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RESUMO 

 

O Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia abrange parte dos Estados de Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma área de aproximadamente 1.500 km², onde se 

situam as nascentes do Rio Araguaia. A área possui uma intensa atividade agropecuária, 

nos últimos 30 anos, relacionados a incentivos governamentais, fomentados por políticas 

públicas para o desenvolvimento da região. Este processo resultou em desmatamento 

intensivo e indiscriminado, sobrepastoreio e por ausência e/ou subdimensionamento de 

práticas conservacionistas no uso do solo, que promoveram erosão hídrica, 

assoreamento e arenização. Constatou-se na área a presença de vários areais, visíveis 

em imagens de satélite na escala de semi-detalhe e detalhe, posicionados, sobretudo a 

montante e a jusante das numerosas voçorocas que se instalaram nesse período. A área 

se situa na unidade geomorfológica do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, o qual 

compreende dois compartimentos topográficos distintos, um mais elevado, alcançando 

altitudes que variam de 650 a 1000 metros, correspondendo aos topos das chapadas, e 

outro rebaixado, abrangendo de 350 a 650 metros, constituído por colinas amplas e 

alongadas, com vertentes longas e retilíneas ou suavemente convexizadas, onde se 

concentram areais relacionados aos solos arenosos finos derivados da Formação 

Botucatu. Com o objetivo de compreender a distribuição, os condicionantes, a origem e 

evolução dos areais, bem como, avaliar as suscetibilidades e riscos ao fenômeno, este 

trabalho indicou que os areais ocupam 613,54 ha, ou seja 0,42% do total da área, na 

escala 1/60.000, os processos de arenização instalados na área de estudo, têm suas 

causas associadas tanto aos condicionantes naturais (o substrato geológico, os solos 

Neossolos Quartzarênicos, a baixa declividade, rampas longas e as condições climáticas) 

como antrópicos (desmatamentos generalizados para a introdução de pastagem e/ou 

agricultura, inexistência e/ou práticas conservacionistas inadequadas). Indicou ainda que 

~ 60% do total da área se encontra nas classes alta a muito alta suscetibilidade à 

arenização, que ~ 85% da área se encontra entre médio e alto risco, porém 100% dos 

areais atuais estão localizados em áreas de alto risco à arenização. Considerando-se que 

o risco resulta da relação entre suscetibilidade e uso, é que se pode então, concluir 

através deste estudo, que os processos de arenização instalados na área, têm suas 

causas associadas tanto aos condicionantes naturais como antrópicos. 

Palavras-Chave: Arenização, Suscetibilidade Natural à Arenização; Risco à Arenização, 
Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e as fisionomias da paisagem terrestre se caracterizam por 

uma dinâmica que se manifesta mediante as interações entre os diferentes componentes 

bióticos e abióticos que se constituem em padrões organizacionais que podem ser 

delimitados como unidades fisionômicas e revelam comportamentos próprios. A nossa 

interferência, enquanto agentes/atores ambientais que somos, também influencia essa 

dinâmica no que se refere ao aproveitamento dos diversos recursos naturais, ao longo da 

história humana, e suas conseqüências, particularmente em decorrência das práticas 

agropecuárias, extrativas e de obras em geral (DREW,1998). 

Para permitir o aproveitamento dos recursos naturais sem que ocorram 

desequilíbrios ambientais acelerados e induzidos pelas atividades humanas é 

imprescindível conhecer mais e melhor essa dinâmica, inclusive daquelas resultantes 

destas intervenções. A compreensão global do nosso meio depende desse entendimento 

e só avaliando correta e precisamente sua capacidade e limite de suporte, sobretudo no 

que se refere às intervenções, é que poderemos tomar as decisões para garantir um 

aproveitamento sem que ocorram problemas ambientais, sobretudo os que resultam de 

práticas de uso e manejo inadequados. 

Diversos problemas ambientais advêm de circunstâncias e 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 e crescentemente complexa dos impactos negativos que atingem direta ou 

indiretamente esses componentes. Erosão, assoreamento e formação de camadas 

superficiais de areia conhecidas como areais, são alguns desses produtos resultantes de 

impactos ambientais que vêm sendo constatados na área da presente pesquisa, o Setor 

Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, cuja formação vem se dando, sobretudo nos últimos 

30 anos, quando se compara fotos aéreas da década de 1960 e imagens de satélite das 

décadas seguintes, o que remete à idéia de que são induzidos pelo uso e manejo das 

terras. 

Há, no entanto, certa polêmica relativa à formação desses areais, inclusive na 

mídia que tem divulgado interpretações de especialistas que os associam a processo de 

desertificação, a qual não está ainda devidamente comprovada, quando se entende que 

este termo se associa a clima árido e formação de desertos. 
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Assim, os areais têm sido freqüentemente denominados desertos e o processo 

que lhes permite a formação e expansão, de desertificação. Todavia, faz-se necessário 

defini-los mais precisamente. 

Conforme LÊ HOUÉROU (1977) com quem concorda SUERTEGARAY (1998), “a 

palavra desertificação é usada para descrever a degradação de vários tipos de formas de 

vegetação, incluindo as áreas de florestas subúmidas e úmidas que nada têm a ver com 

desertos, sejam físicos ou biológicos”(p.27). Corresponde, portanto, a um processo de 

origem antrópica, contrário àquele definido pelo mesmo autor como “desertização” e que 

corresponde “às extensões de paisagem e formas tipicamente desérticas, de áreas onde 

isto não ocorria em passado recente. Tal processo localiza-se nas margens de desertos 

sob médias anuais de precipitação entre 100 e 200mm, com limites extremos entre 50 a 

300mm” (LE HOUÉROU, 1977 apud SUERTEGARAY, 1998 p.27). 

Embora ocorra essa distinção, os termos mais comumentes utilizados para a 

formação de areais são deserto e desertificação. Deserto pode ser entendido, sob o 

ângulo climático, onde “equivaleria à carência de água doce no sistema natural, cuja 

medida far-se-ia através do estudo comparativo entre precipitação e evaporação” 

(CONTI,1989 p.41), como sob o ângulo ecológico correspondendo ao, “empobrecimento 

da biomassa, elevação do albedo, mineralização do solo, erosão superficial e invasão de 

areais em decorrência do crescimento demográfico e pressão sobre os recursos” 

(SUERTEGARAY,1998 p.25) 

Tal discussão vem desde a Conferência sobre Desertificação das Nações Unidas, 

ocorrida em Nairobi (Quênia), em 1977, quando entendeu-se decisivamente por 

desertificação a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-áridas 

resultantes de fatores diversos, sejam as variações climáticas ou as atividades humanas, 

mas que provocam a com diminuição ou a destruição do potencial biológico da terra que 

poderá desembocar, em definitivo, no ressecamento das terra, logo em condições de 

deserto/desertificação, com base no que adverte Suertegaray (2001). 

Perfilhando-se a concepção de deserto/desertificação do ponto de vista climático, 

pode-se deduzir que as áreas de acumulações/exposições arenosas esbranquiçadas e 

quase estéreis (Fotos 01 e 02) da Alta Bacia do Rio Araguaia não corresponderiam, 

então, a áreas com potencial para desérticas, strictu sensu, pelo fato dessas áreas terem 

sua localização geográfica em região de clima tropical sub-úmido com condições 

pluviométricas de elevada umidade, com precipitação média anual em torno de 1500 mm 

(NIMER,1979; RAMOS,2003). Por conseqüência, não caracteriza uma zona com pouca 

precipitação a ponto de acarretar a diminuição do potencial biológico do solo, como 
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ocorre no Nordeste do país, declarada como desertificação (SUERTEGARAY, 2001). No 

entanto, os areais em si, nessa e em outras regiões do estado de Goiás, revelam 

restrição severa ao repovoamento vegetal espontâneo (ANTUNES, 2006). 

 

 
Foto 1 – Áreas de acumulação/exposição arenosa esbranquiçada e quase 
estéril na Alta Bacia do Araguaia. 
Fonte: Erides C. Antunes, 2005 

 
 

 
Foto 2 – Áreas de acumulação/exposição arenosa esbranquiçada e quase 
estéril na Alta Bacia do Araguaia. 
Fonte: Erides C. Antunes, 2005 
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Entretanto, as condições pluviométricas de elevada umidade, associada às 

temperaturas médias de 23º C variando menos de 5º C entre os meses mais frios e mais 

quentes, não justificariam a denominação de áreas de desertificação (desertos) para as 

áreas com presença de areia exposta que ocorrem nessa região, pois que não se 

constatou tendência para o ressecamento do clima seja. Suertegaray (1998 e 2001) ao 

estudar os areais do Rio Grande do Sul, pelos mesmos motivos, denominou o processo 

de sua formação como arenização, distinguindo-os do de desertificação, dado que o 

clima atual não é árido ou semi-árido, ainda que sua origem remeta ao período anterior 

às sesmarias, há relatos que neles já se encontraram sítios arqueológicos pré-históricos 

(SUERTEGARAY & NUNES, 1991). 

Nesse sentido, entende-se por arenização, o processo de formação de camadas 

arenosas superficiais, pouco ou não consolidadas, que acarretam dificuldade de fixação 

da cobertura vegetal devido à intensa mobilidade dos sedimentos pela ação das águas 

superficiais e mesmo subsuperficiais (níveis suspensos e freáticos) e dos ventos. 

Conseqüentemente, pode tratar-se de um fenômeno de degradação ambiental 

relacionada a clima úmido, onde a diminuição do potencial biológico não desemboca, em 

definitivo, em condições de tipo deserto conduzindo ao que se denomina de 

desertificação. Ao contrário, as dinâmicas dos processos envolvidos nesta degradação 

dos solos são fundamentalmente derivadas da abundância de água (SUERTEGARAY, 

2001). Cabe ressaltar que nos areais as condições de fixação de nutrientes e umidade 

ficam completamente prejudicadas, daí a dificuldade de desenvolvimento de espécies 

vegetais de enraizamento superficial e as relativas vantagens que espécies de 

enraizamento profundo e rápido apresentam, em especial as plantas arbóreas 

(ANTUNES,2006). 

 Portanto, será utilizada a denominação de areais para as manchas ou “ilhas” de 

areias em meio ao campo, e de arenização para o processo de formação de tais 

manchas. 

Observações preliminares na Alta Bacia do Rio Araguaia, principalmente no seu 

Setor Sul (Nascentes), permitiram constatar a presença de inúmeros areais, visíveis em 

imagens de satélite na escala de semi-detalhe e detalhe, posicionados, sobretudo a 

montante, mas também a jusante das numerosas voçorocas que se instalaram na área 

nas últimas 3 a 4 décadas. Os de montante encontram-se alojados em suas áreas de 

contribuição normalmente concavizadas, suavizadas e amplas, freqüentemente 

desmatadas e submetidas à pastagem (Fotos 3 e 4). Portanto, os areais parecem ter 

relação estreita com os solos arenosos submetidos a usos e manejos pecuários 
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inadequados e aos processos erosivos hídricos em setores de convergência de fluxos 

superficiais potencializados. 

 
Foto 3 – Areal à montante de voçoroca em área de contribuição, suavizada e plana, 
em área com pastagem. 
Fonte: Trabalho de campo em outubro de 2006. 
 
 

 
Foto 4 – Areal à jusante de voçoroca 
Fonte: Erides C. Antunes, 2005. 
 

Comparando o fenômeno com o observado no Rio Grande do Sul, há 

possibilidade de que se trate de fenômenos similares, embora não sejam avermelhados 

nem tão espessos. Estudos de sua distribuição e dos seus condicionantes geoambientais 

aqui desenvolvidos podem contribuir para sua explicação, tanto quanto à sua origem e 

evolução como para conhecer sua dinâmica atual, até porque em observações recentes 

feitas em campo, muitos deles têm sido alvos de medidas de recuperação utilizando 

práticas mecânicas, vegetativas e edáficas de conservação dos solos (BERTONI e 
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LOMBARDI, 1999), às vezes aliadas às práticas culturais, sejam terrenos agrícolas, de 

grãos, seja de pastagem formada. 

Dado que aparentemente não existiam nas décadas de 1960 e 1970 na região e 

que a modernização da agricultura implementada nesta última, sobretudo o 

acompanhamento histórico da ocupação por que passou a região, objeto desta pesquisa, 

como base para o entendimento da sua dinâmica, tornou-se essencial esclarecer como, 

quando e porque aconteceram as diversas atividades que estruturam a paisagem atual e 

situar mais precisamente, em que locais e momentos os areais se instalaram ou se 

intensificaram, bem como em que situação de uso e manejo se desenvolveram. 

