárias (TQDl). De uma maneira geral, nessas superfícies

foram observadas como sendo constituídas por um pavimento detrítico-



laterí tico, contendo em sua parte superior um Latossolo - Vermelho Escuro,

esses materiais são considerados de  origem pós-cretácica, correlacionada

ao aplanamento da superfície Sul-Americana, datada por King (1956) como

do terciário inferior (RADAMBRASIL,1983).

Nas superfícies rebaixadas que contornam os chapadões encontra-

se a Formação Botucatu, coberta por solos arenosos, em cotas que varia

entre 875 m a 700 metros, nível de base local na região de estudo.

O quadro 4  apresenta a extensão areal das formações geológicas

que ocorrem na área de pesquisa.

GEOLOGIA ÁREA(KM²) ÁREA (%)

Formação Serra Geral 26,66 1,76

Formação Botucatu 1.115 73,54

Sedimentos Inconsolidados 196,56 12,96

Coberturas Terciárias-Quaternárias 178 11,74

Total 1516,22 100,00

Quadro 4 – Cálculo de área das diferentes formações geológicas

A referida tabela permite constatar o domínio notável da

Formação Botucatu (Foto 1). Esta formação quando não silicificada é

considerada como bastante suscetível à erosão em geral  pela baixa coesão

das part ículas relacionadas também com a virtual ausência de cimentos

estabil izantes  (IPT,  Mapa de Erosão do Estado de São Paulo, 1999).



Foto 1 – Arenito da Formação Botucatu

4.4 - GEOMORFOLOGIA

Com base em Mamede et  al  (1983) pode-se verificar que a Alta

Bacia do Rio Araguaia desenvolveu-se basicamente na unidade

geomorfológica denominada de Planalto Setentrional da Bacia do Paraná,

que compreende dois compartimentos topográficos distintos.  Um mais

elevado, alcançando altimetrias que variam de 650 a 1000 metros.  Outro

rebaixado, abrangendo cotas de 350 a 650 metros (Figura 6 - Anexo).

Em seu limite superior (que abrange a borda norte da Serra do

Caiapó) o referido planalto apresenta superfície cortando l itologias pré-

cambrianas, cretáceas e terciárias constituindo superfície erosiva

pediplanar de forma tabular,  constituindo hoje um relevo residual de topo

aplainado. Nas áreas de dissecação que se estendem para o norte,  ocorrem

formas convexas, tabulares residuais, sendo os primeiros representados por

interflúvios alongados e suavizados, perpendiculares ao Rio Araguaia e as



segundas pelos morros testemunhos.  As formas de acumulação situam-se

nas planícies fluviais do rio Araguaia.

A Serra de Caiapó é conhecida como a “Cumeeira do Brasil  e da

América do Sul” ,  uma vez que distribui as águas que vão alimentar as

bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. (ABEAS, 1998). Embora

drenando áreas de ocorrências dos sedimentos da Formação Botucatu, estes

rios têm seus leitos muito encaixados,  podendo exibir li tologias basált icas

subjacentes da Formação Serra Geral e fazendo contato com litologias mais

finas da Formação Corumbataí , ambas mais ao norte da área de pesquisa.

No esboço morfológico (Figura 7 - Anexo) elaborado verifica-se

que as rupturas de declive côncavas ocorrem predominantemente no limite

inferior das vertentes, no início das planícies aluviais com alti tude entre

675 a 725m, com declives dominantes entre 6–12%. Apresenta nessa

localização como substrato a Formação Botucatu com os Neossolos

Quartzarênicos fazendo contato com os Neossolos Quartzarênicos

hidromórficos e Gleissolos.

Nesta figura percebe-se que o predomínio dessas rupturas

côncavas no limite inferior das vertentes,  junto ao início das planícies

aluviais, associam-se à formação da maioria das erosões na área,

especialmente as de maior porte, uma vez que são formas que

concentradoras dos fluxos superficiais e subsuperficiais. As rupturas

côncavas ocorrem também nas áreas de nascentes, em cotas de 775 a 825m,

apresentando um maior declive em torno de 12 – 20%, conformando

embaciados onde, quando desmatados, se concentram focos erosivos em

prolongamentos das nascentes, largamente a situação dominante das

erosões da área, embora não sejam as de maior porte.

As rupturas convexas situam-se principalmente nos interflúvios

em cotas entre 725–775m, em áreas com declives dominantes entre 3-6%,

marcando a passagem dos topos para as vertentes, com domínio dos

Neossolos Quartzarênicos. Trata-se portanto de rupturas de topo.

As escarpas marcam o limite entre a superfície de cimeira

tabular,  representada pela Serra do Caiapó, e as formas de dissecação



situadas em cotas mais baixas.  Apresentam declives entre 12-20% e >20%.

Ocorre nessa área o contato da Formação Botucatu com as Coberturas

Detrítico-Lateríticas e,  pontualmente,  com  a Formação Serra Geral.

No quadro 5, observa-se que à maioria dos focos erosivos que

ocorrem na área de pesquisa,  estão conectadas à rede hidrográfica em

canais principalmente de 1 a   e 2a  ordem, com ocorrência mais restrita em

canais de 3 a  e 4a  ordem.

CANAIS DE DRENAGEM FOCOS
EROSIVOS (%)

1a  Ordem 34 37,36
2a  Ordem 39 42,86
3a  Ordem 9 9,89
4a  Ordem 4 4,40

Não Conectadas 5 5,49
Total 91 100,00

Quadro 5 – Canais de drenagem/Focos erosivos

O esboço morfológico ainda permite constatar a presença de

amplos interflúvios na zona rebaixada, com baixa densidade de drenagem,

conformando colinas amplas, exceto próximo às escarpas, onde conformam

colinas médias e pequenas e onde a densidade de drenagem é maior.

Percebe-se também a ocorrência de formas tabulares residuais já rebaixadas

no setor centro leste da área mapeada.

A drenagem obedece a padrões dentrí ticos com baixa

densidade, exceto próximo às escarpas.  Observa-se ainda a direção

dominante NE-SW e um certo paralelismo na direção ortogonal revelando

controle litoestrutural  ligado a fraturas e falhamentos concordantes com a

direção dos lineamentos regionais.

Comparando-se a morfologia do lado goiano com o lado mato-

grossense,  percebe-se que os interflúvios mais amplos encontram-se a W e

NW, do lado matogrossense,  onde o número de focos erosivos é maior e

freqüentemente longitudinais aos canais dos tributários do Rio Araguaia,  e

onde é menor o número de rupturas côncavas. Ao contrário do lado goiano,

o número de focos erosivos é maior,  mas dominam as de porte menor, a



relação com as rupturas côncavas (embaciados) distribuídas em

interflúvios,  que embora extensos, são de envergadura inferior àquela

matogrossense.

Tais diferenças erosivas poderiam ser explicadas também pelo

índice de desmatamento, que é maior nesse Estado, certamente estimulado

pela presença de amplos interflúvios favoráveis à prática agrícola intensiva

enquanto o lado goiano predominam interflúvios menores, com pastagem e

grandes áreas cobertas ainda com cerrado, menos favoráveis a essas

práticas.

As incisões erosivas conectadas a canais de drenagem e as

atividades antrópicas como o desmatamento,  a construção de estradas, de

cercas, as valas de divisa e o manejo inadequado do solo que são algumas

práticas que sabidamente ocasionam oscilações hidrodinâmicas no interior

das bacias hidrográficas, propiciando a incisão dos canais e

conseqüentemente o avanço remontante da incisão desencadeando a erosão

por voçorocas (Oliveira in Guerra,  1999).

A análise hipsométrica representada na Figura 8 (Anexo) ilustra a

conformação topográfica descrita para a região estudada. A área foi

compartimentada em cinco unidades altimétricas, com formas de relevos

bem distintas,  sobre rochas do Grupo São Bento. O compartimento mais

baixo apresenta amplitude altimétrica entre 675 a 725m, representa

basicamente o fundo de vale do Rio Araguaia e seus afluentes,  onde domina

o substrato litológico da Formação Botucatu. O compartimento com

amplitude altimétrica entre 725 a 775m, acompanha e margeia o rio

Araguaia e seus tributários,  representam as áreas de topos convexos; o

compartimento com amplitude de 775 a 825m corresponde às superfícies de

topo tabular;  o compartimento com cotas entre 825 e 875m  constitui-se em

relevo de transição, junto às bordas da chapada na forma de escarpas, onde

podem ser observadas rochas da Formação Serra Geral em contato com o

arenito Botucatu. Finalmente o compartimento com cotas acima de 875m

corresponde à superfície de cimeira tabular,  que corresponde à chapada da

Serra Caiapó, onde se tem as Coberturas Terciárias-Quaternárias.



No mapa de declividade (Figura 9 - Anexo) observa-se no fundo

do vale do rio Araguaia e de seus tributários o predomínio de declives de 0

a 3%, bem como na superfície tabular de cimeira onde é praticada

agricultura intensiva.  Os declives mais acentuados,  acima de 20%,

restringem-se às áreas escarpadas próximo das áreas das nascentes.

4.5 - SOLOS

As principais classes de solos reconhecidas na Alta Bacia do Rio

Araguaia,  são os Latossolos Vermelho-Escuros,  os Latossolos Vermelho-

Amarelos, os Solos Litólicos, os Cambissolos, as Areias Quartzosas e os

Solos Hidromórficos (Novaes, 1983).  (Figura 10 - Anexo).

De acordo com o novo Sistema Brasileiro de Classificação de

Solos – EMBRAPA (1999), as classes de solos acima referidos podem ser

denominadas e reagrupadas nas seguintes classes:  Latossolos (subordens

Latossolo Vermelho e  Latossolo Vermelho-Amarelo), Neossolos

(subordens Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Litólicos e Neossolos

Quartzarênicos hidromórficos),  os Cambissolos, os Argissolos e

Gleissolos,  respectivamente.

Os Latossolos compreendem solos constituídos de material

mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um

dos t ipos de horizonte diagnóstico superficial,  exceto H hístico.

Apresentam avançado estágio de intemperização, são muito evoluídos,

como resultado de transformações no material  constitutivo. São

virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários menos

resistentes ao intemperismo, e tem baixa capacidade de troca de cátions.

Variam de fortemente drenado a bem drenados, embora ocorram variedades

com cores pálidas,  de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente

drenados. São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum

raramente inferior a um metro. Apresentam seqüência de horizontes A,B,C,

com pouca diferenciação. São geralmente ácidos, com baixa saturação por

bases, distróficos ou álicos. Ocorrem normalmente em relevo plano a suave

ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas. Originam-se



a partir das mais diversas rochas,  sob condições de climas e diferentes

tipos de vegetação.

Pelo fato dos Latossolos serem profundos, bem drenados, e por

ocuparem principalmente superfícies planas ou quase planas, ocorre maior

infiltração das águas pluviais. Dessa forma, apresentam poucas

possibilidades de escoamento concentrado superficial  e subsuperficial  das

águas pluviais.  Assim, são enquadrados no Sistema de Capacidade de Uso

das Terras (Lepsch et al .,  1991) na classe I.  Isso significa que são áreas

cultiváveis sem problemas complexos de conservação.

Vale ressaltar que dependendo do tipo de uti l ização desse solo,

há possibilidade de se desenvolver erosões l ineares (ravinas e voçorocas), a

partir da pequena concentração das águas pluviais (Salomão, 1994). O uso

e manejo inadequados podem provocar a sua compactação, que por sua vez

promove a diminuição da porosidade e conseqüentemente da

permeabilidade, propiciando o escoamento subsuperficial  concentrado das

águas pluviais.

Os Latossolos Vermelhos apresentam matiz 2,5YR ou mais

vermelho na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B inclusive no

B/A. Os teores de ferro estão entre 18 e 8% nos solos argilosos ou muito

argilosos.

Na área de pesquisa os Latossolos Vermelho-Escuros ocorrem na

superfície de cimeira tabular (cotas acima de 875 metros) e na superfície

tabular (825-875), correlacionam-se aos sedimentos TQDl. Geralmente

apresentam textura média ou argilosa situam-se em declives de 0 a 3%. São

utilizados para a produção intensiva de grãos, mediante a correção de

acidez e adubação, tendo alta capacidade de uso agrícola.  Não

correspondem a solos suscetíveis a erosão linear,  conforme referido

anteriormente, e de fato não foram observados focos erosivos nesses solos

na área de pesquisa.  (Foto 2)



Foto 2  –  Cul t ivo intens ivo de algodão em Latosso lo Vermelho-Escuro no topo da

chapada (  Si lva ,  2001) .

Os Latossolos Vermelho-Amarelos diferenciam-se dos anteriores

por apresentarem matiz 5YR, ou mais vermelhos e mais amarelos que

2,5YR na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA).

Os Latossolos Vermelho-Amarelos encontram-se nas áreas de

topo tabular (cotas entre 775-825) no extremo sul e ao norte da área,

apresentando baixa declividade, entre 3 a 6%, apresentam textura média à

arenosa e passam lateralmente aos Neossolos Quartzarênicos. Podem situar-

se também nas bordas da Chapada. As características morfológicas e físicas

desses solos permitem inferir que em relação às águas pluviais elas tendem

à infil tração. Dessa forma, espera-se poucas possibilidades de escoamento

superficial e subsuperficial. Entretanto, estes solos são menos coesos do

que os anteriores pelos menores teores de ferro, e permitem a remoção das

partículas por escoamento das águas pluviais. Os processos erosivos

ocorrem condicionados à concentração das águas do escoamento superficial



desencadeados pelas formas de uso e ocupação. As voçorocas aí se instalam

normalmente a partir do aprofundamento das ravinas quando estas

interceptam o lençol freático.

Os Neossolos compreendem solos constituídos por material  mineral

ou material  orgânico pouco espesso com pequena expressão dos processos

pedogenéticos em conseqüência da baixa intensidade de atuação destes

processos,  que não conduziram a modificações expressivas do material

originário pela resistência ao intemperismo ou composição química,  ou

mesmo as condições do relevo que impedem ou limitam sua evolução.

Possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R,  A-C, O-R ou H-C.

Os Neossolos Quartzarênicos apresentam seqüência de horizontes A-

C, sem contato lí tico dentro dos 50cm de profundidade, apresentando

textura areia ou areia franca nos horizontes até,  no mínimo, a profundidade

de 150cm a part ir da superfície do solo,  tendo nas frações areia grossa e

areia fina com 95% ou mais de quartzo.

Por serem solos arenosos e profundos, a permeabilidade é

relativamente alta, que favorece a infi ltração das águas pluviais. O

escoamento superficial   e subsuperficial,  ocorre em função de determinadas

formas de uso (caminhos, trilhas, estradas, entre outros),  ou quando os

terrenos apresentam declividades que favoreçam o escoamento. Por

apresentarem baixo e/ou insignificante teor de argila,  esses solos não

possuem comportamento coesivo, o que facilita a remoção das partículas de

areias em pequenos fluxos concentrados, sobretudo quando desprovidos de

cobertura vegetal.   Esses solos predominam na área e ocupam basicamente

as áreas de topos convexos com cotas entre 725-775 e 775 e 825 metros.

(Foto 3).



Os Neossolos Litólicos são solos com horizonte A ou hístico com

menos de 40 cm de espessura, assente diretamente sobre a rocha ou sobre

horizonte C ou Cr sobre material  constituído basicamente por fragmentos

de rocha com diâmetro maior que 2mm e que apresentam contato lí tico

dentro dos 50cm da superfície.  Em geral,  estes solos ocorrem em áreas com

declives mais acentuados, permitindo a concentração das águas pluviais,

entretanto, por apresentarem profundidades relativamente pequenas e com

ausência de freático são considerados suscetíveis ao desenvolvimento de

ravinas e não suscetíveis a voçorocas.  Os processos de ravinamentos estão

condicionados a determinadas formas de uso que favorecem a concentração

das águas pluviais.(Salomão, 1999). Na área ocorre em cotas entre 825-875,

com declividades acima de 20% nas áreas escarpadas.

Foto 3 – Neossolos Quartzarênicos descobertos (Silva, 2001)



Os Neossolos Quartzarênicos hidromórficos apresentam o

lençol freático elevado durante grande parte do ano. São imperfeitamente

ou mal drenados: horizonte H hístico e/ou saturação com água dentro de 50

cm da superfície do solo; presença de freático dentro de 150cm da

superfície do solo,  durante a época seca do ano. Na área ocorrem próximos

ao fundo do vale do Rio Araguaia e seus afluentes.

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material

mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte

superficial. Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas do

relevo e das condições climáticas,  as características destes solos variam.

Assim, esta classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente

drenados, de rasos a profundos,  de cor Bruna ou Bruna amarelada até

vermelho escuro, e de alta a baixa saturação de bases e atividade química

na fração coloidal . Geralmente, esses solos ocorrem em áreas com declives

mais acentuados, permitindo a concentração das águas pluviais, entretanto,

Foto 4 -  Neossolos Quartzarênicos hidromórficos (Silva, 2001)



por apresentarem profundidades relativamente pequenas e com ausência de

freático são considerados suscetíveis ao desenvolvimento de ravinas e não

suscetíveis a voçorocas. Os processos erosivos por ravinamento ocorrem

condicionados a determinadas formas de ocupação que favorecem a

concentração das águas pluviais (Salomão, op. cit) .  Na área ocorre em

cotas entre 825-875, com declividades acima de 20% nas áreas escarpadas

que contornam quase toda a área.

Os Gleissolos compreendem a classe de solos hidromórficos,

constituídos por material mineral, que apresentam um horizonte glei  dentro

dos primeiros 50 centímetros.  São periodicamente ou permanentemente

saturados por água, salvo se art ificialmente drenados.  A água permanece

estagnada internamente ou a saturação ocorre por fluxo lateral.

Em decorrência do regime de umidade redutor, que se processa

em meio anaeróbico, com grande deficiência ou mesmo ausência de

oxigênio os compostos ferrosos resultantes dessa escassez de oxigênio

imprimem a esse solo uma coloração acinzentada, azulada ou esverdeada.

Na área de estudo ocorrem próximos aos fundos do vale (cotas entre 675–

725 metros).

Os Argissolos compreendem solos constituídos por material

mineral com argila de atividade baixa e horizonte B textural imediatamente

abaixo do horizonte A ou E. Parte dos solos dessa classe apresenta um

evidente incremento no teor de argila.  A transição entre o horizonte A e Bt

é usualmente clara,  abrupta ou gradual. São de profundidade variável ,

desde forte a imperfeitamente drenados,  de cores avermelhadas ou

amareladas e mais raramente brunadas ou acinzentadas.  A textura varia de

arenosa ou argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no

horizonte Bt. São solos suscetíveis ao desenvolvimento de ravinas e

voçorocas, que se desenvolvem em função do uso e ocupação. Situam-se em

terrenos com certa declividade, que possibil i ta a concentração das águas

pluviais, associadas ao alto gradiente textural  entre os horizontes

superiores do perfil  (Salomão, 1999).  Na área tem uma ocorrência restrita,

quase pontual  ao norte da área .



Com relação aos solos nota-se no Quadro 6 o predomínio dos

focos erosivos nos  Neossolos Quartzarênicos na área.

SOLOS ÁREA
(KM²) ÄREA (%) FOCOS

EROSIVOS
Latossolo Vermelho-Escuro

Distrófico E Álico
Textura Argilosa

183,9 12,12 2

Latossolo Vermelho-Amarelo
Distrófico E Álico

Textura Média
171,7 11,32 5

Neossolos Quartzarênicos Álico 936,5 61,71 58
Neossolos

(Cambissolos, Litólicos)
Distrofico Textura Média

25,1 1,65 0

Neossolos Quartzarênicos
Hidromórfizado Álico e Gleissolos

Húmicos
 Distrófico Tb Textura Argilosa

196,9 12,97 26

Argissolo Vermelho-Amarelo
Distrófico E Álico 3,5 0,23 0

Total 1.517,6 100 91

Quadro 6 - Cálculo de área de solos e distribuição dos focos erosivos

4.6  - CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS  BASEADA NO SISTEMA DE

CAPACIDADE DE USO

No mapa de classificação das terras baseado no sistema de

capacidade de uso (Figura 11),  verifica-se conforme o cálculo de áreas, que

predomina na Alta Bacia do Rio Araguaia, o grupo B – Classe VIIIes que

são áreas destinadas à proteção ambiental (48,53%), uma vez que

apresentam sérias limitações ao uso, principalmente, no que se refere ao

solo.  Os demais grupos e classes de capacidade de uso respectivamente (A-

III,A-IV e B-V), representam 42,72% da área e são áreas que apresentam

sérios problemas com erosão e deveriam ser destinadas a reflorestamento e

pastagens bem manejadas. Apenas 8,75% da área, que se localiza nas áreas

da chapada poderia se prestar ao cultivo. Vale ressaltar que por serem áreas

próximas a borda da escarpa deve-se respeitar a faixa de preservação

exigida pela lei  ambiental.



CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS
BASEADA NO SISTEMA DE

CAPACIDADE DE USO
ÁREA
(KM²) ÁREA (%)

Grupo A – Classe I 132,8 8,75

Grupo A – Classe IIIs 181,2 11,94

Grupo A – Classe IVs 274,7 18,10

Grupo B - Classe Va 192,5 12,68

Grupo C - Classe VIIIes 736,6 48,53

Total 1.517,8 100

Quadro 7 – Cálculo de área – Classificação das Terras baseada no sistema

de Capacidade de Uso

Percebe-se ainda que dentre as classes IIIs e IVs, esta

representa a mais importante e que podem ter cultivos ocasionais, com

sérios problemas erosivos. Somando-se as áreas desta classe com as da

classe VIII tem-se quase 70% da área com severas restrições.

4.7 – USO ATUAL DAS TERRAS

No mapa de uso da terra (Figura 12 - Anexo) se verifica o

predomínio da agricultura nas áreas de relevo quase plano que contornam

praticamente toda a área. Em sua maioria ocorrem em áreas com cobertura

de Latossolo Vermelho-Escuro.

As áreas de pastagem ocupam a porção central  da área,  com

declividades mais acentuadas, entre 6-12%, ocorrendo também, pequenas

manchas ao norte,  a leste e no extremo sul da área. Observa-se que a maior

ocorrência de focos erosivos está relacionada com a pastagem. Pode-se

verificar  ainda que área apresenta apenas 44,2% da cobertura vegetal

natural (cerrado). (Quadro 8).



ÁREA EROSÃO
VEGETAÇÃO

KM² (%) N°. (%)
Mata Ciliar 120,00 7,91 0 0,00

Campo Limpo Úmido 32,99 2,18 0 0,00

Cerrado Denso 268,78 17,72 3 3,30

Cerrado Ralo 248,62 16,39 3 3,30

Agricultura 509,63 33,60 33 36,36

Pastagem 334,43 22,05 52 57,14

Cidade 2,26 0,15 0,00

Total 1.516,71 100,00 91 100,00

Observando a Figura 12 (Anexo) pode-se perceber que a

maioria das terras com cerrado encontram-se do lado goiano, sucedido por

pastagem, dando-se a inversão do lado mato-grossense, onde também a

agricultura cobre parte significativa das terras .

4.8 – DISCREPÂNCIA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS BASEADA

NO SISTEMA DE CAPACIDADE DE USO E USO ATUAL DAS TERRAS

Observando a distribuição dos graus de discrepância (Figura 13 -

Anexo) pode-se constatar o que segue.

A discrepância máxima ocorre praticamente em quase todas as

porções da área de pesquisa e corresponde a classe dominante com 43,48%

do total .

O grau muito al to de discrepância localiza-se na porção sul e

sudoeste da área e corresponde a 16,65% da área. Somando-se essas duas

classes verifica-se que 29,63% da área está em situação incompatibilidade,

portanto em condição de extremo confli to. Segundo a classificação das

terras baseada na capacidade de uso (Figura 11 - Anexo) essas áreas

deveriam ser destinadas à conservação e /ou proteção ambiental.

A discrepância alta corresponde basicamente às áreas de relevo

quase plano que contornam praticamente toda a área e corresponde a 7,33%

Quadro 8 -  Calculo de área por tipos de uso  das terras e distribuição de focos erosivos.



(Quadro 9).  Vale ressaltar que na classificação das terras realizada,  parte

dessas áreas foi  enquadrada como classe I que são terras aptas para o

cultivo. No entanto, como não é observada a preservação de borda de

chapada, estas foram consideradas como muito alta discrepância.

Observando as mesmas figuras, pode-se constatar que essas áreas

em sua maioria deveriam ser destinadas a proteção e/ou preservação

ambiental , e que uma parte apresenta sérios problemas de erosão. No

entanto encontram-se sobre o uso intensivo com a agricultura.

A discrepância nula e/ou fraca corresponde a 32,54% da área  e

situa-se  na porção norte, nordeste e noroeste da área, em  áreas

classificadas como cultiváveis apenas ocasionalmente, com sérios

problemas de erosão e áreas destinadas a preservação ou proteção

ambiental , mas que quanto ao uso atual  essas áreas em sua maioria estão

com a cobertura vegetal natural.

Com exceção desta última classe, cerca de quase 68% da área está

em confli to de uso, variando de máximo a alto,  o que se revela

preocupante. Quando se compara o mapa de discrepância com o de

ocorrências erosivas, constata-se (Quadro 9),  que a maioria dos focos

erosivos encontram-se nessas classes de discrepâncias,  o que permite

estabelecer uma relação causal direta.

GRAU DE
DISCREPÂNCIA

ÁREA (KM²) ÁREA (%)
EROSÃO

Máxima 659,40 43,48 63

Muito Alto 252,58 16,65 15

Alta 111,19 7,33 3

Nulo 493,52 32,54 10

Total 1.516,59 100 91

Quadro 9 – Grau de Discrepância entre a Classificação das Terras Baseada

no Sistema de Capacidade de uso e uso atual.



A partir  da análise dos dados apresentados nesse capitulo, pode-

se resumir que a área apresenta-se com elevada suscetibilidade a processos

erosivos,  68% da área com classes de capacidade que não recomendam esse

uso, na maioria devendo ser destinadas à proteção ambiental , mas no

entanto, encontram-se sobre o uso agropecuário, o que caracteriza enorme

discrepância e conflito,  que é mais grave do lado mato-grossense. Percebe-

se,  ainda que os embaciados desmatados constituem-se nas zonas

preferenciais de concentração de fluxos, l igados às rupturas côncavas de

declive,  tanto nas planícies como nas cabeceiras de drenagem.