O caso que interessa à presente pesquisa, representativo desse processo, é o 

Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, localizada em parte no Sudoeste do Estado de 

Goiás, onde se tornou visível o modelo sócio-econômico de desenvolvimento, 

caracterizado pelas pastagens e uso agrícola intensivo (culturas anuais, sobretudo grãos 

e algodão) com manejo motomecanizado, e aplicação de insumos (corretivos, fertilizantes 

e defensivos agrícolas), após desmatamento igualmente intensivo e indiscriminado, e do 

fortalecimento do modelo de concentração fundiária, viabilizado também por políticas de 

instalação de infra-estrutura, sobretudo ligada à estradas e energia, para garantir o 

escoamento da produção dirigida à exportação, principalmente. Assim, a área hoje é 

responsável por grande parte da produção de grãos, principalmente da soja, no país e no 

estado de Goiás, e contribui para que este se posicione no cenário nacional e mundial 

como um dos maiores produtores (XAVIER, 2003). 

A Alta Bacia do Rio Araguaia situa-se nas divisas dos Estados de Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, onde se encontra o divisor das águas das bacias 

hidrográficas Amazônica, do Prata e do Paraguai.  A área das nascentes do rio Araguaia 

e seu entorno imediato estão seriamente comprometidos pelos impactos da 

modernização agropecuária associados ao desmatamento intensivo e indiscriminado que 

em poucos anos eliminou cerca da metade da cobertura vegetal original, dentre os quais 

a arenização, a qual vem sendo relacionada à presença de dos solos frágeis, moderada a 

altamente suscetíveis a processos erosivos hídricos sem potencial ou aptidão para 

suportar esse processo de uso e ocupação (BARBALHO,2002; XAVIER,2003; CASTRO, 

XAVIER e BARBALHO, 2004; CASTRO,2006).  

A área do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia apresentava, originalmente, 

vegetação do tipo savânica, conhecida no Brasil como cerrado, cuja diversidade da fauna 

e flora é considerada uma das mais ricas do mundo (WWF,1994), mas que em 
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conseqüência da expansão recente e extraordinária da agricultura e pecuária foi 

substancialmente reduzida pelos desmatamentos generalizados, sobretudo logo após e 

concomitantemente com a implantação do II Plano Nacional de Desenvolvimento do 

Governo Federal, ou II PND (1975) que promoveu a instalação de novas frentes de 

expansão agrícola. Dentre as políticas 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 pela intensiva, sendo a responsável pela 

rápida transformação do uso das terras e das paisagens pela destruição subseqüente 

das coberturas vegetais originais, onde culturas, sobretudo anuais, e ampliação das 

áreas de pastagens passaram a ser a marca característica da área (GOMES e TEIXEIRA 

NETO,1993). 

Essa expansão levou à valorização das terras. No entanto, para tornar rentáveis 

essas áreas, terras de baixo potencial produtivo e alto risco de degradação foram sendo 

incorporadas ao sistema produtivo, incluindo-se as áreas com solos arenosos cuja 

utilização para sistemas produtivos de diferentes graus de intensificação deu-se, muitas 

vezes, sem o necessário conhecimento técnico, normalmente adquirido por meio de 

levantamentos pedológicos básicos e de mapeamento da capacidade de uso/aptidão e 

respectivas recomendações contidas em Planos de Manejo. Ao mesmo tempo, a 

pecuária nacional também se expandiu ocupando, além das terras aptas para a 

agricultura, aquelas menos adequadas ou inadequadas para lavouras, como ocorreu 

também sobre solos inaptos em termos de aptidão. 

A ocupação intensa por que passaram as áreas de solos arenosos, sem a 

realização prévia desses estudos, visando o planejamento de uso adequado das terras 

subseqüente controle preventivo de degradação, conduziram diversas áreas aos 

impactos erosivos e de diminuição da fertilidade e produtividade. À mercê do abandono 

técnico e político algumas dessas áreas já se transformaram em areais, resultando em 

profundas alterações nas condições ambientais originais, nas paisagens e na economia, 

consequentemente no setor produtivo e sociedade geral. 

Essas terras se originam na área (como no Rio Grande do Sul ou nos municípios 

próximos de Serranópolis, Aporé e outros) do arenito da Formação Botucatu da qual 

derivam os solos do tipo NEOSSOLOS Quartzarênicos (EMBRAPA,1999), arenosos, 

finos, espessos, de baixa coesão, de baixa fertilidade e instáveis quando desprovidos de 

cobertura vegetal de boa densidade de cobertura e teores elevados de matéria orgânica, 

antes denominadas de Areias Quartzosas (EMBRAPA,1987; SPERA et al, 1999). 
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Enquanto nos topos das chapadas, à montante da área com os NEOSSOLOS 

citados, os LATOSSOLOS Vermelhos argilosos, associados aos relevos suavizados e 

extensos, o uso podia e pode ser intensivo e fortemente motomecanizado, as zonas 

rebaixadas sedimentares do seu entorno não eram recomendáveis para tal, onde os 

NEOSSOLOS Quartzarênicos dominam, associados às colinas amplas e alongadas, 

constituindo interflúvios com vertentes longas e retilíneas ou suavemente convexizadas 

(CAMPOS et al, 1999), que requeriam tratos preventivos de manejo conservacionista, 

face às suas características intrínsecas e vertentes que potencializam os fluxos hídricos 

superficiais conduzindo a fenômenos pluvioerosivos que lhe atribuem elevada 

suscetibilidade erosiva hídrica e subsequentemente facilidade para formação de areais 

quando expostos e submetidos a chuvas intensas e concentradas de verão, como é típico 

do clima da região (NIMER, 1979). 

Estudos realizados na área da Alta Bacia do Rio Araguaia, já reúnem um acervo 

documental de referência, sobretudo no que se refere às bases cartográficas sistemáticas 

e temáticas, que serviram à presente pesquisa, uma vez que a mesma se insere no 

projeto maior “Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Bacia do Alto Araguaia – 

Proposta de Implantação de uma Rede Integrada de Pesquisa sobre Erosão, suas 

conseqüências e propostas de controle” coordenado pela Profª. Drª. Selma Simões de 

Castro, com a participação de professores, mestrandos e alunos de graduação do 

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da Universidade Federal de Goiás, além de 

profissionais de outras instituições (UFMT e UNICAMP), que resultou em numerosas 

dissertações e publicações em eventos. Os financiamentos vêm sendo provenientes da 

SECTEC/GO, SEMARH-GO, FUNAPE/UFG, CNPq (PCOPG e bolsas) e CAPES 

(bolsas), desde 1998. Os vários trabalhos que já foram produzidos, permitiram reunir uma 

série de informações sobre a área, envolvendo também pesquisas apoiadas pelo PIBIC-

CNPq, monografias e dissertações de mestrado concluídas e em fase de conclusão, 

principalmente as que adotam escalas de 1:60.000. Tais trabalhos já comprovaram os 

impactos erosivos lineares e laminares como resultantes do uso e ocupação recente, 

uma vez que eram raros na década de 1960 e 1970. Além disso, caracterizaram o clima, 

em especial as chuvas, as transformações de uso das terras e a ocorrência de focos 

erosivos predominante sobre as pastagens (onde os areais se concentram) e áreas 

agrícolas em terrenos com algum tipo de restrição a esta atividade.  

Apesar disso, alguns estudos ainda se fazem necessários para um melhor 

conhecimento da área, como é o caso da suscetibilidade e risco à arenização. Nesse 

sentindo, o objetivo desse trabalho é compreender a distribuição, os condicionantes, a 
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origem e a evolução dos areais, de modo a avaliar o processo de arenização no Setor Sul 

da Alta Bacia do Rio Araguaia, bem como analisar a suscetibilidade geoambiental à sua 

formação, identificar as relações temporais e espaciais associadas ao seu aparecimento 

e avaliar os graus de risco à sua formação e expansão. Com isso pretende-se fornecer 

subsídios ao modelo interpretativo da gênese e evolução dos areais na área focada. 

A presente dissertação estrutura-se em 5 (cinco) capítulos que se interligam pelo 

tema geral dessa pesquisa assim distribuídos: 

- No Capítulo 1, são apresentados os referenciais teóricos da pesquisa; 

- No Capítulo 2, é apresentado o processo histórico da ocupação do Cerrado, “o 

cenário de desenvolvimento dos areais”; 

- No Capítulo 3, são apresentados os fundamentos metodológicos e 

operacionais da pesquisa; 

- No Capítulo 4 é apresentada a área de pesquisa quanto à localização e 

caracterização do meio físico; 

- No Capítulo 5 apresenta-se a distribuição espacial, as características e a 

relação com o meio físico, a suscetibilidade, a evolução histórica e o potencial 

de risco à formação de areias.  
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 – Características da Desertificação e Arenização como Forma de Degradação 
Ambiental 

Até praticamente os anos 70, ao tratarmos de desertificação em território 

brasileiro, as observações restringiam-se ao Nordeste, em particular ao semi-árido 

nordestino. A partir dos anos 70 a discussão sobre desertificação, que emerge da 

Conferência de Nairobi (1977), chega ao Brasil. Data deste período a discussão 

conceitual sobre desertificação em nosso país, bem como a divulgação de áreas em 

território brasileiro caracterizadas por este processo (CONTI,1989; 

SUERTEGARAY,1998; AB’SABER,1977). 

Na perspectiva brasileira, cabe destacar a concepção sobre desertificação de 

Vasconcelos Sobrinho (1978) para quem a desertificação é um processo de fragilidade 

dos ecossistemas das terras secas em geral, que em decorrência da pressão excessiva 

exercida pelas populações humanas, perdem a produtividade e capacidade de se 

recuperarem. 

NIMER (1988) considera desertificação como "crescente degradação ambiental 

expressa pelo ressecamento e perda da capacidade de produção dos solos. Este 

ressecamento crescente do meio natural pode ser uma decorrência da mudança do clima 

regional e/ou do uso inadequado dos solos pelo homem ou ambos simultaneamente". 

Em trabalho de referência, em escala nacional, denominado A Problemática da 

Desertificação e da Savanização no Brasil Intertropical, AB'SABER (1977) concebe como 

"processos parciais1 de desertificação, todos aqueles fatos pontuais ou areolares, 

suficientemente radicais para criar degradações irreversíveis da paisagem e dos tecidos 

ecológicos naturais". O autor, ao tratar da desertificação, qualifica-a como antrópica2 e 

afirma que não só as regiões áridas mas, principalmente, as "faixas de transição entre 

regiões úmidas e as regiões secas do nordeste, sofrem mais processo de degradação 

ambiental e 'savanização', em sentido abrangente, do que a própria área nuclear das 

resistentes caatingas - ecologicamente" (AB'SABER, 1977 p.1). Admite o autor ainda 

que, do Maranhão e sudeste da Amazônia até o Rio Grande do Sul, podem ser 

encontrados pontos e, até mesmo pequenas áreas de ocorrência de fácies de 

                                                           
1 e 2 Grifos nossos. 
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desertificação antrópica, direta ou indiretamente ativadas por ações antrópicas 

depredatórias. 

Nesse trabalho é feita uma tipologia das áreas/pontos de desertificação do 

Nordeste relacionadas a processos locais de desertificação, quais sejam: altos pelados, 

salões, vales e encostas secas, lajeados (mares de pedra), áreas de páleo-dunas 

quaternárias, áreas de topografias ruiniformes e cornijas rochosas desnudas, áreas de 

revolvimento anômalo da estrutura superficial da paisagem, malhadas ou chão 

pedregoso e áreas degradadas por raspagem. Em todos estes casos o meio frágil do 

Nordeste se apresenta, segundo AB'SABER (1977) em processo de desertificação, em 

decorrência da estrutura geo-ecológica e, na maior parte das vezes, intensificada por 

ações antrópicas diretas e indiretas. 

Para além desta tipologia, AB'SABER (1977) também reconhece feições de 

degradação antrópica no domínio dos cerrados e os ravinamentos no domínio dos 

morros. Nos dois domínios morfoclimáticos brasileiros o autor não utiliza o conceito de 

desertificação. Para o sul da Amazônia utiliza o termo savanização, ou seja, modificação 

na eco-fisiologia da região, promovendo desperenização dos mananciais. 