3.1 - INTRODUÇÃO

Em função do exposto até aqui, esta pesquisa fundamentou-se

no pressuposto metodológico de que a compreensão das fisionomias e

funcionamentos do meio físico, quando estudados através de uma

perspectiva tão integrada quanto possível  dos seus componentes,  permite

identificar as unidades espaciais individualizadas que podem ser

denominadas de compartimentos morfopedológicos os quais podem

corresponder a unidades de paisagem ou sistemas ambientais.

Tais unidades,  intrínsecas do meio físico, se traduzem em áreas

homogêneas produzidas pela correlação espacial entre os componentes e

que revelam uma história genético-evolutiva que as distingue das

vizinhas.

Para compreensão dos sistemas ambientais e ecossistemas

(Christofoletti ,  1999) ou unidades de paisagens, aqui tomadas como

possíveis equivalentes aos compartimentos morfopedológicos, Tricart  &

Kilian (1982) propuseram uma metodologia com base na cartografia

morfopedológica, a qual  permite um diagnóstico da região como o

primeiro passo para o seu conhecimento, que corresponde a um certo

nível de percepção global,  com o objetivo de proporcionar informações

para a tomada de decisão. Conforme os autores, para se estabelecer o

diagnóstico morfopedológico é necessário um estudo interdisciplinar

para que se possa entender melhor as interações entre o relevo e solo

uma vez que os fatores que atuam na morfogênese são os mesmos na

pedogênese.

O diagnóstico morfopedológico tem como objetivo delimitar

unidades da paisagem e/ou compartimentos a partir  dos processos

complexos de morfogênese e pedogênese explicitamente relacionados

entre si , que lhe conferem uma dinâmica de evolução específica.  Estes

processos variam em função da declividade, da natureza das rochas, do

material  superficial , do clima, das formações vegetais e do solo.

A realização deste diagnóstico apoiou-se na sobreposição dos

mapas temáticos relat ivos ao meio físico (geologia,  geomorfologia e



solos),  permitindo reunir em um só mapa os elementos que formam um

arcabouço morfoescultural  (Ross, 2000) da região, constituindo-se num

documento de síntese que propicia planejamento de uso e ocupação das

terras.

Para a realização da compartimentação morfopedológica

Salomão (1994) relaciona os seguintes passos: elaboração e interpretação

dos dados do meio físico (geologia,  geomorfologia e solos);

interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite para o

cadastramento das ocorrências erosivas;  correlação entre a distribuição

das ocorrências erosivas com os diferentes condicionantes do meio físico

(tipos de rochas, t ipos de solos e tipos de relevo), estabelecendo relações

espaciais entre os dados;  levantamento de campo e definição dos

cri térios para o estabelecimento das classes de suscetibilidade,

contemplando os diferentes níveis de predisposição dos terrenos ao

desenvolvimento dos fenômenos erosivos.

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa

fundamentaram-se na análise integrada da paisagem por sobreposição e

correlação espacial temática dos elementos do meio físico. O presente

roteiro metodológico inspirou-se no primeiro nível de tratamento

proposto por Ab’Saber (1969), como re-estruturado por Salomão &

Castro (2000),  no que se refere a compartimentação  morfopedológica.

Esse primeiro nível de tratamento possibilita identificar as unidades

espaciais produzidas pela integração substrato, relevo e solos, para

identificar sua suscetibil idade aos processos erosivos lineares, de modo a

relacioná-los com o uso e ocupação das terras.   Todos esses

procedimentos estão detalhadamente descritos a seguir.

3.2 - ETAPAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

A realização desta pesquisa desdobrou-se numa seqüência de

etapas,  com os respectivos procedimentos operacionais adotados, a saber:

-  1a  Etapa:  Revisão bibliográfica dos temas relativos  aos

processos  erosivos l ineares,  a compartimentação

morfopedológica,  à carta de suscetibilidade à erosão e



de uso e ocupação e à  área objeto, visando à análise

dos problemas e a tomada de decisões quanto à

fundamentação teórico-metodológica e operacional da

pesquisa, bem como à caracterização da área. Os

procedimentos adotados são aqueles usuais  na

pesquisa bibliográfica e cartográfica,  tais  como

levantamento de t í tulos e autores, leitura e

fichamentos,  elaboração de textos na forma de revisão

crítica. Resultaram nos capítulos 1,2 anteriores e

neste.

-  2a  Etapa:  Elaboração da carta-base e mapas temáticos

no formato digital ,  referente à Alta Bacia do Rio

Araguaia  na escala 1:60.000. Para a realização desta

etapa foram adotados os seguintes procedimentos:

-  Compilação e articulação das Cartas Topográficas,

Folhas SE.22-V-C-V, SE.22-V-C-VI e SE.22-Y-A-II ,

na escala 1/100.000, IBGE – 1978,  referentes  à área

de pesquisa, no que se refere à drenagem e estradas.

Quanto à topografia foi  realizada uti l izando as

referidas cartas,  a interpolação das curvas de nível,

com eqüidistância de 25 metros  ajustada sobre as

fotografias aéreas da USAF – 1966 na escala 1/60.000,

quando também foi  atualizada a drenagem para essa

escala.  O resultado permitiu a  impressão da carta–base

sobre a qual realizaram-se t ratamentos e

interpretações temáticas  obtidas com outros métodos.

-  Elaboração do Mapa de declividade – com os dados de

alt imetria (curvas de nível  e pontos cotados)  foi

gerada no programa SPRING uma grade tr iangular ou

TIN que é uma estrutura do t ipo vetorial com

topologia do t ipo nó-arco e representa a superfície

através  de um conjunto de faces  tr iangulares



interl igadas (é o mesmo princípio estabelecido por De

Biase, (1992),  para elaboração da carta clinográfica).

Posteriormente foi  realizado o fatiamento da grade

cujas fatias correspondem às classes de declividades

definidas nos seguintes intervalos:  A - 0-3%; B 3-6%;

C - 6-12%; D - 12-20%; E - 20-45%; e F - >45%.

-  A  = 0  a 3% - correspondem a áreas  planas ou quase

planas  onde o escoamento superficial é lento.  Não

oferecendo dificuldades ao uso de máquinas agrícolas;

-  B  = 3 a 6% - são áreas que apresentam declives suaves,

onde o escoamento superficial  é lento ou médio.  Em

alguns  t ipos de solos  a erosão hídrica não oferece

problemas. Solos com textura média   em rampas

muito longas necessitam de práticas  de conservação.

-  C  = 6  a 12% - são áreas com relevo ondulado e o

escoamento superficial é médio ou rápido (dependendo

do tipo de solo)

-  D  = 12 a 20% - são áreas  muito inclinadas ou colinosas .

Apresentam um escoamento superficial rápido. São

facilmente erodíveis (exceto em solos argilosos ou

muito argilosos)

-  E = 20 a 45% -  vertentes fortemente inclinadas  cujo

escoamento é muito rápido, independente do t ipo de

solo.

-  F = >45% - vertentes íngremes. Escoamento superficial

muito rápido e solos erodíveis.

Esses intervalos seguiram a proposta de Perez Filho (2000),

(para a elaboração do mapa de classificação das terras baseada no

sistema de capacidade e uso), e enquadram-se nos limites elásticos



opcionais para as classes de declividade, adaptados do “Soil  Survey

Manual” (EUA,1951),  (Lepsch, 1991).

-  Elaboração do Mapa Hipsométrico – também com os

dados altimétricos  foi gerada uma grade retangular

que é uma representação matricial onde cada elemento

da matriz  está associado a um valor numérico.

Posteriormente foi  realizado o fatiamento da grade

retangular onde foram estabelecidos os intervalos das

classes hipsométricas de 50 em 50 metros.  Esses

intervalos possibil i taram a identif icação  das

seguintes seqüências topográficas:  A =  fundo de vale

(675 –725m) ;  B = topos convexos (725-775m);  C =

topos tabulares (775-825m); D = escarpas erosivas

(825-875m) ;  E = > 875m – superfície de cimeira

tabular.

-  Elaboração do Mapa (Esboço) Morfológico - foi

realizada a interpretação de Fotografias áreas na

escala 1/60.000 (USAF, 1966),  para a elaboração do

esboço referido esboço,  o qual seguiu a proposta de

Soares & Fiori (1976) e Oliveira (1995), (cor,  textura,

tamanho e formas dos objetos) ,  com o objetivo de

identificar e  mapear as  principais feições do relevo

que se relacionam com os processos erosivos,

especialmente as  escarpas, formas e rupturas de

declive de vertentes .  A legenda foi também inspirada

naquela de Queiroz Neto e Journaux (1978).

-  Elaboração do Mapa de Uso e Ocupação das Terras -  Foi

realizado inicialmente o regist ro da Imagem

LANDSAT – 7 ETM+, do mês de agosto de 1999,

bandas 543/RGB, que seguiu a seqüência das seguintes

funções no SPRING 3.4 - INPE: leitura de imagem,

regist ro, uti l izando a mesa digitalizadora e o



processamento de imagem. Posteriormente,  a

interpretação da refer ida imagem que seguiu a

proposta metodológica uti l izada por Santos e Carvalho

(1981) para o Distri to Federal .  Basicamente consiste

em identif icar as classes espectrais  na imagem em

função dos diferentes de interpretação relacionados

com a tonalidade, com a textura,  com a forma

geométrica (Assad et al ,  1993).  Foram identif icadas e

definidas as seguintes classes: o cerrado sentido

rest rito,  mata ciliar,  campo l impo úmido, pastagem e

cultura.

-  Confecção do Mapa de Ocorrências Erosivas - Foi

realizada a interpretação (na tela do computador)  da

referida imagem na escala 1/30.000,  para identi ficação

e quantificação das feições erosivas para a  confecção

do mapa de ocorrências erosivas por restituição direta

dos contornos de cada foco. Não foi possível

distinguir os  t ipos de ocorrências erosivas (ravinas ou

voçorocas) ,  mas procurou-se reproduzir com a maior

precisão possível à sua disposição e forma. Para

solucionar este problema o mapa já foi objeto de

validação (reambulação) em campo, realizado em

julho de 2001,  permitindo correção deste mapa e

outros como a seguir.

-  3a  Etapa:  Controle de Campo: geológico,

geomorfológico, e de uso das terras e de ocorrências

erosivas. Foi realizado um trabalho de campo

intensivo,  que teve como finalidade  conferi r e

atualizar o material cartográfico confeccionado, de

modo a validá-lo .  O reconhecimento de campo e

controle do material cartográfico produzido foi

realizado através  da observação visual das paisagens,

através  de i t inerários que  procuraram cobri r toda a



área e seu entorno (cerca de 2000 km²),  acompanhados

do registro fotográfico,  de filmagem, de coleta de

amostra de solos (cortes e  exposições),  e  de

observações pontuais das erosões,  do  relevo etc.

As etapas 2a  e 3a  prepararam o caminho para as seguintes.

-  4a  Etapa:  Elaboração do Mapa Morfopedológico. Para a

delimitação do mapa de compartimentos

morfopedológicos  foram seguidas as recomendações

de Salomão (1994), a  saber:

-  a) Elaboração e interpretação do mapa geológico,

geomorfológico e pedológico. De cada um desses

mapas,  cujos temas são considerados condicionantes

do meio físico,  foram selecionados parâmetros que

revelam o seu comportamento frente aos processos

erosivos,  como por exemplo: na geologia as

informações sobre a  l i tologia e l i toestrutura foram

utilizadas na diferenciação dos terrenos,  relacionados

com distribuição e comportamentos distintos em

relação aos processos  erosivos; no modelado do

relevo, a clinografia e a  morfologia foram priorizados

por condicionarem a maior   ou menor intensidade do

desenvolvimento das feições erosivas;  e nos solos

onde a sua dist ribuição,  as características

morfológicas, analíticas  e propriedades decorrentes

foram util izados por definirem os graus de maior ou

menor suscetibil idade à erosão.

-  É importante salientar,  que atendendo a recomendações

do referido autor foi  mantida a uniformidade de

escalas  entre os documentos,  admitindo-se pequenos

ajustes  por ampliação ou redução.  Em relação à escala

de levantamento e representação, Salomão & Castro



(2000) mencionam que a escala de semidetalhe

1/100.00 e de detalhe 1/50.000 ou maiores,  são as que

possibil i tam o rápido reconhecimento bem como a

delimitação das áreas homogêneas  e/ou

compartimentos morfopedológicos.  No presente caso a

escala 1/60.000 foi  escolhida pela disponibil idade de

fotos aéreas nessa escala e pela possibil idade de

ampliação ideal  da imagem de satélite uti l izada

(LANDSAT 7 ETM+),  portanto trata-se de

mapeamento realizado na escala de detalhe.

-  b) Resti tui r as ocorrências  erosivas por interpretação de

fotografias aéreas  e/ou imagens de satélite  de modo a

realizar o  cadastramento na forma  espacial .  Deve-se

se distinguir os processos de reativação de cabeceiras

de drenagem e os processos relacionados com a

concentração de águas pluviais.  Esse procedimento

possibil i tou veri ficar e locar os focos erosivos e

identif icar os setores com maior  ou menor

suscetibil idade ao desenvolvimento de “ piping” ,

geralmente relacionado aos  processos de reativação de

cabeceiras de drenagem. Deve-se ressaltar  que na

escala adotada e mediante a controle de campo foi

possível interpretar os focos erosivos como voçorocas.

-  c) Correlacionar a distribuição das ocorrências erosivas

com os diferentes t ipos de rochas, solo e relevo,

estabelecendo relações espaciais entre os dados.

-  d) Realizar levantamento de campo para a  identi ficação

do comportamento dos condicionantes do meio físico

(geologia,  geomorfologia e solos) em relação ao

desenvolvimento das ocorrências erosivas. Essas

observações devem privilegiar o comportamento



hidráulico diferenciado das vertentes,  em relação aos

processos  de ravinamentos e voçorocamentos.

-  e) Definir os critérios das classes de suscetibil idade,

contemplando diferentes níveis de predisposição dos

terrenos em relação aos processos erosivos (ravinas e

voçorocas)  e de sensibilidade à ocupação do solo.

Esses critérios  são considerados como chaves de

interpretação e devem contemplar si tuações

determinadas do terreno,  de maneira a  permitir  a

delimitação cartográfica das di ferentes

suscetibil idades.

-  Para a identi ficação das  unidades com suscetibilidade à

erosão l inear,  foi uti l izada nessa pesquisa,  a

superposição dos mapas morfopedológico (que

definem unidades que apresentam comportamento

distinto frente à  erosão,  em função das características

do meio físico) com o mapa de ocorrências  erosivas,

para caracterizar as áreas  com  maior ou menor

suscetibil idade e instalação ao desenvolvimento de

erosões lineares.

-  5a   Etapa:  Elaboração do Mapa de Classif icação das

Terras  baseada no Sistema de Capacidade de Uso.

Seguiu a proposta de Lepsch (1991),  que estabelece

categorias em capacidade de uso de acordo com os

grupos de capacidade (A-B-C),  estabelecidos com base

nos t ipos de intensidade de uso das terras.  As classes

de capacidade de uso (I a VIII) ,  são baseadas no grau

de l imitação do uso.  E as subclasses de capacidade são

definidas a parti r  da natureza da l imitação do uso que

é designada por letras minúsculas  e ,  s ,  a,  e  c

(correspondem respect ivamente à erosão,  solo,  água e

clima),  e  as unidades de capacidade de uso que torna a



natureza da  l imitação mais explícita.  Assim, coloca-

se um algarismo arábico à direita do símbolo da

subclasse,  separados por um hífen (exemplo.:  IIIs  – 1

– l imitações por profundidade).  Na elaboração da

carta de capacidade de uso das  terras,  uti l iza-se a

declividade como um dos principais condicionadores

da capacidade de uso.

Neste trabalho, a delimitação das áreas e seu enquadramento

em classes de capacidade de uso foram realizada a partir de uma análise

das características dos condicionantes do meio físico (solo, geologia,

formas de relevo, declividade, erosão).

A carta de capacidade de uso representa a área de acordo com a

capacidade de uso apresentado pela sua terra. Sua legenda é composta

apenas de algarismos romanos representativos das classes encontradas,

acompanhadas das letras minúsculas que indicam as subclasses.

O Quadro 2 apresenta o esquema dos grupos, classes,

subclasses e unidades de capacidade de uso. Vale ressaltar que, os

cri térios utilizados na capacidade de uso foram uma adaptação da

capacidade de uso americana e por isso deve-se fazer uma adequação

para o clima tropical.



GRUPOS CLASSE SUBCLASSE  UNIDADES DE USO

declive acentuado
declive longo
mudança textural
erosão laminar

                     e erosão em sulcos
erosão em voçorocas

pouca profundidade
A I textura arenosa em todo perfil

II                       s pedregosidade
III argilas expansivas
IV baixa saturação

B V toxidade de alumínio
VI baixa capacidade de troca
VII ácidos sulfatados ou sulfetos

C VIII excesso de sais solúveis
excesso de carbonatos
alta saturação de sódio

lençol freático elevado
                      a risco de inundação

subsidência em solos orgânicos
deficiência de oxigênio no solo

seca prolongada
                       c geada

ventos frios
granizo
neve

Quadro 2  –  Esquema de grupos,  c lasses,  subclasses  e  unidades de

capac idade  de uso (adaptado de Peral ta ,  1963)  in  Lepsch (1991) .

-  O Grupo A – Terras  aptas a cul t ivos intensivos anuais,

culturas perenes, pastagens e reflorestamentos,

compreende as  seguintes classes:

-  Classe I – correspondem às terras cultiváveis sem

problemas de erosão.

-  Classe II -  são as terras cultiváveis com problemas

simples de erosão (ravinas  e sulcos).

-  Classe III – são as terras cultiváveis  apenas

ocasionalmente com sérios problemas de erosão

(pastagens).

-  Classe IV – são as terras cultiváveis apenas

ocasionalmente.



-  O Grupo B – Terras impróprias para cultivos mas aptas

para pastagens,  compreendem as seguintes  classes:

-  Classe V  – pastagens e alguns casos de

reflorestamentos. Sem problemas de erosão.

-  Classe VI – pastagens e reflorestamentos.  Problemas

simples de conservação.

-  Classe VII  – pastagens e reflorestamentos.  Problemas

complexos de conservação.

-  O Grupo C  – Terras indicadas  somente para a

preservação,  compreende a classe:

-  Classe  VIII  -   corresponde às áreas de proteção

ambiental.

-  6a  Etapa:  Cálculo de IOEL – Índice de Ocorrências

Erosivas Lineares,  denominação aqui adaptada daquela

apresentada por Salomão (1994 e 1999). Foi  elaborado

a partir  da correlação espacial entre os mapas da

distribuição das ocorrências erosivas com os

diferentes compartimentos morfopedológicos ,

estabelecendo as correlações espaciais entre os dados.

Is to foi  feito a  partir  da sobreposição dos mapas e

permitiu calcular as freqüências expressas em índices

de concentração, traduzindo a quantidade de

ocorrências por 100 km² para cada compart imento

morfopedológico.  A área referencial de 100 km²

revelou-se a melhor  em função das  áreas dos

compartimentos.  Pode ser expresso pela aplicação da

fórmula:



Foram estabelecidas as classes de IOEL para a área:

a) Alto =  >8

b) Médio =   de 5  a  < 8

c) Baixo =  < 5

-  7a  Etapa:  Cálculo da densidade de drenagem para cada

compartimento morfopedológico identif icado.  A

densidade de drenagem foi estabelecida a partir  de

medições do comprimento dos totais  de canais de

drenagem (Dd),   executadas sobre a  carta  base.   Essa

medição expressa  a dissecação do relevo que é um

dos indicadores  da fragil idade potencial  que o

ambiente natural apresenta (Ross, 2000).   Pode ser

expressa pela aplicação da fórmula:

Os graus de dissecação estabelecidos para a área foram:

          a)  Forte  =  comprimento dos canais  > 1,5 km

b) Média = comprimento dos canais entre 1,0 a 1,5km

c) Fraca =  comprimento dos canais < 1,0 km

-  8 a  Etapa: Elaboração do Mapa de Discrepância entre o

Uso e a Capacidade de Uso das Terras.  Foi obtido por

Si lva (2002),  a partir  do cruzamento dos mapas de

capacidade de uso (Barbalho et al. ,  2001) e uso e

IOEL= nº. de ocorrências Erosivas x 100
      A (área)

Dd= Ct (comprimento total dos canais de drenagem)
       A (área)



ocupação das terras (Barbalho, 2001) acrescidos do

IOEL. Para a classi ficação de discrepância

considerou-se as  seguintes classes:

-  Grau Máximo Discrepância - São áreas onde o uso

esteja completamente incompatível  com a capacidade

de uso das terras e que apresenta IOEL alto.

-  b) Grau Muito Alto de Discrepância – São áreas que

existem incompatibil idade entre o uso e a capacidade

de uso, mas que por fatores como consórcio entre

agricultura e pastagem e/ou por apresentarem menor

declividade, não se enquadram no grau máximo de

discrepância e  que apresenta IOEL médio.

-  c) Grau Alto de Discrepância - São áreas que

apresentam menor nível de discrepância,  sendo estas

de menor declive e classi ficadas na capacidade  como

terras aptas para o cultivo, havendo restrições uma vez

que existe um desrespeito a legislação ambiental e que

apresenta IOEL  baixo.

-  d) Grau Nulo de Discrepância – São áreas onde

predominam a vegetação natural  e apresenta IOEL

baixo.

-  9 a  Etapa: Elaboração da Carta de Suscetibi l idade à

Erosão Linear.  Seguiu a proposta apresentada pelo

DAEE/IPT (1989) para a definição das classes de

suscetibil idade à erosão linear,  retomadas por Salomão

(1994 e 1999) que ponderou a influência dos fatores

naturais e antrópicos para a  delimitação das áreas com

diferentes suscetibilidades para o  Estado de São

Paulo.  Serão descritos a  seguir ,  os critérios

estabelecidos para a definição dessas  classes  de risco



ao desenvolvimento de ravinas e  voçorocas,  com base

em Salomão (1999).

-  Áreas Extremamente Suscetíveis  a Ravinas e

Voçorocas  – São áreas muito favoráveis à  instalação

de fenômeno de “piping” ,  onde os processos de

voçorocamento se desenvolvem logo após a destruição

da cobertura vegetal  natural,  independentes da forma

de ocupação. Isso se deve a existência nesses locais de

gradientes hidráulicos subterrâneos elevados,

associados a materiais  da zona de percolação do lençol

freático com características que permitem a remoção e

transporte das partículas.  Em geral  essas áreas si tuam-

se em nascentes,  fundo de vales e cabeceiras de

drenagem, especialmente se essas cabeceiras

apresentam formas de anfiteat ros côncavos.  Incluem-

se também setores de vertentes que apresentam lençol

de água subaflorante, passíveis de desenvolver sulcos

e ravinas com o desmatamento.  Com o aprofundamento

dessas erosões o lençol  freático pode ser interceptado,

desenvolvendo-se o “piping”.

-  Áreas Muito Suscetíveis  a Ravinas e Pouco Suscetíveis

a Voçorocas  –  São áreas favoráveis à concentração de

fluxos de água, onde os  processos de ravinamentos se

desenvolvem em função da ocupação do solo,  a  partir

de pequena concentração das águas de escoamento

superficial.  O fenômeno “piping”, condicionando o

desenvolvimento de voçorocas, somente são

observados quando as ravinas se aprofundam

interceptando o lençol freático. Em geral ,  essas áreas

situam-se em terrenos com certa declividade, que

permita a  fácil  concentração das águas de escoamento

superficial,  associados a solos caracterizados por alto

gradiente textural  entre os horizontes superiores do



perfil ,  como o observado nos Podzólicos de textura

arenosa/média ou de textura arenosa/argilosa .

-  Áreas Moderadamente Suscetíveis  a Ravinas e Pouco

Suscetíveis a Voçorocas  – São áreas de dispersão de

fluxos de água, bem drenadas,  e  com elevadas

permeabilidades até grandes profundidades,

facil i tando a rápida infil tração das águas de chuva.

Entretanto,  a cobertura pedológica,  constituída por

solos pouco coesos,  permite fácil  remoção das

partículas  por escoamento das águas superficiais.  Os

processos  erosivos por ravinamentos ocorrem

condicionados a grandes concentrações das águas de

escoamento superficial,  devido a determinadas formas

de ocupação. Fenômenos de “piping” ,  desenvolvendo

voçorocas, somente ocorrem com o aprofundamento

das ravinas interceptando o lençol  freático,  si tuação

comum nas posições inferiores de vertentes,  próximas

a fundo de vales e cabeceiras de drenagem. Em geral

são áreas com declives suficientes para permiti r  o

escoamento das águas superficiais,  const i tuídas por

solos de textura arenosa e de textura média,  como as

Areias Quartzosas e os  Latossolos de textura média.

Essas áreas  apresentam comumente solos muito

profundos,  assim, quando as ravinas ou voçorocas  se

instalam, podem apresentar grandes dimensões.

-  Áreas Suscetíveis  a Ravinas e Não Suscetíveis  a

Voçorocas  -  São áreas favoráveis à concentração de

fluxos de água; entretanto,  a cobertura pedológica

apresenta profundidades relativamente pequenas e com

ausência de lençol freático. Os processos erosivos por

ravinamentos ocorrem condicionados pela declividade

das encostas e a determinada forma de ocupação, que



favorece a concentração das águas de escoamento

superficial.

-  Áreas não Suscetíveis  a Ravinas e Voçorocas -  são

áreas de agradação constituídas de terrenos com

declividade praticamente nula,  impossibil i tando o

escoamento das águas superficiais,  e  que apresentam

gradiente subterrâneo muito baixo, incapaz de gerar

fenômenos de “piping” .  Em geral ,  essas  áreas si tuam-

se às  margens de cursos de água const i tuindo-se de

planícies de inundação .

-  10a  Etapa  – Interpretação Final e Redação da

Dissertação – correspondente à hierarquia dos

compartimentos morfopedológicos por suscetibil idade

à erosão l inear e capacidade de uso, seguidas das

recomendações para o controle, que permitiram a

elaboração dos capítulos 5  e 6  desta dissertação.



5.1 –  CARACTERIZAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS MORFOPEDOLÓGICOS

O mapa dos compartimentos morfopedológicos (Figura 14) foi

elaborado com base na proposição metodológica descrita no capítulo 3.