No Atlas do Meio Ambiente do Brasil (1996), é dedicado um espaço a questões de 

erosão e desertificação, onde afirma-se que, os processos de desertificação estariam 

ocorrendo em diversos locais do Brasil (EMBRAPA, 1994). Ao tratar deste processo são 

reconhecidas como áreas desertificadas: região nordeste (semi-árido nordestino), cujas 

causas da desertificação estão associadas ao desmatamento, a mineração, ao 

sobrepastoreio, ao cultivo excessivo, à irrigação inadequada e ao latifúndio; além dessas 

são citadas: a região sul, e neste particular refere-se ao sudoeste do Rio Grande do Sul; 

por fim a região norte/amazônia onde é admitido que a agricultura ali praticada poderá 

abrir caminho à desertificação. 

Vale chamar a atenção para o fato de que tais trabalhos permitiram constatar que 

se tratam de áreas em processo de desertificação e não desertificadas, derivadas 

essencialmente de condicionantes do meio físico e do uso inadequado das terras 

agropecuárias. 

Convém ressaltar ainda que, para a região do sudoeste do Rio Grande do Sul, ao 

aprofundar essa discussão conceitual, é adotado em alguns estudos o conceito de 

arenização que, segundo SUERTEGARAY (2001, p.08), 
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“[...] é o processo de formação de depósitos arenosos superficiais, pouco ou não 

consolidados, que acarretam dificuldade de fixação da cobertura vegetal devido à 

intensa mobilidade dos sedimentos pela ação das águas e dos ventos. 

Conseqüentemente, trata-se de um fenômeno de degradação ambiental 

relacionada a clima úmido, onde a diminuição do potencial biológico não 

desemboca, em definitivo, em condições de tipo deserto. Ao contrário, a 

dinâmica dos processos envolvidos nesta degradação dos solos são 

fundamentalmente derivados da abundância de água”. 

Nesse sentido, a área da Alta Bacia do Rio Araguaia melhor se encaixaria nesse 

conceito de arenização, por se tratar de uma área com localização geográfica em região 

de clima tropical sub-úmido com freqüentes ingressões de massa de ar (polares e 

tropicais) ao longo do ano resultando em duas estações bem definidas: uma seca, 

predominando no inverno, e outra úmida, caracterizada pelos maiores índices 

pluviométricos que ocorrem no verão, onde há episódios freqüentes de chuvas torrenciais 

(Ramos,2003), sendo que a precipitação média anual gira em torno de 1500mm 

(NIMER,1979; RAMOS,2003; MARINHO,2003), bem como pelo fato da área vir sofrendo 

degradação do solo causada pela destruição da vegetação nativa para dar lugar à 

agricultura comercial e intensiva, de grande porte (soja, milho, algodão, etc.), em terrenos 

impróprios sob manejo intenso sem práticas conservacionistas severas, expondo o solo 

que, assim é mais facilmente erodido, cujos sedimentos e outros materiais assoreiam os 

fundos de vales e as nascentes. As terras erodidas perdem a capacidade produtiva 

dificultando a fixação da vegetação, causando, entre outros malefícios, a formação de 

ravinas, voçorocas e areais, aparentemente a montante e a jusante dessas ocorrências 

ou associadas à erosão laminar. 

LEPSCH (1993) lembra que a degradação dos solos é um problema que há muito 

tempo vêm preocupando os cientistas e os lavradores mais conscientizados. Esta 

degradação se dá de várias formas sendo que uma que tem chamado bastante atenção é 

a erosão acelerada, que se evidencia na presença de voçorocas, ravinas, sulcos nas 

áreas de pastagens, plantas raquíticas e com raízes expostas (conseqüência da erosão 

laminar), assoreamento de rios, iniciando a formação de processos de areais, etc. 

Tendo em vista a possibilidade dos areais estarem relacionados à erosão hídrica, 

tanto laminar como linear, convém discutir melhor este assunto. 

Os fatores que condicionam os processos erosivos são abordados por vários 

autores, como BERTONI e LOMBARDI NETO (1999), LEPSCH (1993), GRAZIANO 

NETO (1985), BELLINAZZI JÚNIOR, et aI (1981) corroborado por ALMEIDA FILHO e 

RIDENTE JÚNIOR (2001), dentre outros. Baseado nestes autores, podemos dizer que 
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são quatro os principais fatores condicionantes da erosão: a chuva, a topografia, a 

natureza do solo e a cobertura vegetal (nesta incluídos os usos ligados à vegetação). 

A chuva é o fator climático mais importante e a sua intensidade o mais importante 

fator pluviométrico. A erosividade é o índice que determina a capacidade da chuva em 

provocar a erosão e se baseia na energia cinética da chuva, sendo uma função da sua 

intensidade e duração, massa, diâmetro e velocidade da gota de chuva (MORGAN, 

1995). Sobre a intensidade, Salomão (1999, p.232) coloca que 

[...] quando os outros fatores que provocam a perda de solo por erosão são 

mantidos constantes, a erosividade é proporcional ao produto da energia cinética 

total das gotas de chuva e sua intensidade máxima em trinta minutos. 

A forma como a chuva provoca erosão no solo se dá através do impacto das 

gotas de chuva, também conhecido como efeito "splash" (GUERRA, 1999) ou de salpico 

ou salpicamento, que desagrega as partículas do solo, e também pelo escoamento da 

enxurrada. Ainda são fatores importantes de serem mencionados, a distribuição e a 

quantidade de chuvas, pois que as chuvas regularmente distribuídas são menos danosas 

do que as concentradas em uma ou duas estações contínuas no ano, como é o caso das 

estações alternadas que caracterizam o clima tropical sub-úmida, dominante na área de 

estudo (RAMOS,2003). 

A topografia envolve a declividade do terreno e o comprimento de rampa, fatores 

que tem papel bastante importante no processo erosivo. Para BERTONI e LOMBARDI 

NETO (1999, p.56) "o tamanho e a quantidade do material em suspensão arrastado pela 

água dependem da velocidade com que ela escorre, e essa velocidade é uma resultante 

do comprimento do lançante e do grau de declive do terreno" Em geral vertentes longas, 

retilíneas ou suavemente convexizadas ou concavizadas favorecem o aumento da 

energia do escoamento superficial da água. Tal é o caso da área de estudo. 

A natureza do solo também é um fator que influi sobremaneira nos processos 

erosivos, de forma que cada tipo de solo possui uma suscetibilidade diferente, que 

depende de suas características fisicas, principalmente estrutura, textura, 

permeabilidade, densidade e profundidade. Suas características químicas e biológicas 

também devem ser consideradas. Os solos arenosos são os mais fáceis de serem 

erodidos apesar de possuírem uma grande capacidade de infiltração, o que se dá pelo 

fato de possuírem poucas partículas argilosas e de matéria orgânica e 

consequentemente baixa ou nula coesão, o que favorece o desprendimento e a remoção 

das partículas de areia, quando os horizontes superficiais são pobres em matéria 
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orgânica e pouco espessos e quando desmatados. Em geral os solos arenosos finos a 

muito finos apresentam infiltração mais lenta que os arenosos médios ou grossos. Desse 

modo, pode ocorrer acúmulo de água em superfície durante e após episódios de chuvas 

intensas que excedam a capacidade de infiltração, promovendo o acúmulo de águas 

pluviais e seu escorrimento, seja difuso, seja concentrado. Na área os solos são 

arenosos finos. 

A cobertura vegetal é um fator que, de certa forma, está relacionada com o tipo de 

uso e manejo do solo, ou seja, a forma como a terra está sendo utilizada e trabalhada. O 

solo coberto por vegetação está mais protegido que um solo desnudo, ou em preparo 

para o cultivo. O tipo de cultura também vai influenciar, devido às diferenças de 

densidade de cobertura proporcionadas por cada tipo de vegetação em cada fase de seu 

crescimento. De um modo geral, pode-se dizer que a cobertura vegetal protege o solo do 

impacto direto das gotas de chuva, promove uma maior infiltração e diminui a velocidade 

do escoamento, além de fornecer matéria orgânica aos horizontes superficiais 

favorecendo a sua agregação física e estabilização e também melhorando a condição de 

fertilidade pelo aumento da capacidade de adsorção de cátions e de umidade disponível 

ás plantas. Na área, os horizontes superficiais dos solos arenosos sob cobertura de 

Cerrado apresentam baixos teores de matéria orgânica, o que pode ter se agravado já 

que há várias áreas que mesmo com pastagem apresentam-se degradadas 

(superpastoreio, espécies vegetais mal manejadas ou inadequadas, falhas na cobertura, 

falhas ou inadequação de práticas conservacionistas etc.). 

Em alguns estudos acerca da formação dos areais, interpretados a partir de 

estudos geomorfológicos, eles são associados à dinâmica hídrica e eólica, e indicam que 

resultam, inicialmente, de processos hídricos. Estes, relacionados com uma topografia 

favorável, permitem, numa primeira fase, a formação de ravinas e voçorocas. Na 

continuidade do processo, desenvolvem-se por erosão lateral e regressiva, 

conseqüentemente, alargando suas bordas. Por outro lado, à jusante destas ravinas e 

voçorocas, em decorrência dos processos de transporte de sedimentos pela água 

durante episódios de chuvas torrenciais, formam-se depósitos arenosos em forma de 

leque. Com o tempo, esses leques agrupam-se e, em conjunto, também originam um 

areal. O vento que atua sobre essas areias, em todas as direções, permite a ampliação 

desse processo. 

Por outro lado, observações preliminares feitas na área também revelam presença 

de areais à montante dos focos erosivos lineares, em suas áreas de contribuição amplas, 
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concavizadas e igualmente desmatadas, expostas ou freqüentemente submetidas a 

pastagens que se encontram degradadas. 

 
Foto 5 – Areal em área de contribuição com pastagem degradada. 
Fonte: Erides C. Antunes,2005. 

 

Sua relação com os Neossolos Quartzarênicos ou similares parece evidente, 

assim, há que se distinguir seus diferentes tipos, pelo menos no 3º nível categórico de 

classificação brasileira (EMBRAPA,1999). Há duas subclasses de Neossolos 

Quartzarênicos: Neossolos Quartzarênicos órticos e os Neossolos Quartzarênicos 

hidromórficos. 

Relacionando-se essas classes com os areais observados, ainda que 

preliminarmente, é possível que os areais estejam associados na área: 1) aos Neossolos 

Quartzarênicos órticos, que ocupam as encostas e se desenvolvem a partir de arenitos 

finos e 2) aos Neossolos Quartzarênicos hidromórficos desenvolvidos sobre materiais 

depositados nos legues das voçorocas e ravinas nos fundos de vale, ou sobre arenitos 

nos setores terminais das vertentes. 

Analisados todos estes aspectos, percebe-se o quanto o tema arenização é 

complexo por envolver uma série de fatores condicionantes. Na área de estudo deste 

projeto, o Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, a preocupação com os processos de 

formação de areais já é fato. O assunto desta arenização é tão grave que vêm chamando 

a atenção dos meios de comunicação, que denunciam o problema.  Há vários trabalhos 

publicados essa área da Alta Bacia do Rio Araguaia, referentes: ao uso do solo 
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(FARIA,2001; BARBALHO & CAMPOS,2001); de compartimentação topográfica 

(SANTOS,2001); à suscetibilidade dos solos aos processos erosivos lineares 

(BARBALHO,2002; XAVIER,2003; OLIVEIRA, 1999); ao relevo e ocorrências erosivas 

lineares (BARBALHO & CAMPOS, 2001); à distribuição das ocorrências erosivas de 

médio e grande porte, tipo voçorocas (SILVA,2000);  à estrutura fundiária e uso da terra 

(MEDEIROS, 2001); à evolução do uso do solo e relações com a degradação ambiental 

em especial com as erosões lineares (MATIAS, 1999), à compartimentação 

morfopedológica e suas diferentes suscetibilidades erosivas (BARBALHO, 2002); ao risco 

à erosão linear (XAVIER,2003); às chuvas (RAMOS,2003; MARINHO,2003)  e ao estudo 

da erosão laminar (OLIVEIRA,2004), dentre outros. Parte substancial visando a síntese 

desses trabalhos foi publicado por Castro et al (2004), Marinho et al (2006, no prelo) e 

Castro (2006). 

Entretanto, apesar de já haver um grande número de pesquisas sobre a área, 

ainda não se tem qualquer estudo sobre o processo de arenização e ao mapeamento 

inclusive evolutivo e caracterização do fenômeno.  

Com vistas ao que foi exposto acerca dos estudos já existentes sobre a Alta Bacia 

do Araguaia, vale ainda ressaltar que há um acervo significativo de dados que serviram 

de base para o presente estudo do processo de arenização na área. Grande parte deste 

material serviu para os cálculos da suscetibilidade e potencial (risco) à arenização, como 

apresentados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA OCUPAÇÃO DO 
CERRADO: O CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DOS AREAIS 

 

A intensificação da agropecuária na região da Alta Bacia do Rio Araguaia nos 

últimos quase 40 anos deu-se no contexto da modernização da agricultura e pecuária 

associada às políticas desenvolvimentistas do começo (marcha para o oeste) e do final 

do século passado (II PND-POLOCENTRO), que atingiu o Cerrado, particularmente o 

sudoeste goiano, onde a área de pesquisa se insere. Essa recente apropriação decorreu 

da expansão da última fronteira agrícola, em particular, baseada na produção de grãos e 

algodão, e da melhoria da pecuária extensiva, como resumidamente já exposto 

(CASSIANO, 1970).  

Torna-se necessário apresentar um brevíssimo histórico do processo de ocupação 

das áreas de Cerrado, ainda que de modo resumido, com o objetivo de esclarecer se na 

região da Alta Bacia do Rio Araguaia, teve ou não areais desde os primórdios da 

ocupação, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas sem deixar de ressaltar que as 

severas alterações dos ambientes originais têm imposto modificação da estrutura 

regional que se reorganizou em função da chamada, nova fronteira agrícola do país com 

a qual parece haver maior relação com a formação dos areais. Partiu-se do suposto que 

na medida em que reproduz o fenômeno generalizado que se instalou na própria 

paisagem do Cerrado como um todo, e cuja dinâmica promoveu intenso e indiscriminado 

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

atualmente já se estende à Amazônia, os areais, inexistentes antes dessa fronteira 

agrícola, relacionam-se intrinsecamente a ela. Portanto, o fato de retornar aos primórdios 

da ocupação serve apenas como referência do tempo inicial, de maneira a permitir situar 

mais claramente quando e porque começam os areais. 

É importante compreender, também, quais as conseqüências desse processo 

histórico da ocupação mais recente sobre os componentes do meio físico, permitem 

ampliar e aprofundar a capacidade de análise e entendimento sobre os impactos sofridos 

por essa área intensamente manejada e impactada, antevendo que resultado poderá 

auxiliar na elaboração de eventual proposta para reordenamento de uso e de ocupação 

que ofereçam melhores condições ambientais e que promovam reequilíbrio da dinâmica 

entre as potencialidades de utilização e os usos efetivos que, inevitavelmente, ligam ser 

humano e natureza. 
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2.1 – Os Primórdios da Ocupação: da Pré-história até 1870 

A ocupação da região Sudoeste de Goiás pelos povos primitivos – os primeiros 

habitantes da espécie humana na região – datam de aproximadamente 11 mil anos; 

portanto, desde a Pré-história, como os caçadores e coletores, como comprovado pelas 

artes rupestres, utensílios, ossadas humanas e restos de animais que eram utilizados 

como alimentos, encontrados em sítios arqueológicos no município de Serranópolis - GO. 

A economia de subsistência destes povos primitivos era baseada, essencialmente, em 

atividades coletoras e caçadoras. Esses primeiros habitantes viveram em um ambiente 

rico em vegetais e animais (Sales,1993). 

Diferentemente dos dias atuais, caracterizados pela forte dependência tecnológica 

moderna empregada na produção agrícola e pecuária, os povos primitivos mantinham 

autonomia técnica e cultural em relação a outros povos. Já desenvolviam, ainda que de 

forma rudimentar, a agricultura e, apenas há três mil anos, passaram a utilizar 

instrumentos cortantes, confeccionados de pedras, além de utilizarem utensílios 

cerâmicos (Sales,1993). Segundo este autor, esse avanço tecnológico propiciou, de certa 

forma, a fixação destes povos em determinados lugares, possibilitando o aumento de sua 

população. 

A presença destes povos primitivos foi marcante nesta região, porém, pouco se 

sabe sobre como eram seus hábitos e costumes, antes da chegada do colonizador. Essa 

ausência de informação, certamente, dificulta determinar o nível de interação dos 

indígenas com a natureza e seu eventual papel na formação da paisagem, como foi 

possível no Rio Grande do Sul, onde dados provenientes da arqueologia indicaram a 

existência de sítios arqueológicos no que se refere à sua ralação com registros 

arqueológicos, que os areais eram anteriores ao uso histórico, portanto teriam uma 

origem natural, admitindo que poderiam ter sido intensificados posteriormente os areais 

(SUERTEGARAY,2001). 

O século XVIII marcou o fim da ocupação e domínio praticamente absoluto do 

Cerrado pelos povos indígenas que, entre 1739 e 1781, foram combatidos e pacificados 

pelos bandeirantes e, os poucos sobreviventes e refugiados concentraram-se em aldeias, 

algumas transformadas em Reservas Indígenas bem mais tarde. Neste período, o 

Cerrado, especialmente na área em estudo, foi palco de atividades humanas que 

mantiveram a paisagem praticamente inalterada por milhares de anos. A paisagem 

mantinha, até então, sua dinâmica natural de evolução, isto é, sem relevante interferência 
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humana, tendo sido utilizado por estes povos numa relação de mínimo impacto (caça, 

pesca, cultivos mínimos). 

A partir da segunda metade do século XVIII, com as Bandeiras e a mineração, 

inicia-se a formação dos primeiros núcleos urbanos (Vilas ou Arraiais). Todavia, o período 

de exploração aurífera não foi suficiente o bastante para sustentar e desenvolver o pilar 

de um pólo de economia autônoma. Com o enfraquecimento da economia baseada na 

exploração aluvionar, a (re)estruturação do desenvolvimento da ocupação se verifica na 

formação de uma nova base econômica ligada à criação de gado e da agricultura de 

subsistência. (BARREIRA,1997; GOMES e TEIXEIRA NETO,1993; dentre outros). 

Portanto, foi a agropecuária tradicional em conjunto com a decadente mineração 

que sustentou e desenvolveu a economia goiana durante o século XIX e primeira metade 

do século XX. Mas, nessa fase, convém deixar claro, não há registros de areais na 

literatura consultada até a presente data. Assim, não há evidências de que os areais 

tenham existido da Pré-história até a segunda metade do século XIX, o que os diferencia 

daqueles do Rio Grande do Sul. 

 

2.2 – A Pecuária Tradicional (de 1870 à 1930) – uma aptidão natural? 

A pecuária tradicional extensiva aqui abordada trata-se daquela anterior à 

modernização que caracterizou fortemente a ocupação da área no período entre 1850 a 

1930. O seu início coincidiu com a entrada em vigor da Lei de Terras, a qual consistia 

basicamente em demarcar e vender as terras devolutas e financiar a imigração de 

trabalhadores. A pecuária possibilitou a ampliação territorial brasileira, pois ela promoveu 

a ocupação das áreas centrais do país. É evidente a importância que teve o 

desenvolvimento da pecuária extensiva na formação territorial e cultural brasileira. 

Embora seja inegável que esta atividade teve uma função estratégica fundamental na 

formação do espaço físico nacional e relevante função sócio-cultural, a pecuária foi, sem 

sombra de dúvida, a primeira forma de uso e ocupação do Cerrado, em termos de área 

de abrangência. Na região da Alta Bacia do Rio Araguaia, a contribuição de sua 

influência para o quadro de degradação atual, não tem registros aprofundados. Sabe-se 

apenas que há vestígios dessa atividade, por exemplo no Parque Nacional das Emas, 

conforme mencionado por Santos (2002). 

Com a região da Alta Bacia do Rio Araguaia não foi diferente, já que a pecuária 

extensiva foi fundamental na ocupação, uso e início, de fato, da transformação da 
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paisagem. As fotos aéreas (USAF, 1965-66) sobre as quais Barbalho (2002) elaborou o 

mapa de uso do solo  mostram que até essa época a atividade agropecuária era restrita à 

porção sudeste do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia. 

A narrativa de como se deu a primeira sensível transformação da paisagem da 

região do Cerrado, que até então era natural, permite compreender porque ela passa a 

ter valor econômico por meio da introdução da pecuária (MOREIRA, 1990). A pecuária 

extensiva exigia a ocupação de significativas extensões de terras, que propiciavam a 

produção de excedentes para serem negociados com outras regiões do País. Nesse 

contexto, estabeleceram-se os grandes latifúndios que dominaram este período, embora 

dominem até hoje. 

A pecuária extensiva, inclusive sobre os solos arenosos e morfologicamente 

frágeis, era baseada na prática do correntão para o desmatamento, na semeadura de 

Brachiaria (sobretudo a ruziziensis) e na constante queima anual da vegetação nativa e 

dos próprios pastos, tida como forma difundida de manejo adotada pelos pecuaristas. 

Esse uso e manejo, quase que imperceptivelmente vai lenta, mas gradativamente, 

provocar o pisoteio localizado do solo, propiciando o ravinamento, resultando assim na 

degradação erosiva inicial do solo. Nota-se, todavia, que nesse período, apesar desses 

impactos ambientais negativos, as primeiras ravinas, na verdade tiveram pouca influência 

no processo de degradação em área contínua no Cerrado, como um todo, talvez porque 

tenham ocupado preferencialmente as áreas de solos menos frágeis como os topos das 

chapadas. 

Nessa fase houve iniciativas de colonização das terras através da intervenção 

estatal que foi, desde as primeiras décadas do século passado, a marca principal dos 

novos tempos de ocupação do cerrado através das políticas de integração das áreas 

longínquas e que gradativamente vão se sobrepondo à pecuária tradicional 

(BARREIRA,1997; GOMES e TEIXEIRA NETO, 1993). 

Deve-se destacar, como no período anterior, também nada consta nessa análises 

a respeito dos impactos ambientais, tampouco especificamente de areais. 
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2.3 – A Colonização das Terras (1930 à 1960) – os primeiros passos de um  novo 
caminhar? 

No primeiro governo de Getúlio 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 também considera que a construção de Goiânia, aliada a outras políticas de 

expansão para a região Centro-Oeste com bases urbanas (pontos nodais) atendiam a 

uma política de colonização das terras. 

É somente a partir do século XX, quando se intensifica a inserção de Goiás no 

contexto econômico do país com a (re)estruturação do espaço sobre a influência dos 

programas de políticas públicas de expansão agrícola no cerrado, que se intensifica, 

efetivamente, a degradação da área, aliada à economia internacional, sustentada pelos 

aparatos das novas tecnologias produtivas e desdobrada em processos ambientais de 

grandes impactos, principalmente quando as atividades agropecuárias demandam mais e 

mais áreas e invadem terras inadequadas a elas e até mesmo protegidas por lei 

(nascentes , escarpas, declives fortes, margens fluviais) apesar do Código Florestal datar 

dessa época (BRASIL, 1965). 

Na década de 60 desse mesmo século, reafirma-se claramente essa tendência, 

quando da transferência da capital nacional para a região Centro-Oeste. A construção de 

Brasília exigiu vastos investimentos em diversas áreas. Entre outras necessidades 

surgidas, a que teve maior importância para o desenvolvimento da região foi a construção 

da rede viária para ligar a nova capital nacional ao restante do País. As rodovias foram 

decisivas na interiorização do processo de ocupação do território nacional, o que 

favoreceu ainda mais a expansão da agricultura comercial nas áreas de cerrado. Pode-se 

deduzir que a urbanização e o sistema viário vieram a reboque do processo de 

apropriação do Cerrado, com base na atividade agropecuária que consolidou 

definitivamente o perfil sócio-econômico regional. 

Observação preliminar das fotos aéreas (USAF, 1965,66) do Setor Sul da Alta 

Bacia do Rio Araguaia também não revelam nem a presença de areais, na escala em que 
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foram obtidos (1:60.000), o que alimenta a idéia da recenticidade do fenômeno de 

arenização na área associado à apropriação e uso agropecuário de terras impróprias a 

este.  

 

2.4 – A Modernização da Agricultura (desde 1970) – a consolidação do caminho? 