Como já ressaltado anteriormente, esse mapa conforme escala e critérios

adotados, revelou a ocorrência de oito compartimentos morfopedológicos

dos quais um apresentou dois sub-compartimentos,  representados pela sigla

MP seguida do número em romano. Os compartimentos morfopedológicos

(MP-I a VIII)  serão descritos a seguir:

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP- I

Localiza-se integralmente nas bacias dos Córregos do Sapo e

Capão, na porção NW-N da área, tributários do Rio Araguaia, com

aproximadamente 301,14 km². Corresponde a 19,87% da área. A hidrografia

apresenta padrão dendrítico de baixa densidade (Quadro 10),  presença de

confluências de ângulos retos preferencialmente na direção NW.

COMPARTIMENTO ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE DA
DRENAGEM

MP-I 301,4 178,5 0,59
Quadro10  - MP- I - Densidade de Drenagem

A baixa densidade de drenagem está relacionada a pouca

rugosidade do terreno do compartimento MP-I que pode ser verificada na

imagem LANDSAT 7 ETM +, indicando uma menor

fragilidade/potencialidade natural que a área apresenta no desenvolvimento

de processos erosivos.

O relevo é suave ondulado é caracterizado por um conjunto de

colinas amplas e médias,  com formas dominantes convexas, apresentando

declividade média entre 3-6% podendo apresentar concavidades próximas

aos canais ou cabeceiras de drenagens, onde ocorre declividade mais



acentuada entre 12-20%. Aparecem também áreas de relevo escarpado

(cabeceira do córrego do Sapo) e em cabeceiras de algumas áreas de seus

afluentes da margem esquerda.

Apresenta a seguinte seqüência de solos Neossolos

Quartzarênicos, nos modelados ondulados e residuais tabulares com cotas

de 775 a 825m e  convexos  (725 – 775 m), e nos terços inferiores da

vertente próximos aos fundos do vale (675-725m) os Neossolos

Quartzarêncios hidromórficos e os Gleissolos, respectivamente.

Quanto ao uso da terra verifica-se no Quadro 11 que há uma

utilização intensiva nesse compartimento e que apenas 27,5%

correspondendo ao total da área com vegetação natural,  sendo mata galeria

(9,4%), campo úmido (4,1%) e cerrado fechado (14%).

COMPARTIMENTO MP-I ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 26,7 9,4

Campo Úmido 11,5 4,1

Agricultura 175,0 61,8 11

Cerrado Fechado 39,5 14,0

Pastagem 30,4 10,7 4

Total 283,1 100,0

Quadro 11 – MP-I- Uso da Terra

No que se refere à classificação das terras baseada no sistema de

capacidade de uso, verifica-se no Quadro 12 o predomínio nesse

compartimento de áreas com terras próprias para lavouras em geral,  mas

que, quando cultivadas sem cuidados especiais,  ficam sujeitas a sérios

problemas de erosão, e, áreas destinadas à preservação e/ou conservação,

estas correspondentes às áreas de preservação permanente e/ou reserva de

fauna e flora.

Destacam-se, assim, as classes IIIs (43,3%) e VIIIes (39,35%)

que juntas somam 82,6% da área do compartimento.



COMPARTIMENTO MP-I ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Grupo A Classe I 4,3 1,4 1

Grupo A Classe IIIs 130 43,3 13

Grupo B Classe Va 48,2 16,0 1

Grupo C Classe VIIIes 118 39,3

Total 300,5 100,0 15

Quadro 12 – MP-I -  Classificação das Terras

Devido ao domínio da cobertura pedológica, os Neossolos

Quartzarênicos, serem derivados da Formação Botucatu os quais se atribui

alta porosidade e permeabil idade, tem-se predomínio de infiltração das

águas pluviais.  Assim, esse compartimento foi  classificado como

moderadamente suscetível a ravinas e pouco suscetível a voçorocas (Figura

15).

Entretanto,  o desmatamento das cabeceiras de drenagem, o uso e

manejo inadequados, bem como a presença de vertentes longas propiciando

o escoamento concentrado das águas de chuva, desencadearam nesse

compartimento 15 erosões tipo voçorocas de pequeno a grande porte, todas

associadas a rupturas côncavas concentradoras de fluxos superficiais e sub-

superficiais e,  em sua maioria estão conectadas a canais de drenagem de 1 a

e 2a  ordem. Algumas das erosões ocorrem perpendicular aos canais de

drenagem, como na porção norte do compartimento, e outras se

caracterizam como prolongamento dos canais.

Nas áreas onde ocorrem os Neossolos Quartzarênicos

hidromórficos e Gleissolos se enquadram como não suscetíveis a ravinas e

voçorocas, embora com ressalvas quanto às diferentes formas de utilização

da terra, uma vez que na área  se verifica o predomínio de formas côncavas

no limite inferior das vertentes, no contato com as planícies aluviais que se

associam à ocorrência da maioria dos focos erosivos, especialmente  os de

grande porte.



Foto 5  – Vale  conservado ,  Córrego do Sapo  - loca l izado no MP-I  (Fo to:Silva ,  2000) .

Recomenda-se para esse compartimento, visando o planejamento,

a definição de faixas de preservação permanente ao longo dos fundos de

vales e cabeceiras de drenagem e reajuste de usos agropecuários, uma vez

que essas terras quando cultivadas sem cuidados especiais, ficam sujeitas a

sérios riscos de depauperamento, assim, requerem medidas intensas e

complexas de conservação do solo.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO  - MP - II

Este compartimento abrange as bordas das áreas de relevo plano

com declive de 0 a 3%, com altitude entre  875 a 925 metros, onde

predomina o Latossolo Vermelho-Escuro. Contornando quase toda a  área

de pesquisa, com 173,8 km², correspondendo a 11,46%.  O substrato

geológico é dominado pelas Coberturas Detrítico-Lateríticas (TQDl) e nas

áreas escarpadas com altitude entre 825 a 875 metros, ocorrem os solos



rasos,  Neossolos (Cambissolos e Litólicos),  desenvolvidos principalmente

a partir dos arenitos da Formação Botucatu que às vezes aflora.

Foto 6  -  Aspectos Gera is  do t ipo da  ocupação do MP-II  (Foto :Silva ,2000) .

No que se refere à classificação das terras,  esse compartimento

apresenta 41,3% de terras aptas para o cultivo , grupo A Classe I,  com

pequenas limitações permanentes ou de riscos de depauperamento,

conforme pode ser observado na tabela abaixo, mas por  apresentar bordas

de chapada e abarcar áreas de escarpas, apresenta 45,7% de áreas

destinadas à preservação e/ou conservação (faixa de preservação exigida

pela legislação ambiental,  o que não é observado na área, conforme já

referido anteriormente).



COMPARTIMENTO
MP-II

ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Grupo A Classe I 71,1 41,3

Grupo A Classe IIIs 17,6 10,2

Grupo A Classe IVs 4,9 2,8

Grupo C Classe VIIIes 78,7 45,7 3

Total 172,3 100,0 3

Quadro 13 – MP –II - Classificação das Terras

No quadro 14 se verifica que apenas 14,4% deste compartimento,

apresenta vegetação natural e que mais de 80% está sendo utilizado para a

produção de grãos e para pastagem.

COMPARTIMENTO
MP-II

ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 4,8 2,8

Agricultura 129,5 75,1 3

Cerrado Fechado 17,7 10,2

Cerrado Aberto 2,4 1,4

Pastagem 16,2 9,4

Cidade 2,0 1,2

Total 172,5 100,0 3

Quadro 14 – MP-II- Uso da Terra

Com base nos critérios definidos por Salomão (1999) para a

suscetibilidade erosiva, descritas no capítulo IV, as áreas de relevo com

declividade com até 3 % apresentam gradiente hidráulico muito baixo,

portanto,  foram enquadradas como pouco suscetíveis a ravinas e a

voçorocas. Já as áreas onde ocorrem solos rasos a pouco profundos

(Cambissolos e Litólicos),  foram classificadas como suscetíveis e ravinas e

não suscetíveis  a voçorocas.

Em trabalho de campo realizado não foi verificada a ocorrência

nas áreas de relevo plano com cobertura de Latossolos Vermelho-Escuro,  a

presença de erosões  lineares  do tipo voçorocas.  No entanto, na borda da



escarpa,  áreas de declives mais acentuados, onde ocorrem solos rasos

(Cambissolos e Litólicos),  verifica-se 3 erosões de grande porte,  que se

desenvolveram devido ao desmatamento de áreas próximas a escarpa para a

sua utilização na produção agrícola (Foto 7), não sendo observado o recuo

de  100 metros como determina a lei.

Foto 7   -  Borda da escarpa,  na divisa do MP-II  e  MP-VI (Fo to:  Si lva,2000) .

Recomenda-se para esse compartimento preservar e/ou recompor

a vegetação nas áreas próximas as escarpas,  conforme determina a

legislação ambiental. Já às áreas de relevo plano as práticas recomendadas

mais comuns, referem-se à melhoria e manutenção da fert ilidade do solo,

como a rotação de culturas, aplicação de corretivos, fert ilizantes,

preferencialmente num sistema de  plantio direto.



COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP-III

Localiza-se na porção sul  e sudoeste  da área de pesquisa com

aproximadamente 224,6 km², representando 14,81% da mesma. Apresentam

densidade de drenagem média (Quadro 15), com padrão dendrítico

retilíneo, e amplitude altimétrica de 675 metros (fundo do vale) a 825

metros (nos topos tabulares).

COMPARTIMENTO ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE DA
DRENAGEM

MP-III 224,6 235 1,05

Quadro 15 – MP-III- Densidade de drenagem

A média densidade de drenagem está relacionada a maior

rugosidade do terreno do compartimento MP-III,  indicativo de uma maior

fragilidade/potencialidade natural que área apresenta.

O relevo caracterizado por um conjunto de colinas amplas e

médias, com formas dominantes convexas e declividades 0-6% podendo

apresentar concavidades próximas aos canais ou cabeceiras de drenagens,

onde ocorre declividade mais acentuada entre 12-20%. Aparecem também

áreas de relevo escarpado (cabeceira do ribeirão Guariroba) e em

cabeceiras de algumas áreas de seus afluentes da margem direita.

Apresenta seqüência dos Neossolos Quartzarênicos nas

superfícies de topos tabulares e convexos, e,  nos terços inferiores das

vertentes e nos fundos do vale,  os Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos

e  Gleissolos respectivamente.

Predomina o uso da terra com pastagem, seguido da agricultura

para a produção de grãos, com pequenas áreas com remanescentes de

vegetação ciliar e cerrado, as quais juntas chegam à cerca de 37% do total

da área do compartimento, conforme pode ser observado no Quadro 16.



COMPARTIMENTO MP  -  III  ÁREA
(KM²)

ÁREA
(%) EROSÃO

Mata Galeria 19,7 8,8

Campo Úmido 4,6 2,1

Agricultura 48,7 21,7

Cerrado Fechado 39,8 17,7

Cerrado Aberto 24,9 11,1

Pastagem 86,6 38,6 12

Cidade 0,2 0,1

Total 224,6 100,0 12

Quadro 16 – MP-III – Uso da Terra

No entanto,  no que se refere à classificação das terras nesse

compartimento, predominam áreas destinadas à proteção ambiental,

cobrindo cerca de 60% da área, conforme pode ser observado na tabela

abaixo.

COMPARTIMENTO MP -  III
ÁREA
(KM²)

ÁREA
(%)

EROSÃO

Grupo A Classe I 1,4 0,6

Grupo A Classe IIIs 29,94 13,3

Grupo A Classe IVs 26,24 11,7 7

Grupo B Classe Va 31,9 14,2

Grupo C Classe VIIIes 135,61 60,3 5

Total 225,1 100,0 12

Quadro 17– MP-III– Classificação das Terras

Este compartimento foi classificado como moderadamente

suscetíveis a ravinas e pouco suscetíveis a voçorocas nas áreas onde

ocorrem os Neossolos Quartzarênicos. Já nas áreas cuja declividade é

praticamente nula (0-3%) onde ocorrem os Neossolos Quartzarênicos

hidromórficos e Gleissolos  se enquadram  como não suscetíveis a ravinas e

voçorocas, embora com ressalvas quanto às diferentes formas de utilização

da terra, uma vez que na área  se verifica o predomínio de formas côncavas

no limite inferior das vertentes, no contato com as planícies aluviais que se



associam à ocorrência da maioria dos focos erosivos, especialmente  os de

grande porte, conforme referido anteriormente, e corroborado pelas 12

erosões do t ipo voçorocas  de pequeno a grande porte  em sua maioria estão

conectadas a canais de drenagem de 1a  e 2a  ordem. Algumas erosões

ocorrem perpendicular aos canais de drenagem, como na porção norte do

compartimento, e outras se caracterizam como prolongamento dos canais.

As recomendações para esse compartimento são as mesmas

descritas para o compartimento MP-I,  ou seja,  a definição de faixas de

preservação permanente ao longo dos fundos de vales e cabeceiras de

drenagem e reajuste de usos agropecuários, uma vez que essas terras

quando cultivadas sem cuidados especiais,  ficam sujeitas a sérios riscos de

depauperamento, assim, requerem medidas intensas e complexas de

conservação do solo.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP-IV

Localiza-se porção relativamente central e, no extremo sul  da

área de pesquisa, com 123,3 km², representando 8,13% da área. Apresenta

densidade de drenagem baixa (Quadro 18) com padrão dendrítico retil íneo

predominando a direção SO-NE.