Na década de 70 do século passado, o Governo Federal, talvez estimulado pelo 

mesmo ideário anterior (apropriação de terras interiores e sua incorporação ao sistema 

produtivo), e apoiado no conhecimento tecnológico de manejo agrícola com base na 

correção e adubação dos solos ácidos do Cerrado, criou e implementou o Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados – POLOCENTRO, visando proporcionar a ocupação 

racional e ordenada das suas áreas. Teve como base a concepção de pólos de 

crescimento, selecionando 12 áreas de cerrados, espalhadas pelos Estados de Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais (Figura 1) com alguma infra-estrutura e razoável 

potencial agrícola (GOMES e TEIXEIRA NETO, 1993). Foram beneficiadas quase que, 

exclusivamente, aquelas áreas consideradas aptas à agricultura mecanizada e à pecuária 

intensiva. Caracterizadas pelas terras extensas, semiplanas e de baixo custo, como era o 

caso de parte da região da Alta Bacia do Rio Araguaia. Estas áreas receberam 

investimentos em infra-estrutura e um programa de financiamentos altamente 

subsidiados a agricultores que se dispusessem a cultivá-las (GOMES e TEIXEIRA NETO, 

1993). 

Os acessos aos créditos agrícolas subsidiados tiveram grandes impactos sócio-

econômicos, pois as expectativas de rentabilidade eram grandes e o acesso às terras era 

facilitado em função dos seus baixos valores. Os pólos de crescimento selecionados pelo 

programa foram considerados como áreas de investimentos, melhorando a infra-estrutura 

e abrindo, assim, as portas do novo mundo aos migrantes, principalmente das regiões 

Sul e Sudeste do país (BARREIRA, 1997; GOMES e TEIXEIRA NETO, 1993 dentre 

outros). 
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Figura 1 - Áreas de Atuação do POLOCENTRO 
Fonte: FERREIRA, 1985. Adaptado por Barbalho (2001). 

 

O processo de ocupação estimulado pela frente agrícola surpreendeu as 

expectativas na região dos Cerrados, justificando o codinome de celeiro do país, mas na 

Alta Bacia do Araguaia apenas nos anos 80, com os altos índices de produção de grãos. 

A produção de soja e milho iniciou-se após 1970, mas neste período era baixa a 

produção, o que se explica por estar a região da Alta Bacia do Rio Araguaia no período 

inicial da implantação do POLOCENTRO, como pode ser observado nas figuras 2 e 3, 

referente à produção de soja e milho nos municípios goianos de Jataí e Mineiros e no 

município mato-grossense de Alto Taquari (IBGE, 1970,75,80,85,90,95,00). 
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Figura 2 - Gráfico da Quantidade de Soja Produzida entre 1970 e 2000 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1970/75/80/85/90/95/00 Adaptado por XAVIER, 2003. 
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Figura 3 - Gráfico da Quantidade de Milho Produzida entre 1970 e 2000 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1970/75/80/85/90/95/00 Adaptado por XAVIER, 2003. 
 

 

O sucesso mencionado e as implementações da infra-estrutura elevaram os 

preços das terras, redirecionando a economia rural para a busca de novas áreas, dentre 

outras iniciativas, como a ocupação agrícola que ao descer do Chapadão (Serra de 

Caiapó, Chapadão do Céu) invadiu terrenos rebaixados e arenosos que o envolviam, 

como é o caso da região das nascentes do Rio Araguaia, ainda de menor valor que as 

terras da chapada. Deve-se ressaltar que o POLOCENTRO propiciou o desenvolvimento 

de tecnologias para o cultivo produtivo e rentável dos solos ácidos do cerrados, 

amparados pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA) que 

recebeu recursos para que fossem intensificadas as pesquisas para o melhoramento 
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genético de sementes adequadas à região. Por sua vez, a Empresa Brasileira de 

Extensão Rural (EMBRATER) possibilitou a difusão das novas técnicas e tecnologias 

desenvolvidas pela EMBRAPA, fazendo expandir rapidamente a agricultura nos cerrados 

(PIRES, 1996), embora sem a ampla adoção de práticas conservacionistas para áreas 

menos favoráveis que o topo das chapadas.  

 É oportuno observar que é também nessa década que as diferenças entre o Sul e 

o Norte do estado de Goiás alimentaram, de certo modo, a separação em dois estados, 

ficando o Norte, ainda não incorporado ao modelo desenvolvimentista e sujeito a 

inúmeros problemas sociais, ao estado do Tocantins (1989), e nova capital é lá criada, 

como cerca de 50 anos antes fora Goiânia e entre as duas, no tempo e no espaço, 

Brasília, a capital federal, materializando um eixo de expansão que se iniciara os anos 30 

(BARREIRA,1997; GOMES e TEIXEIRA NETO,1993). 

A deficiência hídrica sazonal do clima tropical fez 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, de modo a fazer com que os solos fossem produtivos o ano todo 

(PIRES,1996). 

Assim, veredas, nascentes, matas de galeria e ciliares sofreram desmatamento e 

a atividade de queima para carvão vegetal cresceu significativamente. No gráfico da 

figura 4 evidencia-se a alta taxa de retirada de lenha na década de 1980 com base no 

exemplo do município de Jataí e de Mineiros, onde o primeiro atinge o ápice em 1990, 

justamente onde soja e milho também se sobressaíram, como mostrado nas figuras 2 e 3 

anteriormente, permitindo supor o desmatamento intensivo. Deste modo, constata-se que 

os diferentes fatores naturais, juntamente com as atividades antrópicas inter-relacionados 

justificaram o intenso dinamismo pelo qual passou o ambiente na região do Cerrado e 

que a Alta Bacia do Rio Araguaia em seu Setor Sul constituído por Mineiros, Alto Taquari 

e, sua área das nascentes, foi alvo de transformações desde a década de 1980. 
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Figura 4 - Gráfico da Extração Vegetal – Lenha entre 1985 e 2000. 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1970/75/80/85/90/95/00 Adaptado por XAVIER, 2003. 

 
 

Segundo MEDEIROS (2001), a concentração fundiária foi uma característica 

constante na ocupação da região do Setor Sul da Bacia do Araguaia, como o é até hoje, 

composta principalmente por propriedades de grande dimensão que adotaram o modelo 

de ocupação intensiva das terras, cujas técnicas de apropriação baseou-se no 

desmatamento indiscriminado, e a ocupação baseou-se na monocultura da soja e na 

pecuária extensiva na utilização inadequada e abusiva de defensivos agrícolas e manejo 

inadequado dos solos. 

   Nesse sentido, na Alta Bacia do Rio Araguaia, esse modelo recente (século XX) 

de ocupação intensiva das terras deixou reflexo, inclusive com o descumprimento legal, 

que somado ao manejo inadequado dos solos, vem comprometendo o próprio Rio 

Araguaia, já com indícios de assoreamento, promovido pela erosão do solo, além da 

perda de biodiversidade e poluição de solos e água de modo mais abrangente. 

São nas imagens de satélite do final da década de 1980 que os primeiros focos de 

erosão hídrica e de reais aparecem. Os cadastros dos focos erosivos hídricos de grande 

porte realizados pelo IPT/METAGO (1998) e CPRM (1998) revelam que a maior parte 

deles surgiu nos primeiros anos dessa década, após o que evoluíram e alguns se 

ramificaram. As descargas de sedimentos desses focos à sua jusante já mostravam 

presença de extensos areais, mas nada assinalam quanto aos areais à sua montante. 

MARINHO (2003) e REZENDE (2003) ao estudarem o processo erosivo hídrico no 

areal de maior área na região das nascentes do Rio Araguaia, constataram junto ao 

proprietário rural que apenas um foco e pequeno areal a montante dele existiam em 
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1995, tendo as demais erosões aparecido logo após a prática de correntão para 

implementação da pastagem. 

Nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos desde o início de 2000 nessa área 

pode-se constatar o aumento do areal de montante do primeiro foco erosivo como sua 

coalescência com os areais que foram se formando à montante também dos demais 

focos erosivos. Chamou sempre atenção o fato dos areais de montante se alojarem em 

zonas concavizadas amplas e dentro da área de contribuição das voçorocas, bem como 

sua extrema recenticidade e inegável aspecto associado a solo e pastagens degradados. 

Programas recentes de redução de impacto de impactos associados ao uso e 

sobretudo manejo das terras tem sido tentados como o Projeto de Recomposição das 

Nascentes do rio Araguaia (FEMAS, 2001; CASTRO et al, 2004b e c), com apoio do 

governo do Estado de Goiás através da SEMARH e do Ministério do Meio Ambiente, os 

quais em julho passado acabam de lançar o Programa de Revitalização da Bacia do Rio 

Araguaia, nos mesmos moldes daquele da Bacia do Rio São Francisco, como veiculado 

pelos principais jornais goianos. 

A EMPAER-MT (Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural) vem promovendo apoio técnico aos fazendeiros introduzindo práticas de 

terraceamento com níveis revegetados. E há ainda estudos em andamento pela 

EMBRAPA-CPMA sobre o aqüífero Guarani e por ONGs internacionais e locais, com 

vistas a melhorar o manejo para evitar sua contaminação e superuso. No que se refere 

às áreas das nascentes do Rio Araguaia, alguns deles já tem sido alvo de terraceamento, 

revegetação e mesmo cultivo anual, com altos custos de correção e adubação, conforme 

depoimentos de alguns fazendeiros da região das nascentes s.s. 

Diante do exposto, verifica-se que foi fundamentalmente nestas duas últimas 

fases da história, colonização e modernização da apropriação do Cerrado que se situa o 

problema da degradação, relacionada às estratégias de intensificação do processo de 

apropriação rápida e intensiva das terras, sobretudo através do programa 

POLOCENTRO, mas também na falta de consideração pelos agropecuaristas das 

especificidades e fragilidades diferenciadas do meio físico, face ao mosaico de solos e 

relevo da região e inclusive aptidão agrícola das terras, bem como na falta de 

fiscalização. 

É na última fase, especialmente desde a década de 1980, que se supõe o 

surgimento dos areais. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS E OPERACIONAIS DA 
PESQUISA 

 

3.1 – Fundamentos Metodológicos 

A área objeto do presente trabalho corresponde a um setor - o Sul, da bacia 

hidrográfica denominada Alta Bacia do Rio Araguaia. Uma bacia hidrográfica, pode ser 

entendida como a melhor unidade de estudo para o “entendimento da ação dos 

processos hidrológicos e geomorfológicos e das ligações espaciais entre áreas distintas 

que podem afetar tanto o planejamento local como o planejamento regional” (COELHO 

NETTO, 1998, p.100). 

FERRETI (1997) ressalta a importância de se considerar a bacia hidrográfica, hoje 

reconhecida mundialmente, como a melhor unidade para o manejo dos recursos naturais, 

sendo que no planejamento ambiental tem sido cada vez maior a sua utilização.  

RESENDE et al (1995) afirmam que a bacia de drenagem é considerada como 

uma unidade natural básica, que permite um estudo detalhado, mas sem a perda da 

noção do conjunto. É ideal como unidade de estudo para a conservação dos recursos 

naturais em razão da interdependência dos atributos bióticos e abióticos em seu interior. 

Dependendo do seu tamanho, as bacias hidrográficas podem ser classificadas 

como bacias, subbacias ou microbacias, apesar de existir uma série de controvérsias 

sobre estas definições. Refletindo sobre esta questão BOTELHO (1999, p.272) faz 

indagações sobre as diferenças entre sub-bacia e microbacia, uma vez que “sabe-se que 

uma bacia hidrográfica, além de poder estar inserida em outras de maior tamanho, pode, 

ainda, conter um número variado de outras bacias menores, chamadas sub-bacias”. 

Sobre as microbacias a autora diz que o termo não consta nos principais e mais recentes 

dicionários das Ciências Ambientais, ao mesmo tempo em que vem sendo muito utilizado 

principalmente por profissionais envolvidos em projetos de planejamento. Ela cita ainda a 

criação do Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica (PNMH) como tendo propiciado 

a expansão do uso do termo, cuja conceituação não se difere do conceito de bacia 

hidrográfica. 