COMPARTIMENTO ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE DE
DRENAGEM

MP-IV 123,2 99 0,80

Quadro 18– MP-IV– Densidade de Drenagem

A baixa densidade de drenagem conforme já referido, está

relacionada a pouca rugosidade do terreno, indicando uma menor

fragilidade/potencialidade natural que a área apresenta frente aos processos

erosivos.

O relevo caracteriza-se por colinas amplas e médias com

vertentes convexas com concavidades acentuadas nas cabaceiras de

drenagem e nos fundos do vale,  como nos anteriores. Apresenta seqüência

de Neossolos Quartzarênicos nas áreas de suaves onduladas (convexa e



côncava) e convexos (com cotas respectivamente  775-825m e  725-775m),

e nos fundos do vale os Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e

Gleissolos respectivamente.

Nesse compartimento o uso predominante é a pastagem (Quadro

18), ocorrendo também agricultura numa pequena área na porção sul, onde

o declive é de 3-6%. Apresenta, próximo aos canais de drenagem,

vegetação ciliar e algumas áreas com remanescestes de cerrado.

Quadro 19 - MP-IV– Uso da Terra

No que se refere à classificação das terras,   se verifica no Quadro

20, o predomínio de áreas destinadas a proteção e/ou preservação,

correspondendo a cerca de 50% da área.

COMPARTIMENTO IV
ÁREA
(KM²)

ÁREA
(%) EROSÃO

Grupo A Classe IVs 50,81 41,2 3

Grupo B Classe Va 10,21 8,3

Grupo C Classe VIIIes 62,31 50,5 13

Total 123,3 100,0 16

Quadro 20 – MP-IV– Classificação das Terras

Apresenta 16 erosões do t ipo voçorocas de pequeno a grande

porte,  que estão conectadas,  em sua maioria, a canais de drenagem de 1a  e

2a  ordem. Algumas erosões ocorrem  paralelas aos canais de drenagem,

COMPARTIMENTO
MP- IV ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 7,0 5,7

Campo Úmido 2,1 1,7

Agricultura 14,2 11,5 3

Cerrado Fechado 32,9 26,7

Cerrado Aberto 6,5 5,2

Pastagem 60,6 49,2 13

Total 123,3 100,0 16



como na porção sul  do compartimento, e outras se caracterizam como

prolongamento dos canais.

Este compartimento foi classificado como  moderadamente

suscetíveis a ravinas e pouco suscetíveis a voçorocas nas áreas onde

ocorrem os Neossolos Quartzarênicos. Já as áreas onde ocorrem os

Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos e Gleissolos  se enquadram  como

não suscetíveis a ravinas e voçorocas,  mas com ressalvas quanto as

diferentes formas de uti l ização da terra,  conforme já referido

anteriormente.

As recomendações para esse compartimento são as mesmas

descritas para o compartimento MP-I e MPIII.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP - V

Localiza-se no extremo sul da área de pesquisa, com 50,3 km²,  é

o menor compartimento de todos representando 3,32% do total da área.

Apresenta drenagem dendrítica  com alta densidade (Quadro 21).

COMPARTIMENTO ÁREA (KM²)
DIMENSÃO

FLUVIAL

DENSIDADE
DA

DRENAGEM

MP-V 50,3 82 1,63
Quadro 21– MP-V– Densidade de Drenagem

A alta densidade de drenagem está relacionada a maior

rugosidade do terreno, indicando uma alta fragil idade/potencialidade

natural  que a área apresenta.

Predomina o relevo suave ondulado com declividades 3-6%,  e no

fundo do vale os declives são mais acentuados em torno de 12%, com

formas côncavas. Apresenta áreas com escarpas que é o limite entre este

compartimento e MP-II.

Como seqüência pedológica tem-se o Latossolos Vermelho-

Amarelo nas áreas planas  fazendo contato  no terço médio da vertente  com



os Neossolos Quartzarênicos e no  fundo do vale os Neossolos

Hidomórficos e Gleissolos.

Apresenta 4 ocorrências erosivas das quais 3 ocorrem  paralelas

aos canais de drenagem, como na porção sul  do compartimento, e outra se

caracterizam como prolongamento do canal.

Predomina o uso intensivo da terra com a agricultura nas áreas

mais planas e nas áreas com declives mais acentuados 6-12% tem-se

pastagem. Restam apenas pequenas áreas com remanescentes de vegetação

(ciliar e cerrado), como pode ser observado na tabela abaixo.

COMPARTIMENTO
MP-V ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 2,8 5,5

Agricultura 25,1 49,5 2

Cerrado Fechado 16,2 31,9

Cerrado Aberto 0,1 0,3 1

Pastagem 6,5 12,8 1

Total 50,8 100,0 4

Quadro 22 - MP-V- 22 – Uso da Terra

Quanto à classificação das terras ocorrem áreas destinadas a

conservação ou proteção ambiental e áreas cultiváveis apenas

ocasionalmente com sérios problemas de erosão.

COMPARTIMENTO V ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Grupo A Classe I 0,5 0,9

Grupo a classe IV 20,33 39,4 1

Grupo B Classe V 5,78 11,2

Grupo C Classe VIII 24,99 48,4 3

Total 51,6 100,0 4

Quadro 23 – MP-V– Classificação das Terras.

Este compartimento foi classificado, nas áreas onde ocorrem o

Latossolo Vermelho-Amarelo e Neossolos Quartzarênicos como



moderadamente suscetíveis a ravinas e pouco suscetíveis a voçorocas, uma

vez que, são áreas bem drenadas, que facilitam a rápida infi ltração das

águas de chuva.

    Fo to 8 – Aspec tos gerais  da u t i l ização do  MP-V,  (Foto :  Si lva,2000) .

No entanto,  devido a determinadas formas de uti l ização da terra,

como estes solos são pouco coesos, permitem a remoção de partículas

através do escoamento superficial  e o surgimento de erosões lineares.

Já nas áreas onde ocorrem os Neossolos Quartzarênicos

hidromórficos e Gleissolos, áreas de agradação com declividade de até 3%,

onde o gradiente hidráulico é baixo ou nulo, conforme afirmou Salomão

(1999), estas foram classificadas como não suscetíveis ao desenvolvimento

de ravinas e voçorocas, mas com ressalvas quanto as diferentes formas de

utilização da terra, uma vez que na área de pesquisa verificou-se o

predomínio de vertentes côncavas no limite inferior das vertentes,  junto ao

início das planícies aluviais, onde se localiza a maioria das voçorocas,

especialmente as de grande porte,  conforme já foi  referido anteriormente.



Recomenda-se para esse compartimento preservar e/ou recompor

a vegetação ciliar especialmente nas cabeceiras de drenagem, uma vez que,

são áreas onde o gradiente hidráulico é elevado, tornam-se extremamente

suscetíveis ao desenvolvimento de  voçorocas. Já para as áreas de relevo

suave ondulado as práticas mais comuns de melhoria e manutenção da

fertilidade do solo,  como a rotação de culturas,  aplicação de corretivos,

fertilizantes e o plantio direto.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP VI

Localiza-se na porção sul  e sudeste da área de pesquisa,  com

aproximadamente 167,8 km² correspondendo a 11,06%. A hidrografia

apresenta padrão dendrítico de média densidade (Quadro 24).

COMPARTIMENTOS ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE
DA

DRENAGEM
MP-VI 167,8 203,5 1,21

Quadro 24– MP –VI– Densidade de Drenagem

A média densidade de drenagem está relacionada a maior

rugosidade do terreno, indicativo de uma maior fragilidade/potencialidade

natural que a área apresenta,  conforme já referido anteriormente.

O relevo suave ondulado caracteriza o conjunto de colinas amplas

e médias, com  vertentes convexas, mas apresentando concavidades

próximas dos canais e cabeceiras de drenagens e uma declividade mais

acentuada entre 12-20%.

Como seqüência pedológica tem-se os Neossolos Quartzarênicos,

nos modelados convexos com cotas entre 725 – 775 metros e nos terços

inferiores das vertentes e nos fundos do vale (675-725m) ocorrem os

Neossolos Quartzarêncios hidromórficos e os Gleissolos,  respectivamente.

Apresenta 14 ocorrências erosivas que em sua maioria estão

associadas a vertentes côncavas e conectadas a canais de drenagem. Quanto

ao uso da terra verifica-se  no quadro 25, o predomínio da pastagem.



COMPARTIMENTO VI  ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 18,8 11,2

Campo Úmido 2,7 1,6

Agricultura 43,3 25,8 6

Cerrado Fechado 30,2 18,0

Cerrado Aberto 1,6 0,9

Pastagem 71,2 42,5 8

Total 167,8 100,0 14

Quadro 25– MP-VI- Uso da Terra

Quanto à classificação das terras dominam áreas destinadas à

proteção e/ou preservação, conforme pode ser observado no quadro 26.

COMPARTIMENTO VI
ÁREA
(KM²)

ÁREA (%) EROSÃO

Grupo A Classe I 2,7 1,6

Grupo A Classe IV 29,06 17,3

Grupo B Classe V 23,87 14,2

Grupo C Classe VIII 112,21 66,9 14

Total 167,8 100,0 14

Quadro 26– MP - VI– Classificação das Terras

As recomendações são as mesmas que foram indicadas para o

compartimento MP-I.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO – MP VII



Localiza-se na porção centro-leste da área. Este compartimento

foi subdividido em dois sub-compatimentos VIIa com 129,1 km² e VIIb

com 115,3 km², representando respectivamente  8,51%  e  7,60% da área.

Os critérios adotados para a subdivisão dos compartimentos

foram os padrões e densidade de drenagem. Estas seguem claramente a

orientação dos l ineamentos estruturais.  A presença de canais com pequenas

dimensões imprimem em alguns compartimentos uma certa rugosidade, que

é um dos indicadores da fragilidade potencial  que ambiente natural

apresenta para o desenvolvimento dos processos erosivos, conforme já

referido anteriormente.

O sub-compartimento VIIa, apresenta rede hidrográfica com

padrão dendrítico  reti líneo de baixa densidade, o que representa baixa

potencialidade/fragilidade natural que a área apresenta,  conforme já

referido anteriormente  (Quadro 27).  Ocorrem formas com topos tabulares,

convexas e nos fundos do vale e próximos às cabeceiras de drenagem

formas côncavas. Apresenta seqüência de solos Latossolos Vermelho-

Amarelo nas áreas de topo  tabulares (775-825m), com declive entre 0–6%,

fazendo contato com os Neossolos Quartzarênicos e nos fundos do vale os

Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e Gleissolos, respectivamente.

COMPARTIMENTO
ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE DA
DRENAGEM

MP-VIIA 129,1 123 0,95

Quadro 27– MP VIIa – Densidade de Drenagem

Conforme pode ser observado na tabela abaixo, verifica-se  que

neste sub-compartimento há o predomínio da vegetação natural , e que as 11

ocorrências erosivas (voçorocas de pequeno a grande porte),  ocorrem nas

áreas em que a vegetação natural  foi substituída por pastagem (Foto 9) ou

agricultura, principalmente nas cabeceiras de drenagem, em zonas de

concavidade. Algumas erosões ocorrem paralelas aos canais de drenagem, e



outras perpendiculares, como na porção norte e oeste respectivamente do

compartimento.

Foto 9  -  Aspectos do uso - MP- VIIa  (Fo to:Si lva,2000) .

COMPARTIMENTO MP-
VIIA

ÁREA
(KM²)

ÁREA
(%) EROSÃO

Mata Galeria 8,48 6,6
Campo Úmido 4,4 3,4

Agricultura 17,4 13,5 3
Cerrado Fechado 11,6 9,0 1
Cerrado Aberto 47,7 36,9

Pastagem 39,5 30,6 7
Total 129,1 100,0 11

Quadro 28 –  PM – VIIa -Uso d Terra

No Quadro 29 se verifica que dominam áreas com riscos e

limitações severas de erosão. Usualmente, devem ser mantidas com

pastagens que é o que predomina ,conforme foi observado.

COMPARTIMENTO MP-
VIIa

ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO



Grupo A Classe I 0,5 0,4

Grupo A Classe IV 62,63 48,5 3

Grupo B Classe V 24,23 18,8 4

Grupo C Classe VIII 41,65 32,3 4

Total 129,1 100,0

Quadro 29 –MP-VIIa - Classificação das Terras

Este sub-compartimento foi  classificado como  moderadamente

suscetíveis a ravinas e pouco suscetíveis a voçorocas nas áreas onde

ocorrem o Latossolo Vermelho-Amarelo e Neossolos Quartzarênicos.  Já as

áreas onde ocorrem os Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos e

Gleissolos  se enquadram  como não suscetíveis a ravinas e voçorocas,

embora com ressalvas quanto às diferentes formas de uti l ização da terra,

uma vez que na área  se verifica o predomínio de formas côncavas no l imite

inferior das vertentes, no contato com as planícies aluviais que se associam

à ocorrência da maioria dos focos erosivos, especialmente  os de grande

porte,  conforme já referido.

O sub-compartimento VIIb apresenta na porção leste uma área

escarpada (825-875m) que é o l imite entre este compartimento e o

compartimento MP-II.  Desenvolve uma grande densidade de canais de

drenagem de comprimentos menores que imprimem uma maior rugosidade

no terreno que por sua vez  é indicativo de uma maior

fragilidade/potencialidade natural que a área apresenta,  que foi um dos

cri térios para a divisão desse compartimento, conforme referido

anteriormente.

COMPARTIMENTOS
ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DISSECAÇÃO



MP-VIIb 115,3 197,5 1,71

Quadro 30– MP VIIb– Densidade de Drenagem

Predomina a seguinte seqüência de solos:  no topo os Neossolos

Quartzarênicos, e nos terços inferiores e nos fundos de vale os Neossolos

Quartzarênicos hidromórficos e Gleissolos, respectivamente.

Quanto ao uso, verifica-se que uma  grande parte da área está

ocupada com pastagem e agricultura,  justamente onde se localiza a maioria

das  12 ocorrências erosivas lineares que em sua maioria são voçorocas

conectadas a canais de drenagem e associadas a vertentes côncavas.

(Quadro 31).

COMPARTIMENTO MP -
VIIB

 ÁREA
(KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Mata Galeria 18,50 16,1

Campo Úmido 0,0 0,0

Agricultura 16,5 14,3 5

Cerrado Fechado 34,5 29,9 3

Cerrado Aberto 31,3 27,1 1

Pastagem 14,5 12,6 3

Total 115,2 100,0 12

 Quadro 31– MP-VIIb – Uso da Terra

No que se refere a classificação das terras baseada no sistema de

capacidade de uso,distingue-se nesse sub-compartimento áreas que

deveriam ser destinadas à proteção ambiental e/ou preservação ambiental,

classe VIII (Quadro 32).

COMPARTIMENTO MP- VIIB
 ÁREA
(KM²) ÁREA (%) EROSÃO

Grupo A Classe I 1,7 1,4



Grupo A Classe IV 13,04 11,3

Grupo B Classe V 13,26 11,5 2

Grupo C Classe VIII 87,34 75,7 10

Total 115,3 100,0 12

Quadro 32 – MPVIIb – Classificação das Terras

Este sub-compartimento foi  classificado como moderadamente

suscetível a ravinas e pouco suscetível a voçorocas nas áreas onde ocorrem

os Neossolos Quartzarênicos. Mas nas áreas onde ocorrem os Neossolos

Quartzarênicos Hidromórficos e Gleissolos se enquadram como não

suscetíveis a ravinas e voçorocas, embora com ressalvas quanto às

diferentes formas de uti l ização da terra,  uma vez que na área  se verifica o

predomínio de formas côncavas no limite inferior das vertentes, no contato

com as planícies aluviais que se associam à ocorrência da maioria dos

focos erosivos, especialmente  os de grande porte, como já referido.

COMPARTIMENTO MORFOPEDOLÓGICO VIII

Localiza-se na porção N-NE da área de pesquisa, com

aproximadamente 231,6 km² ,  representando 15,25% do total da área.

Apresenta densidade de drenagem baixa (Quadro 33) com padrão

dendrítico. A baixa densidade relaciona-se a fragilidade/potencialidade que

o terreno apresenta no desenvolvimento dos processos erosivos. Presença

de Latossolo Vermelho-Amarelo áreas de residuais tabulares (775-825m),

fazendo contato com os Neossolos Quartzarênicos e nos terços superior e

médio das vertentes. Os Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e

Gleissolos,  ocorrem no terço inferior das vertentes e nos fundos de vale.

Verifica-se na porção NO desse compartimento uma pequena mancha de

Argissolos.

COMPARTIMENTO
ÁREA
(KM²)

DIMENSÃO
FLUVIAL

DENSIDADE DE
DRENAGEM

MP-VIII 231,2 212,5 0,92



Quadro 33 – MP-VIII – Densidade de Drenagem

Esta unidade apresenta apenas quatro ocorrências erosivas, dentre

elas duas estão conectadas a canais de drenagem de 1 a  e uma de 2a  ordem.

O baixo número de ocorrências erosivas pode estar relacionado à presença

de vegetação natural  que ainda subsiste na maior parte do compartimento,

conforme pode ser  observado no Quadro 34.

COMPARTIMENTO MP-VIII ÁREA(KM²) ÁREA (%) EROSÃO
Mata Galeria 13,29 5,7

Campo Úmido 8,2 3,6

Agricultura 38,6 16,7 2

Cerrado Fechado 45,7 19,8

Cerrado Aberto 116,7 50,5 1

Pastagem 8,7 3,8 1

Total 231,2 100,0 4

Quadro 34– MP - VIII– Uso da Terra

Quando à classificação das terras, na porção NE dessa unidade

encontra-se terras aptas para o cultivo. O restante da área esta classificada

como áreas cultiváveis apenas ocasionalmente, áreas com sérios problemas

de conservação e destinadas a proteção ambiental, conforme pode ser

observado no Quadro 35.

COMPARTIMENTO VIII  ÁREA (KM²) ÁREA (%) EROSÃO
Grupo A Classe I 47,1 20,5

Grupo A Classe IIIs 3,61 1,6
Grupo A Classe IVs 67,73 29,4
Grupo B Classe Va 36,34 15,8

Grupo C Classe VIIIes 75,53 32,8 4
Total 230,3 100,0 4

Quadro 35 – Classificação das Terras – MP -VIII

Este sub-compartimento foi  classificado como  moderadamente

suscetível a ravinas e pouco suscetível a voçorocas nas áreas onde ocorrem

os Neossolos Quartzarênicos. Já as áreas onde ocorrem os Neossolos

Quartzarênicos hidromórficos e Gleissolos  como não suscetíveis a ravinas



e voçorocas, mas com ressalvas quanto as diferentes formas de utilização

da terra,  conforme já referido anteriormente.

As recomendações para esse compartimento são as mesmas  que

foram estabelecidas para compartimento MP-V.

5.2 – RELAÇÃO ENTRE OS COMPARTIMENTOS MORFOPEDOLÓGICOS E A

EROSÃO LINEAR

5.2.1 - ÍNDICE DE OCORRÊNCIAS EROSIVAS LINEARES – IOEL

Após a compartimentação da área de estudo foi calculado o índice

de ocorrências erosivas lineares – IOEL (Quadro 36),  para cada

compartimento e para a área, conforme foi referido no Capítulo IV.

COMPARTIMEN
TOS

ÁREA
(%)

OCORRÊNCIAS
EROSIVAS
LINEARES

IOEL

MP-I 301,4 15 5,0

MP-II 173,8 3 1,7

MP-III 224,6 12 5,3

MP-IV 123,3 16 13,0

MP-V 50,2 4 8,0

MP-VI 167,8 14 8,3

MP-VIIa 129,1 11 8,5

MP-VIIb 115,3 12 10,4

MP-VIII 231,2 4 1,7

TOTAL 1516,7 91 6,0

Quadro 36 – Cálculo de IOEL

Todos os compartimentos morfopedológicos apresentaram focos

erosivos lineares porém o maior índice de erosões observadas,     ocorreu no

compartimento MP-VII (a+b), com 18,9%, seguidos dos

compartimentos MP-IV com 13,0% e MP-VI com 8,5%. Estes altos índices

estão relacionados a li tologia  (Formação Botucatu),  aos solos profundos

Neossolos Quartzarênicos, rampas longas e declividades baixas que



promoveram a concentração das águas pluviais, condicionadas pela retirada

da cobertura vegetal  .

Já os compartimentos MP-II e MPVIII apresentaram baixos

índices. O baixo índice de ocorrências erosivas do MP-II está relacionado à

declividade praticamente nula e cobertura de Latossolos Vermelho-Escuros,

textura média a argilosa.  Já no compartimento MP-VIII o domínio da

cobertura vegetal natural  é o fator decisivo para o baixo índice de

ocorrências erosivas, conforme  já referido anteriormente.

5.2.2 – SUSCETIBILIDADE A EROSÃO LINEAR

Após a compartimentação da área de estudo foi realizada a

sobreposição do mapa de compartimentos morfopedológicos com o mapa de

ocorrências erosivas lineares, que resultou no mapa de suscetibilidade a

erosão l inear (Figura 15 - Anexo), conforme a metodologia proposta por

Salomão (1994; 1999),  conforme foi referido no Capítulo IV.

Os resultados encontrados na Alta Bacia do Rio Araguaia, são

similares aos encontrados por Ribeiro, 2000 para a Bacia do Rio da Casca,

no que se refere ao desenvolvimento das voçorocas que estão relacionadas

à retirada da cobertura vegetal, em áreas com declives suficientes para a

concentração das águas pluviais, com rampas longas  com predomínio da

pecuária.

5.2.3 – QUADRO SÍNTESE – COMPARTIMENTOS MORFOPEDOLÓGICOS

CMP Área

(km²)

Formas de
Relevo

Solos Litologia Uti l ização
da Terra

Focos
Eros ivos

Indicações

I 301,1 Colinas
amplas,
médias e
fundo de va le

Neosso los
Quartzarêni
cos

Formação
Botuca tu

Agricu ltura 15 Defin ição de
fa ixas de

preservação
permanente nos



fundos de  vales
e  cabeceiras de

drenagem e
reajuste  de

usos
agropecuár ios

II 173,8 Super f íc ie  de
cimeira
tabular  e
escarpa

Latossolo
Vermelho-
Escuro

TQDl Agricu ltura 3 Preservar  e /ou
recompor

vegetação nas
áreas próximas

a escarpa e
melhor ia e

manutenção da
fer t i l idade do

solo

III 224,6 Colinas
amplas e
médias e
fundo de va le

Neosso los
Quartzarêni
cos

Formação
Botuca tu

Pastagem 12 Defin ição de
fa ixas de

preservação
permanente nos
fundos de  vales
e  cabeceiras de

drenagem e
reajuste  de

usos
agropecuár ios

IV 123,3  Idem MP II I Idem  MP
III

Idem MP
III

Idem MP II I 16 Idem MP II I

V 50,3 Col inas
amplas e
médias e
fundo de va le

Latossolo
Vermelho-
Amarelo

Formação

Botuca tu

Agricu ltura 4 Idem MP II I

VI 167,8 Idem MP II I Idem MP II I Idem MP
III

 Idem MP
III

14 Idem MP I

VIIa

VIIb

129,1

115,3

Idem MP II I Idem MP II I Idem III Vegetação
Natural

11

12

Idem MP II I

VIII 231,6 Res iduais
tabulares,
colinas
médias,
amplas e
fundo de va le

Neosso los
Quartzarêni
cos

Formação

Botuca tu

Vegetação
Natural

4 Idem MPIII



6.1  - CONCLUSÕES

A metodologia adotada mostrou-se bastante adequada uma vez

que possibilitou  identificar e cartografar, na Alta Bacia do Rio Araguaia,

oito compartimentos do meio físico, denominados de compartimentos

morfopedológicos e interpretá-los em relação às interações entre o

substrato geológico, o relevo, o solo, a utilização da terra e seu

comportamento em relação aos processos erosivos lineares.

Os estudos realizados revelaram que as causas dos problemas

erosivos l ineares que ocorrem na área de pesquisa,  os de grande porte,

estão associados tanto aos condicionantes naturais como ao substrato

geológico da Formação Botucatu (arenitos), aos solos a este relacionado

com alta suscetibil idade erosiva (Neossolos Quartzarênicos), à baixa

declividade mas associada a rampas longas. Quanto aos condicionantes

antrópicos  tais como: desmatamentos generalizados para a introdução de

pastagem e/ou agricultura, inexistência e/ou práticas conservacionistas

inadequadas,  bem como os caminhos, as trilhas de gado e as cercas de

divisas de propriedades ou parcelas,  constatou-se que potencializaram a

concentração das águas pluviais e conseqüentemente os processos erosivos

lineares.

A identificação dos compartimentos morfopedológicos permitiu

verificar que a área de estudo apresenta-se, em grande parte, desfavorável a

utilização agropecuária intensiva das terras, uma vez que dos oito

compartimentos morfopedológicos identificados, apenas o MP–II,  apresenta

41,3% do interior de sua área, situadas em porção de topo, favorável à

exploração agrícola intensiva.

O compartimento MP-VII a e b apresentam o quadro mais grave

da região, uma vez que juntos apresentam o maior índice de ocorrências

erosivas lineares, seguidos dos compartimentos MP-IV e VI.

Os Compartimentos MP-II e MP-VIII apresentam o menor índice

de ocorrências erosivas. O baixo índice de MP-II corresponde à baixa

suscetibilidade erosiva linear associados aos Latossolos, uma vez que



predominam neste compartimento os Latossolos Vermelho-Escuros bem

estruturados e porosos. Já no Compartimento MP-VIII o baixo índice pôde

ser justificado pelo predomínio ainda da cobertura vegetal natural,  embora

aí dominam os Neossolos Quartzarênicos, o que mostra que o mesmo sendo

solos arenosos finos, quando mantida a cobertura vegetal são mais

resistentes.

Verifica-se ainda que grande a maioria dos compartimentos

apresentam sérias restrições ao uso agropecuário, tanto pelas características

desfavoráveis,  principalmente dos solos que são franco-arenosos, e do

relevo, sobretudo, pelas rampas longas e presença de um grande número de

cabeceiras de drenagem, que são áreas concavizadas e por isso sujeitas à

concentração do escoamento superficial  e subsusperficial na forma de

“piping”.  É justamente nessas áreas que do total dos focos erosivos que

ocorrem na área,  ou seja,  nas cabeceiras de drenagem dos canais de

drenagem de 1a  e 2a   ordem, tributários do  Rio Araguaia, embora não sejam

as de maior porte as quais já constituíram verdadeiros canais de drenagem e

se situam no lado matogrossense da bacia. O manejo inadequado do solo,

principalmente dessas áreas crít icas, constitui-se em prática que ocasiona

alterações no comportamento hidrodinâmico ligadas aos fluxos tanto em

termos de direção como de volume (intensidade) propiciando a incisão de

canais e conseqüentemente o avanço remontante e sua ramificação.