O rio Araguaia, com base em LATRUBESSE e STEVAUX (2002) é dividido em 

três segmentos: Alto, Médio e Baixo Araguaia. O Alto Araguaia extende-se por 450 km, 

desde a nascente até a cidade de Registro do Araguaia (MT), com uma área de 
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drenagem de 36.400 km². O Médio Araguaia extende-se por 1.160 km desde Registro do 

Araguaia (GO) até Conceição do Araguaia (PA), com uma área de drenagem de 320.290 

km². O Baixo Araguaia extende-se por 500 km, inicia-se a partir de Conceição do 

Araguaia (PA) até a confluência com o rio Tocantins. Os setores desses segmentos 

podem ser delimitados em função de estudos específicos e não da dinâmica global de 

bacia, portanto a análise interpretativa de um setor não significa necessariamente o 

estudo do sistema hidrológico. Nesse sentido, a seleção do Setor Sul da Alta Bacia do 

Rio Araguaia corresponde a um recorte espacial. 

Para o CPRM (Companhia de Pesquisas Minerais) a Alta Bacia do Rio Araguaia 

comporta 14 subbacias e a área aqui tratada corresponde ao extremo sul da Subbacia de 

número 24 (Alto Araguaia e rio Claro) (Figura 5).  

 
Figura 5 – Subbacia 24 – Alta Bacia do Rio Araguaia - CPRM 

 

Para o presente estudo o que interessa – fora deste debate conceitual sobre o 

que deve ser considerado bacia, sub-bacia ou microbacia – é a visão integrada que se 

tem sobre seus componentes, a dinâmica natural dos seus três segmentos e a 

possibilidade de estudos envolvendo tanto os aspectos do meio físico quanto o social, 
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político e econômico, a fim de se estabelecer um planejamento conservacionista, que 

considera sua dinâmica atual e as possibilidades de uso de modo equilibrado.  

Em estudos de planejamento ambiental a bacia hidrográfica tem sido cada vez 

mais utilizada e “já está definida em Lei como a Unidade de área mais aconselhável para 

estudos e projetos, em todo o território nacional” (ROCHA, 1997, p.71).   

Enfim, toda esta discussão sobre bacia hidrográfica fez-se necessária pelo fato de 

que esta pesquisa apoia-se na abordagem integrada, embora de um Setor da Alta Bacia, 

na qual todos os seus componentes que se encontram interrelacionados se integram, 

inclusive com os atores sociais: o solo, a água, o clima, a vegetação, o relevo, a 

topografia e o uso que deles se fez e se faz, condicionados pela dinâmica hidrológica que 

faz convergirem os fluxos hídricos para o canal principal. 

Silva (2000) identificou 30 subbacias na área da Alta Bacia do rio Araguaia por ela 

estudada que difere bastante da Alta Bacia delimitada pelo CPRM (subbacia 24), das 

quais 18 encontram-se no Setor Sul aqui enfocado. Essa autora também as hierarquizou 

por grau de criticidade em relação os processos erosivos, a partir do que se pode 

perceber que na área objeto deste estudo há 10 subbacias de forte, 5 de média e 3 de 

fraco grau criticidade. É importante ressaltar que as áreas e condições dessas subbacias 

por ela delimitadas podem corresponder a micro bacias. 

O Ministério da Agricultura através do Programa Nacional de Microbacias 

Hidrográficas – PNMH (Decreto N° 94.076, de 5 de março de 1987) adotou a microbacia 

hidrográfica por esta ser uma unidade geográfica natural “onde os fatores ambientais, 

econômicos e sociais encontram-se em condições homogêneas e por isso, mais 

apropridas para o estabelecimento de planos de uso e manejo, monitoramento e 

avaliação das interferências humanas no meio ambiente” (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, 2003). O Setor Sul da Alta Bacia do Araguaia pode então ser 

considerada como uma microbacia para fins de planejamento, mas geomorfológicamente 

falando trata-se de uma subbacia, ainda que se possa subdividi-la em unidades menores.  

MEDEIROS (2002) estudando a estrutura fundiária desse mesmo Setor Sul da 

Alta Bacia do rio Araguaia delimitou 99 propriedades rurais, das quais 43 de grande 

porte, 34 de médio porte, 19 de pequeno porte e 3 minifúndios, corroborando a 

interpretação relativa à concentração fundiária. A autora também relacionou nas 

propriedades aos processos erosivos e evidenciou correlação positiva, além de práticas e 

inadequadas no que se refere à legislação ambiental. 
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Da mesma forma, CASTRO et al (2004 b,c) para a área das nascentes dos rios 

Araguaia e Araguainha concluíram o mesmo, além de terem identificado baixa aplicação 

de práticas conservacionistas e descumprimento legal quanto às áreas de preservação 

permanente e reservas legais. BARBALHO (2002) ao fazer o zoneamento do Setor Sul 

referido através de compartimentação morfopedológica identificou aqueles mais 

suscetíveis à erosão que correspondem às nascentes s.s., à subbacia do Córrego 

Queixada e do Córrego do Sapo. Assim, já é possível saber-se em quais microbacias o 

problema erosivo se concentra, quais são seus condicionantes, a que estrutura fundiária 

e uso se relacionam. 

RAMOS (2003) fez o estudo das chuvas, com ênfase na intensidade, 

espacializando-as, o que poderá enriquecer a análise e MARINHO (2003) já identificou os 

setores de maior risco ao desenvolvimento de processos erosivos lineares relacionados 

aos Neossolos Quartzarênicos hidromórficos, o que pode se tornar indicador precioso 

para a avaliação dos ricos de erosão ainda não generalizados para o Setor Sul e de 

arenização. 

Nesse sentido, XAVIER (2003) e CASTRO et al (2004b,c) também elaboraram 

síntese prognósticas por cartas de suscetibilidade e risco à erosão linear e OLIVEIRA 

(2004) elaborou as cartas de suscetibilidade e risco à erosão laminar. Em todos esses 

estudos o uso e, sobretudo o manejo inadequados, foram evidenciados, mas, de fato, 

provar que os areais estão relacionados à erosão hídrica, é possível a partir dessas áreas 

como referência tanto para o entendimento da distribuição dos focos de areais (na escala 

de 1:60.000, escala adotada neste trabalho face ao acervo já disponível), como também 

o entendimento de sua origem e evolução. 

Em todo caso, convém ressaltar que o reconhecimento dos componentes do meio 

físico delimitados em função da distribuição, como condicionantes à arenização 

caracterizam-se como elementos de uma abordagem integrada do Setor Sul da Alta 

Bacia do Rio Araguaia, visando contribuir com subsídios importantes para o correto 

manejo das áreas ocupadas na sua dinâmica, pois que permitirá elencar os parâmetros 

necessários a serem atingidos para um satisfatório convívio entre o homem e o ambiente, 

no sentido da recuperação ambiental das áreas degradadas. 
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3.2 – Operacionalização da Pesquisa 

Os procedimentos operacionais básicos adotados na pesquisa fundamentaram-se 

na metodologia de análise integrada dos componentes da paisagem, através da 

sobreposição de mapas temáticos e sua correlação espacial para a identificação dos 

elementos do meio físico, convergentes e capazes de constituir áreas homogêneas. 

O roteiro metodológico inspirou-se na proposta de Salomão (1999), no que se 

refere à análise a erosão laminar (IPT, 1986) para a delimitação da suscetibilidade e o 

risco a arenização. 

A realização desta pesquisa e a compilação cartográfica obedeceram aos 

seguintes procedimentos operacionais adotados em diferentes etapas: 

1ª Etapa - Revisão bibliográfica e compilação cartográfica 

A revisão bibliográfica destinou-se à elaboração do referencial teórico-

metodológico da pesquisa. Nesse sentido, tratou de abordar as questões relacionadas 

com os impactos ambientais, a degradação do solo e em especial a arenização, com 

vistas ao entendimento da gênese dos areais, através do reconhecimento dos seus 

condicionantes naturais e/ou antrópicos. 

Paralelamente à revisão bibliográfica procede-se à compilação e análise integrada 

de todo material cartográfico e bibliográfico disponível sobre o Setor Sul da Alta Bacia do 

Rio Araguaia, resultantes das pesquisas já desenvolvidas, os quais serviram de base 

para as correlações espaciais e temporais interessando o fenômeno da degradação do 

solo por arenização. 

Assim, a rede de drenagem e a malha viária foram compiladas da 

fotointerpretação das fotos aéreas da USAF (United States Air Force) – 1966 realizada 

por Barbalho (2002) na escala 1:60.000 e referenciadas com base nas Cartas 

Topográficas de 1:100.000 do IBGE (1976) e atualizadas a partir da imagem CBERS – II 

CCD de Julho de 2006.  

2ª Etapa – Elaboração da base cartográfica temática 

Inicialmente, recorreu-se à carta topográfica básica elaborada por Barbalho (2002) 

para o reconhecimento dos limites e referências gerais da área. A seguir, a topografia foi 

retirada da imagem do SRTM - Shuttle Radar Topography Mission - disponível 

gratuitamente na internet, a partir da extração das curvas de nível com eqüidistância de 
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10 metros, para se obter um melhor nível de detalhamento e acurácia do dado final. 

Posteriormente, no software ArcGis 9.0, a partir da imagem SRTM em formato Geotiff, 

foram geradas isolinhas topográficas salvas em arquivos shapefiles. Estes shapes foram 

transformados em MNT (Modelos Numéricos do terreno). A partir destes dados 

realizaram-se tratamentos e sínteses interpretativas temáticas obtidas com outros 

métodos, a saber: 

a) Carta de Declividade 

Com os dados altimétricos (curvas de nível) foi gerado no software ArcGis9.0 uma 

grade triangular ou TIN, que é uma estrutura do tipo vetorial que representa a superfície 

através de um conjunto de faces triangulares interligadas. Posteriormente, foi realizado o 

fatiamento da grade às classes de declividades, definidas nos seguintes intervalos: 0-3%; 

3-6%; 6-12%; 12-20%; 20-45% e >45%. Esses intervalos contemplam os intervalos de 

declives adotados na definição das classes de suscetibilidade à erosão laminar propostas 

por Salomão (1999) e conseqüentemente para as classes de suscetibilidade a 

arenização. Xavier (2003) utilizando a metodologia proposta por Salomão (1999), 

interpretou cada uma dessas classes da seguinte forma: 

- 0 a 3%, áreas planas ou quase planas onde o escoamento superficial é lento, 

não oferecendo dificuldades ao uso de máquinas agrícolas. 

-  3 a 6%, áreas de declives suaves, onde o escoamento superficial é lento ou 

médio. Em alguns tipos de solos a erosão hídrica não oferece problemas. Solos 

com textura média em rampas muito longas necessitam de práticas de 

conservação. 

-  6 a 12%, áreas com relevo ondulado e o escoamento superficial é médio ou 

rápido. São facilmente erodíveis (exceto em solos argilosos ou muito argilosos). 

-  20 a 45 %, vertentes fortemente inclinadas e o escoamento superficial é muito 

rápido, independente do tipo de solo. Solos muito suscetíveis à erosão.  

- >45%, vertentes íngremes. Escoamento superficial muito rápido e solos 

extremamente suscetíveis à erosão hídrica.  

b) Carta de Erodibilidade Laminar 

A partir do mapa pedológico elaborado por Barbalho (2002), foi elaborado o mapa 

de erodibilidade laminar dos solos da área com base nas classes adaptadas daquelas 

propostas por Salomão (1999) e posteriormente por Oliveira (2004) para a área. Este 

mapa, juntamente com o de declividades, revela os fatores determinantes na definição 

das classes de suscetibilidade à erosão laminar.  
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Salomão (1999) simplificou as escalas de erodibilidade propostas originalmente 

por Bertoni & Lombardi Neto (1985) para uma escala que varia de 0 a 10, sendo 

ponderadas e definidas em cinco classes de erodibilidade (Quadro 1), as quais foram 

utilizadas na presente pesquisa. 

Classes de 
Erodibilidade 

Índices 
Relativos de 
Erodibilidade 

Unidades Pedológicas Classes de 
Erodibilidade

 
I (Muito Alta) 

 
10,0 a 8,1 

-- Cambissolos, Solos Litólicos. 
-- Argissolos Abruptos, textura  
   arenosa/média. 
-- Neossolos Quatzarênicos 

 
I (Muito Alta) 

II (Alta) 8,0 a 6,1 -- Argissolos não abruptos, textura 
média/argilosa, e textura média II (Alta) 

III (Moderada) 6,0 a 4,1 -- Argissolos de textura argilosa. III (Moderada)

IV (Baixa)  
4,0 a 2,1 

-- Latossolos de textura média 
-- Latossolos de textura argilosa 
-- Terra Roxa Estruturada 

IV (Baixa) 

V (Muito 
Baixa) 2,1 a 0 -- Solos Hidromórficos em Relevo plano V (Muito 

Baixa) 
Quadro 1 - Relativização dos índices de Erodibilidade 
Fonte: Adaptado de Salomão (1999) por Barbalho (2002) 

 

3ª Etapa – Escolha do período e imagens para análise temporal do uso do solo  

Para melhor análise da evolução do uso solo, idealmente optou-se por mapear 

década a década quando possível. Barbalho (2002) apresentou o mapa do uso e 

ocupação da área para o ano de 1965-66, a partir das fotos aéreas da USAF (United 

States Air Force) já citadas. O próximo passo compreendeu a aquisição dos dados 

disponíveis para as épocas analisadas. 

A análise da década de 1970 foi feita especificamente no ano de 1977, devido à 

disponibilidade gratuita de imagens de Satélite Landsat 2, sensor MSS, com resolução 

espacial de 80 metros, para o mês de agosto do referido ano. Nos anos de 1989 e 1997, 

analisou-se as imagens do satélite Landsat 5, sensor TM, com resolução espacial de 30 

metros. No ano de 1989 foi analisado uma imagem do mês de julho e em 1997 do mês 

agosto. Para o ano de 2003, foi analisada uma imagem do satélite Landsat 7, sensor 

ETM+, com resolução espacial de 30 metros, para o mês de abril do referido ano.  

Para o ano de 2006, devido à não gratuidade das imagens Landsat para um 

período recente, optou-se por analisar uma imagem do Satélite CBERS – II sensor CCD, 

com resolução espacial de 20 metros, para o dia 01 de julho de 2006. 
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Convém observar que os meses de análise foram condicionados pelo período 

climático de menos chuva na região, pois assim evita-se o aparecimento de nuvens que 

atrapalhariam a análise.  

4ª Etapa – Levantamento de campo em nível de reconhecimento  

Consistiu em levantamento de campo realizado em agosto de 2005, com objetivo 

de validação e atualização dos areais e possíveis ajustes da delimitação das áreas 

correspondentes aos processos de arenização para o ano de 2003, bem para 

identificação dos condicionantes e graus de evolução do fenômeno. Neste levantamento 

também foram selecionadas as áreas para amostragem da classe areal e identificação 

dos pixel correspondentes aos areais, tendo sido selecionado inicialmente o pixel de XX 

situado na Fazenda Paraíso estudada por Marinho (2003), devidamente 

georreferenciado, que serviu de base à classificação das imagens na etapa seguinte, 

como a seguir. 

5ª Etapa – Classificação das imagens e elaboração das cartas de uso do solo 
de 1977, 1989, 1997, 2003 e 2006.  

Com os dados adquiridos, georreferenciados e recortados para a bacia em estudo 

e com a amostragem selecionada, esta etapa compreendeu o processo de classificação 

automática das imagens. Este processo foi realizado no software Spring 4.3, para onde 

todas as imagens foram importadas. O primeiro passo da classificação automática 

consiste na coleta de amostras, das classes a serem delimitadas na imagem analisada. 

As amostras foram extraídas a partir da observação em campo e nas imagens a serem 

classificadas. Mais especificamente para os areais, os pontos de amostra foram 

coletados em campo na etapa anterior, a partir da utilização de um GPS (Sistema de 

posicionamento global), onde foram anotadas as coordenadas UTM, com o datum SAD-

69, e fuso 22, além da altimetria dos pontos, para que se analisasse pixels puros, 

obtendo o mínimo possível de erros no método. Cada imagem foi classificada 

separadamente. 

No presente trabalho foi adotado um classificador "pixel a pixel", que utiliza 

apenas a informação espectral, isoladamente, de cada pixel para achar regiões 

homogêneas. O classificador adotado corresponde a um classificador estatístico, que 

utiliza a distância euclidiana para associar um "pixel" a uma determinada classe. Ao final 

das classificações, os mapas gerados foram vetorizados ainda no software Spring 4.3.  
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Foram identificadas as seguintes classes em cada imagem analisada: No mapa 

de 1977: Cerrado denso, Cerrado Aberto e Matas, como classes de vegetação nativa 

(não foram delimitadas as fito fisionomias devido a não apresentar relevância a presente 

pesquisa). E como classes de uso foram delimitadas as Pastagens, Solo Exposto e Áreas 

Queimadas. Nos mapas de 1989, 1997, 2003 e 2006 foram delimitadas: Cerrado denso, 

Cerrado Aberto e Matas, como classes de vegetação nativa e nas classes de uso e 

ocupação Pastagens, Solo Exposto, Agricultura, Área urbana e os Areais. 

Terminado o processo de edição topológica no software Spring 4.3, os mapas 

foram exportados para o formato shapefile, onde passaram pela última etapa, já no 

software ArcGis9.0, etapa esta de verificação visual dos dados gerados, onde os mapas 

foram inspecionados conforme sua imagem de origem, a fim de se filtrar os possíveis 

erros oriundos da classificação automática. 

Devido à resolução espacial diferenciada entre as imagens, foram adotadas 

diferentes escalas de trabalho para os mapas confeccionados. Para o mapa de 1977 

adotou-se a escala de trabalho de 1:80.000. Para os mapas de 1989, 1997 e 2003, como 

foram utilizadas imagens com a mesma resolução espacial, adotou-se a escala de 

1:30.000. No mapa de 2006, pela resolução da imagem de origem foi adotado a escala 

de 1:20.000. 

a) Mapa de classes de uso e ocupação dos solos (Recobrimento Vegetal) 

O mapa de classes de uso refere-se ao mesmo mapa de uso do solo, só que 

classificado conforme as diferentes formas de ocupação agrícola, diferenciada em função 

do recobrimento vegetal (Salomão, 1999). O critério ao estabelecimento das classes 

deverá ser o porte da cobertura vegetal e a intensidade da ação antrópica no manejo da 

terra. O porte reflete a proteção do solo quanto aos processos erosivos, maior o porte 

maior a proteção, a atividade antrópica indica as áreas mais sujeitas à erosão laminar 

(Salomão, 1999) e conseqüente arenização. Este mapa foi utilizado para a delimitação 

das classes de risco a arenização, pelo cruzamento matricial com as classes de 

suscetibilidade a arenização.  

Destaca-se a seguir as classes de uso e ocupação, adotando os critérios 

apresentados: 

Classe I: cobertura vegetal de baixo e médio porte, com intensa atividade 

antrópica. Na área em estudo foram classificadas nesta classe, as Áreas 

Agrícolas, Solo Exposto, Pastagens, Área Urbana e os Areais;  
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Classe II: cobertura vegetal de baixo e médio porte, com atividade antrópica 

moderadas, não foi identificada nenhuma classe na área em estudo; 

Classe III: cobertura vegetal de baixo e médio porte, com atividade antrópica 

muito reduzida. Na área em estudo foram classificadas as áreas de Cerrado 

aberto; 

Classe IV: cobertura vegetal de porte alto a médio, com atividade antrópica muito 

reduzida. Na área em estudo foram classificadas as áreas de Cerrado denso e 

Matas; 

Classe V: espelhos d´água e várzeas, cujo potencial erosivo pode ser 

considerado nulo, não foi identificada nenhuma classe na área em estudo. 

6ª Etapa – Integração dos mapas temáticos 

Confeccionados os mapas temáticos básicos, o passo seguinte consistiu em 

efetuar a integração dos mesmos, conforme os critérios de sobreposição para a 

confecção dos mapas de análises geoambientais. Os cruzamentos matriciais serviram de 

base para a elaboração dos mapas de classes de suscetibilidade a arenização e o mapa 

de classes de potencial à arenização (carta de risco à arenização), como a seguir. 

a) Mapa de Classes de Suscetibilidade à Erosão laminar 

A suscetibilidade á erosão laminar dos terrenos pode ser cartograficamente 

determinada com base na análise dos fatores naturais influentes no desenvolvimento dos 

processos erosivos (erosividade, erodibilidade, declividade e comprimento das encostas). 

Uma vez que a erosão laminar se desenvolve fundamentalmente pela ocupação 

agrícola das terras, a influência relativa destes fatores deve ser ponderada a partir de 

critérios fixados para a definição de classes de capacidade de uso das terras, 

normatizadas, com a finalidade de utilização no planejamento de práticas de conservação 

do solo, tendo em vista o controle da erosão (Salomão, 1999) e conseqüentemente da 

arenização. 

Nesse sentido, consideram-se a erodibilidade dos solos e a declividade das 

encostas como fatores determinantes na definição das classes de suscetibilidade. A 

avaliação final das classes de suscetibilidade deve ser feita analisando, 

complementarmente, os fatores erosividade e comprimento das encostas. Como na 

presente pesquisa estes fatores não foram avaliados, o mapa de suscetibilidade se torna 

preliminar, necessitando posteriormente, de uma avaliação mais pormenorizada neste 

aspecto. 
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Para estipular as classes de suscetibilidade, os dados de declividade e 

erodibilidade devem ser integrados. Esta integração deverá ser realizada segundo um 

cruzamento matricial, relacionando quatro classes de declividade com cinco classes de 

erodibilidade. Este cruzamento foi realizado no software ArcGis9.0, onde as bases de 

erodibilidade e declividades foram unidas, juntamente com suas tabelas de atributos, daí, 

as classes de suscetibilidade foram elaboradas conforme os dados se sobrepunham, 

como exposto no quadro 2, a seguir. 

 
Declividade (%) 

Erodibilidade 
I (>20) II (12 a 20) III (6 a 12) IV (<6) 

1 I I II II 

2 I II II III 

3 II III III IV 

4 III IV IV V 

5 Não existe Não existe Não existe V 

Quadro 2 - Classes de erodibilidade dos solos e sua relação com os declives 
Fonte: Salomão, (1999) 

 

O cruzamento obteve o mapa preliminar de suscetibilidade à erosão laminar, com 

a determinação das cinco classes de susceptibilidade apresentadas por Salomão (1999: 

p. 240), compatibilizadas com as classes de capacidade de uso. 

 

Classe I: EXTREMAMENTE SUSCETÍVEL – Os terrenos apresentam problemas 

complexos de conservação, indicados para preservação ou para reflorestamento; 

Classe II: MUITO SUSCETÍVEL – Os terrenos apresentam problemas complexos 

de conservação, parcialmente favoráveis à ocupação por pastagens, sendo mais 

apropriados para reflorestamento; 

Classe III: MODERADAMENTE SUSCETÍVEL – Os terrenos apresentam 

problemas complexos de conservação, sendo mais indicados a pastagens e 

culturas perenes; 

Classe IV: POUCO SUSCETÍVEL – Os terrenos apresentam problemas complexos 

de conservação, sendo mais indicados a pastagens e culturas perenes e, 

eventualmente, a culturas anuais, porém exigindo práticas intensivas mecanizadas 

de controle da erosão; 

Classe V: POUCO A NÃO SUSCETÍVEL – Corresponde tanto a terrenos sem 

problemas especiais de conservação podendo ser utilizados com qualquer tipo de 
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cultura, como a terrenos com problemas simples de conservação, podendo também 

ser utilizados com qualquer tipo de cultura, porém exigindo práticas não 

mecanizadas de controle da erosão. Também são constituídos por áreas de solos 

encharcados. 

 

 b) Mapa de Classes de Potencial (Risco) a Erosão Laminar 

  
 O potencial a erosão laminar é analisado por meio do cruzamento matricial das 

classes de suscetibilidade à erosão laminar, com as classes de uso e ocupação, 

extraídas do mapa de uso do solo. Este cruzamento é semelhante ao realizado com a 

declividade e a erodibilidade para a extração das classes de suscetibilidade, e também foi 

realizado utilizando o software ArcGis9.0.  O cruzamento visa identificar, em classes, o 

grau de compatibilidade entre o uso do solo, e a suscetibilidade à erosão. O quadro 3, a 

seguir, retrata a matriz de cruzamento a ser seguida na análise. 
 

Classes de ocupação atual das terras Classes de 
Susceptibilidade à 

erosão laminar 1 2 3 4 5 

1 I I I II - 

2 I II II III - 

3 II II II III - 

4 II III III III - 

5 III III III III III 
Quadro 3 - Matriz de Cruzamento entre as classes de ocupação das terras e de 
suscetibilidade à erosão laminar 
Fonte: Salomão, (1999) 

 

Onde (SALOMÃO, 1999: p. 242-3) distingue: 

 

Classe I: ALTO POTENCIAL – uso atual do solo incompatível com a 

susceptibilidade à erosão laminar; 

Classe II: MÉDIO POTENCIAL – uso atual do solo incompatível com a 

susceptibilidade à erosão laminar, possível de ser controlada com práticas 

conservacionistas adequadas. 