6.2 RECOMENDAÇÕES

A melhor opção para enfrentar o problema da erosão l inear é o

planejamento da utilização das terras sobretudo das áreas mais suscetíveis,

uma vez que depois que o fenômeno se instala e evolui , sua reversão é

sobretudo muito dispendiosa ou mesmo inviável economicamente.

Assim, a mais importante recomendação é a elaboração de um

plano de manejo, por profissional (is) competente (s) para as propriedades

rurais, envolvendo respeito às leis ambientais e práticas conservacionistas,

art iculados por unidade ambiental como subbacias pequenas (microbacias).



As prioridades a seguir são propostas em termos do grau

emergencial  (prioridade 1) e recomendável a curto e médio prazo, como a

seguir:

Prioridade 1 para  aquelas contidas nos compartimentos MP VII,

IV e VI, os mais graves em termos de suscetibilidade e gravidade do

problema contemplado, contemplando:

Concepção de planos de manejo com base no disciplinamento da

circulação hídrica superficial e subsuperficial envolvendo práticas

conservacionistas adequadas principalmente de caráter edáfico e vegetativo

e mesmos as mecânicas, sobretudo as áreas com cultivo, pastagem,

estradas, cabeceiras de drenagens e fundos de vale, de modo a promover o

aumento das taxas de infiltração (exemplo: cordões de contorno, plantio

direto e em nível  podendo haver terraceamento de base inclinada larga com

murunduns revegetados, entre outras).

Atenção especial na delimitação das áreas  que deveriam destinar-

se à preservação permanente e seu entorno imediato onde se alojam as

cabeceiras de drenagens, bem como os terços inferiores das vertentes e

fundo de vale onde se encontram os Neossolos Quartzarênicos

hidromórficos e os Gleissolos indicando-se a revegetação imediata

preferencialmente com espécies nativas de rápido crescimento, boa

retenção de água, enraizamento moderado a profundo e boa densidade de

cobertura.

Atenção especial ao manejo do gado de modo a impedir a

formação de trilheiros convergentes aos embaciados e fundo de vale,

colocando bebedouro para os animais em locais distantes e adequados a não

ultrapassar a capacidade dos pastos.

Revegetação imediata das áreas de borda de  chapadas ou borda

de relevos residuais tabulares  que  deveriam ser de  preservação

permanente conforme determina a lei,  com espécies arbustivas e arbóreas

nativas de rápido crescimento,  bom sistema radicular e bom fornecimento

de matéria orgânica.



Adoção de gramíneas nas pastagens com boa densidade e

cobertura, com  boa resistência à estação seca, o bom fornecimento de

matéria orgânica (biomassa para os horizontes superficiais dos solos) e

bom valor nutricional.

2)  Prioridade 2 para os demais compartimentos, observando-se as

recomendações acima.

3) Prioridade 1 no controle corretivo dos focos erosivos de

pequeno porte, já instalados contemplando a contenção evolutiva

remontante do processo, como as medidas mitigadoras conjuntamente,  a

saber:

 De recuperação vegetativa nas áreas de contribuição dos focos

erosivos (no seu entorno) e o seu isolamento até a estabil ização do

processo remontante.

 De controle mecânico dos fluxos hídricos no interior dos focos

(barramento, drenos, retaludagem e vegetação e revegetação) podendo

também ser de bioengenharia.

4)  Prioridade 1 na instalação de práticas mecânicas e vegetativas

nas estradas (caixas de dissipação, bordos com vegetação nativa de

crescimento rápido, boa densidade radicular e de cobertura).

As erosões de maior porte que já se transformaram em

pequenos riachos ou similares mereceriam medidas vegetativas no sentido

de promover a instalação rápida de mata ciliar,  se já atingiram seu perfil de

equilíbrio.

Paralelamente será importante a conscientização das

comunidades envolvidas, tanto dos técnicos como dos proprietários rurais,

até das populações em geral,  de modo a obter-se apoio e colaboração para

as ações necessárias de curto e médio prazo, bem como para desenvolver o

espírito preventivo e o respeito às leis ambientais.
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Fonte: Fotografias aéreas USAF - 1966 - escala 1/60.000.
Folhas Topográficas: SE.22-V-C-V, SE.22-Y-A-II e SE.22-V-C-VI

Imagem de Satélite Landsat TM 7 - Bandas RGB/543, 2000.
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GEOLOGIA
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Coberturas Terço-Quaternárias

Derrames basalticos toelíticos - Juracretáceo
Arenitos róseos a avermelhados finos a muito finos
eólicos - Juracretáceo

Sedimentos inconsolidados, em planície e/ou
terraços fluviais (cascalhos,areias e siltes) -
Terço-Quaternários

Falhas Discriminadas
Falhas Inferidas
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FIGURA 5 - GEOLOGIA
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Fonte: Fotografias aéreas USAF - 1966 - escala 1/60.000.
Folhas Topográficas: SE.22-V-C-V, SE.22-Y-A-II e SE.22-V-C-VI
Imagem de Satélite Landsat 7 ETM + - Bandas RGB/543,1999.
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FIGURA 6 - GEOMORFOLOGIA

Coordenação: Dra. Selma Simões de Castro
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Elaboração e organização : Maria Gonçalves da S. Barbalho

Fonte : Robson R. Santos - base topográfica elaborada a partir da
interpolação das curvas com fotografias aéreas da USAF-1966 -

escala 1/60.000 ajustadas sobre as Folhas Topográficas - IBGE,
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Topos Tabulares (775-825m)

Fundo de Vale (675 -725m)
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Neossolos (Cambissolos e Litólicos)distóficos textura média
Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos álicos e
Gleissolos Húmicos distróficos Tb terxtura argilosa
Argissolos Vermelho - Amarelo distrófico e álico

Neossolos Quatzarênicos álicos

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico textura argilosa

Legenda

Cursos d’água
Erosão
Limite Estadual
Limite Municipal

Convenções Cartográficas

FIGURA 10 - SOLOS
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Interpretação e Organização : Maria Gonçalves da S. Barbalho

Fonte: Fotografias aéreas USAF - 1966 - escala 1/60.000.
Folhas Topográficas: SE.22-V-C-V, SE.22-Y-A-II e SE.22-V-C-VI
Imagem de Satélite Landsat 7 ETM + - Bandas RGB/543, 1999

Coordenação: Dra. Selma Simões de Castro
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Fonte: Fotografias aéreas USAF - 1966 - escala 1/60.000.
Folhas Topográficas: SE.22-V-C-V, SE.22-Y-A-II e SE.22-V-C-VI
Imagem de Satélite Landsat 7 ETM+7 - Bandas RGB/543, 1999.

Coordenação: Dra. Selma Simões de Castro

Interpretação : Maria Gonçalves da S. Barbalho
Alfredo B. Campos
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Compartimentos
Morfopedológicos

Área
(km²)

Posição
Topografica

Suscetibilidade
Erosiva Comentários Focos

Erosivos

MP-I 301,14

Terço superior e
médio da
vertentes

Fundo de vale

Moderadamente
suscetível a ravinas e a
voçororas

Não suscetível a ravinas
e a voçorocas

Solos com alta porosidade e
permeabilidade, a ocorrências de ravinas
está condicionada ao uso, os fenômenos
são observados quando as ravinas
aprofundam, interceptando o lençol
freático

Declividade praticamente nula, áreas de
agradação. Com ressalvas quanto ao uso
das terras uma vez que predomina na área
formas côncavas no limite inferior das
vertentes, no contato com as planícies
aluviais onde ocorrem a maioria dos focos
erosivos.

15

MP-II 173,8

Borda da
Superfície de
Cimeira (topo)

Escarpa

Não suscetível a ravinas
e a voçorocas

Suscetível a ravinas e não
suscetível a voçorocas

Declividade praticamente nula, solos com
boa permeabilidade e porosidade, a
ocorrências de ravinas está condicionada
ao uso , os fenômenos só são observados
quando as ravinas  aprofundam,
interceptando o lençol freático

Solos rasos e alta declividade.

3

MP-III 224,6

Colinas amplas e
médias Terço
inferior da
vertente

Fundo de vale

Moderadamente
suscetível a ravinas e
pouco suscetível a
voçorocas.

Não suscetível a ravinas
e a voçorocas

Solos com alta porosidade e
permeabilidade, , a ocorrências de ravinas
está condicionada ao uso, os fenômenos
são observados quando as ravinas
aprofundam, interceptando o lençol
freático

Declividade praticamente nula, áreas de
agradação. Com ressalvas quanto ao uso
das terras uma vez que predomina na área
formas côncavas no limite inferior das
vertentes, no contato com as planícies
aluviais onde ocorrem a maioria dos focos
erosivos.

12

MP-IV 123,3

Terço médio

Fundo de vale

Moderadamente
suscetível a ravinas e
pouco suscetível a
voçorocas

Não suscetível a ravinas
e a voçorocas

Solos com alta porosidade e
permeabilidade, , a ocorrências de ravinas
está condicionada ao uso, os fenômenos
de “piping” só são observados com as
ravinas  aprofundam, interceptando o
lençol.

Declividade praticamente nula , áreas de
agradação.

16

MP - V 50,3 Áreas de topo
plano e terço

Moderadamente
suscetível a ravinas e

São áreas bem drenadas, facilitam a
infiltração das águas de chuvas. ravinas 4



médio da
vertente

Fundo de Vale

pouco suscetível a
voçorocas

Áreas de agradação

está condicionada ao uso, os fenômenos
de “piping” só são observados com as
ravinas  aprofundam, interceptando o
lençol.
Não suscetíveis a ravinas e a voçorocas.
Áreas de agradação

MP-VI 203,5

Terço medo e
inferiores da
vertente
Fundo de Vale

Moderadamente
suscetível a ravinas e a
voçorocas
Não suscetível a ravinas
e a voçorocas

Idem V

Idem V

14

MP-VIIa

MP-VIIb

129,1

115,3

Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI
11

MP -VIII 231,2
Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI

Idem VI
4



DISCREPÂNCIA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS E USO ATUAL
ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA
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Fonte: Classificação das Terras Baseado no Sistema
de Capacidade de Uso e Uso da Terra, 1999, Barbalho, 2001.
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LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO
APOIO: CONCITEG/GO e CNPq

Organização : Maria Gonçalves da S. Barbalho
Coordenação: Selma Simões de Castro

Elaboração: Adriana Aparecida Silva

Fraco ou Nulo - áreas onde predominam a vegetação
natural, apresentam IOEL baixo..

Máximo - áreas onde o uso é incompatível
com a capacidade de uso das terras,e que apresentam
IOEL,alto.
Muito Alto - áreas onde existem incompatibilidade
entre o uso e a capacidade de uso , mas por fatores
como consórcio entre agricultura e pastagem e/ou
apresentar menor declive, não se enquadram no grau
máximo e que apresentam IOEL médio.

Legenda
Grau de Discrepância

Faixas de Preservação Permanente * Lei n.7.754 de abril de 1989
100 m 50 m 30 m

Alto - áreas que apresentam menor nível de discrepância,
sendo estas de menor declive e classificadas na capaci
dade de uso como terras aptas para o cultivo, havendo
restrições uma vez que existe desrespeito a legislação
ambiental e que apresentam IOEL baixo.

51’09”



2.7 2.7 5.4 8.1 10.8
Km

0

Fonte:

USO DA TERRA
ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA

Legenda

Cursos d’água
Erosão
Limite Estadual
Limite Municipal

Convenções Cartográficas
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Cerrado ralo

Mata ciliar

Campo limpo úmido

Pastagem

Agricultura

Cidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS
LABORATÓRIO DE GEOLOGIA E GEOGRAFIA FÍSICA

LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO
APOIO: CONCITEG/GO e CNPq

Interpretação e Organização : Maria Gonçalves da S. Barbalho
Coordenação: Dra. Selma Simões de Castro

Imagem de Satélite Landsat 7 ETM + - Bandas RGB/543, 1999.
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CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS BASEADA NO SISTEMA DE CAPACIDADE DE USO
ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA

Grupos e Classes
Legenda

Convenções Cartográficas
Cursos d’água
Erosão

Limite Estadual
Limite Municipal

Grupo A - Classe I - áreas cultiváveis sem
problemas de erosão.
Grupo A - Classe III - áreas cultiváveis apenas
ocasionalmente com sérios problemas de erosão.

Grupo B- Classe V- áreas para pastagens e/ou
reflorestamentos com problemas complexos de
conservação.

Grupo A - Classe IV - áreas cultiváveis apenas
ocasionalmente.

Grupo B- Classe VIII - áreas de conservação e/ou
proteção ambiental.

FIGURA 11 -
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Elaborado por: Maria Gonçalves da S. Barbalho
Archimedes Perez Filho
Luciano Xavier
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Faixas de Preservação Permanente * Lei n.7.754 de abril de 1989
100 m 50 m 30 m

Fonte: Faixas de preservação - Adriana A.Silva
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FIGURA 14 - COMPARTIMENTOS MORFOPEDOLÓGICOS
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Convenções Cartográficas
MP - Comp. Morfopedológico
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