Classe III: BAIXO POTENCIAL – uso atual do solo compatível com a 

susceptibilidade à erosão laminar. 
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c) Mapa de Discrepância entre o Uso e a Capacidade das Terras (Conflitos de 

Uso das Terras) 

 
Este mapa foi obtido a partir do cruzamento dos mapas de capacidade de uso, 

gerado por Barbalho (2002), e o uso e ocupação atual do solo. As classes foram 

estabelecidas no decorrer da análise, ou seja, na medida em que se observava a classe 

de capacidade e o tipo de uso que acontecia no local, obedecendo-se ao principio qual 

exposto a seguir. Caso a capacidade de uso não suporte um uso mais intensivo, mas o 

uso no local é intensivo, o grau de discrepância foi considerado mais alto, e caso o uso 

seja compatível com a capacidade, a discrepância foi considerada menor. Assim, foram 

detectados cinco graus de discrepância na área em estudo: Nulo, Baixo, Alto, Muito Alto 

e Máximo. 

O grau Nulo de discrepância corresponde às áreas onde predomina a vegetação 

natural, sem interferências antrópicas visíveis na escala coletada, assim, todas as áreas 

de vegetação natural (Cerrado denso, Cerrado Aberto e Matas) foram automaticamente 

classificadas no grau nulo de discrepância. 

O grau Baixo de discrepância corresponde às áreas que apresentam menor nível 

de discrepância, sendo estas de menores declives e classificadas na capacidade como 

terras aptas para o cultivo. Na bacia esta classe foi identificada nas áreas de pastagens e 

agricultura que se encontravam na classe de capacidade de uso I. 

O grau Alto corresponde às áreas onde existe incompatibilidade entre o uso e a 

capacidade, mas que por fatores como consórcio entre agricultura e pastagem, ou por 

apresentarem menores declividades, não se enquadram em graus mais altos. Na bacia 

esta classe foi identificada nas áreas de pastagens e agricultura que se encontravam na 

classe de capacidade de uso III.  

O grau Muito Alto representa áreas com grande incompatibilidade entre 

capacidade e o uso atual, locais onde ocorrem usos intensivos em áreas destinadas a 

preservação ou com manejos adequados. Na bacia esta classe foi identificada nas áreas 

de pastagens e agricultura que se encontravam na classe de capacidade de uso IV.  

O grau máximo corresponde às áreas onde o uso está completamente 

incompatível com a capacidade. Os usos mais impactantes e incompatíveis com qualquer 

classe de uso, foram automaticamente considerados grau máximo de discrepância, 

sendo que estas classes na área correspondem a: Áreas Urbanas, Locais de Solo 

exposto e os Areais. Também foram considerados graus máximos de discrepância todos 

os tipos de uso (Pastagens e Agricultura) que ocorriam em áreas de classe VII e VIII de 

capacidade de uso. 
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7ª Etapa – Elaboração dos mapas de suscetibilidade e risco à arenização  

Esta etapa corresponde à confecção de mapa síntese relativa à suscetibilidade a 

arenização e seu respectivo risco, que foram elaborados com base na superposição dos 

mapas resultantes das análises geoambientais com os mapas temáticos ligados ao 

relevo e aos solos, tais como o mapa de suscetibilidade a erosão laminar, o de modelado 

do relevo (Xavier, 2003) e o de recobrimento vegetal (adaptado de Salomão, 1999). 

a) Mapa de Classes de Suscetibilidade à Arenização 

Este mapa foi obtido a partir do cruzamento entre as classes de suscetibilidade a 

erosão laminar e as classes de modelado do relevo delimitadas por Xavier (2003), a partir 

da interpretação das fotos aéreas da USAF de 1966. Este cruzamento obedeceu ao 

método de cruzamento matricial proposto por Salomão (1999), para delimitar aspectos 

ambientais pela análise integrada de elementos do meio físico. Neste mapa, analisou-se 

a suscetibilidade a perda de terras pela erosão laminar, condicionada as formas do 

relevo, e a partir disso foi delimitado o quanto estas associações de fatores influiriam na 

suscetibilidade a arenização, analisando caso a caso, classe a classe. 

 Este cruzamento foi realizado no software ArcGis9.0, conforme o quadro 4, a 

seguir: 

 
Classes de Modelado do Relevo Classes de 

Susceptibilidade 
a Erosão 
Laminar 

Cabeceiras 
em 

Anfiteatros 
Cabeceiras 
Encaixadas

Escarpas 
Erosivas

Relevos 
Planos 

Vales 
Côncavos

Vertentes 
Côncavas 

Vertentes 
Convexas

Extremamente 
Suscetível Muito Alta Muito Alta Alta Muito Alta Muito Alta Muito Alta Muito Alta

Muito Suscetível Muito Alta Muito Alta Moderada Alta Muito Alta Muito Alta Alta 
Moderadamente 
Suscetível Alta Alta Baixa Moderada Alta Alta Moderada

Pouco Suscetível Moderada Moderada Muito 
Baixa Baixa Moderada Moderada Baixa 

Pouco a Não 
Suscetível Baixa Baixa Muito 

Baixa 
Muito 
Baixa Baixa Baixa Muito 

Baixa 
Quadro 4 - Definição das classes de suscetibilidade a arenização, a partir da análise integrada da 
erosão laminar com as formas do relevo 

 

A partir desta tabela, obtivemos cinco níveis de suscetibilidade a arenização no 

setor sul alta bacia do Rio Araguaia, sendo eles: 

Muito Alta – Locais que apresentam problemas bastante complexos de 

conservação, onde o meio físico favorece a perda de solo por erosão laminar e as formas 

de relevo contribuem para a aceleração deste processo de lixiviação, a partir do 
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escoamento difuso, o que ajuda na deposição deste material sobre os horizontes 

superficiais do solo. 

Alta – Também apresentando problemas complexos de conservação, esta classe 

é caracterizada por relevos mais suaves com menores declividades, mas ainda 

possuindo um alto índice erosivo pelo caráter do solo constituinte, que permite um fácil 

escoamento superficial e o conseqüente acúmulo das matérias sobre o solo. 

Moderada – Áreas com boa dispersão de fluxos d’água, bem drenadas, profundas 

e com uma boa permeabilidade, facilitando a rápida infiltração das águas pluviais, mas 

pelo caráter pouco coeso da cobertura pedológica, permite uma remoção das partículas 

pelo escoamento superficial e seu conseqüente acúmulo nas porções inferiores do 

relevo. 

Baixa – Locais caracterizados por baixas declividades e relevos plano e suave 

ondulados, dificultando o escoamento superficial. Mas pelo fato de que a maior parte 

destas áreas estarem nos fundos de vales côncavos, se favorece o aparecimento dos 

areais de deposição, com materiais oriundos de outras superfícies. 

Muito Baixa – Locais de declividade praticamente nula nos relevos 

predominantemente planos, com um baixo escoamento superficial, onde os solos se 

apresentam mais coesos, mas ainda exigindo, mesmo incipientes, técnicas de controle 

da erosão. 

b) Mapa de Classes de Potencial (Risco) à Arenização 

Para a complementação da análise sobre a gênese e condicionantes dos areais 

no setor sul da alta bacia do rio Araguaia, torna-se necessário, além do mapa de 

suscetibilidade natural a Arenização, a confecção do mapa de potencial de arenização, 

ou seja, do risco a arenização associado ao uso do solo. O potencial a arenização é 

analisado por meio do cruzamento matricial das classes de suscetibilidade a arenização, 

com as classes de uso e ocupação (Recobrimento vegetal), extraídas do mapa de uso do 

solo. Este cruzamento é realizado no software ArcGis 9.0. 

Este cruzamento visa identificar, em classes, o grau de compatibilidade entre o 

uso do solo, e a suscetibilidade à arenização. O quadro 5 retrata a matriz de cruzamento. 
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Classes de Recobrimento vegetal das terras Classes de 
Susceptibilidade à 
Arenização 

1 2 3 4 5 

Muito Alta Alto Alto Alto Moderado - 

Alta Alto Alto Moderado Moderado - 

Moderada Alto Moderado Moderado Baixo - 

Baixa Moderado Moderado Baixo Baixo - 

Muito Baixa Moderado Baixo Baixo Baixo Baixo 

Quadro 5 - Definição das classes de risco a arenização. 
 

Onde se distingue: 

I – Alto Risco: uso atual do solo completamente incompatível com a 

susceptibilidade à Arenização, recomenda-se medidas severas para o controle da 

erosão e do escoamento superficial. 

II – Médio Risco: uso atual do solo incompatível com a susceptibilidade a 

arenização, mas possível de ser controlada com práticas conservacionistas 

adequadas. 

III – Baixo Risco: uso atual do solo compatível com a susceptibilidade a 

Arenização, mas mesmo assim, ainda requer, mesmo que brandas algumas 

medidas conservacionistas de proteção do solo. 

  8ª Etapa – Seleção de areal representativo e descrição, coleta e análise 
laboratorial de areal e solo.  

Selecionou-se o areal da Fazenda Paraíso como representativo da área do Setor 

Sul da Alta Bacia do rio Araguaia devido sua área, suas características constitucionais, 

sua posição geomorfológica e sua relação com o Neossolo Quartzarênico, além do fato 

de ter evoluído crescentemente em período muito recente, ou seja, desde que o 

proprietário passou correntão na área e utilizou-a intensivamente para pastagem, tendo 

também construído curvas de nível (terraceamento) para controle da erosão linear 

(voçoroca Paraíso estudada por Rezende, 2003) em meados de 1995. O areal data de 

1997.  

A descrição morfológica do perfil e a coleta das amostras de solo da área, 

obedeceram a Santos et al (2005), com base em abertura de uma trincheira, com cerca 

de 120cm de profundidade. As amostras dos horizontes A, Ap e C, além de amostras do 

areal, foram coletadas convencionalmente, indeformadas e deformadas, dos referidos 

horizontes dos solos, bem como de suas transições. As amostras indeformadas foram 

coletadas pelo método do anel volumétrico (anel de Kopecky) de volume interno de 
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50cm³, para a análise da densidade do solo, conforme instruções da EMBRAPA (1997) e 

as deformadas foram acondicionadas em sacos plásticos (Santos et al, 2005) e 

destinadas às análises granulométricas, de densidade de partículas e de pH. 

O roteiro de descrição macromorfológica dos perfis de solo seguiu as 

recomendações gerais de Santos (2006), sendo observa das a cor, textura, estrutura, 

porosidade, cerosidade, consistência, cimentação e concreções, e as características 

biológicas como a presença de raízes e pedotúbulos (minhocas, formigas, cupins, etc), 

etc. Foram feitas sondagens complementares no mesmo areal, utilizando-se trato 

manual, tipo holandês (Edelman) para a coleta de amostras, com o fim de comparação. 

A análise granulométrica foi feita pelo método da granulometria a laser (aparelho 

Hydro2000MU, modelo AWM2001 da Malvern instruments) usando água como veículo 

(diluente), do Laboratório de Geologia e Geografia Física (LABOGEF), do Instituto de 

Estudos Sócio Ambientais da Universidade Federal de Goiás (IESA – UFG). 

A densidade de partículas foi feita pelo método do álcool etílico em balão 

volumétrico de 50ml, conforme instrução da EMBRAPA (1997). O pH foi feito com 

aparelho Tecnal Tec-2 obedecendo-se a instrução também da EMBRAPA (1997). Com 

base nas duas densidades (solo e partículas) procedeu-se ao cálculo da porosidade total, 

aplicando-se a fórmula igualmente da EMBRAPA (1997). 

9ª Etapa – Interpretação, discussão dos resultados e redação. 

Consistiu basicamente do tratamento e análise das informações obtidas em 

campo, interpretação e análise das cartas, além da elaboração da redação dos textos. 
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CAPÍTULO 4 – CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO 

 

4.1 – Localização da Área de Estudo 

O Rio Araguaia nasce na Serra do Caiapó no paralelo 18º, na divisa de Goiás com 

o Mato Grosso a uma altitude de 850m e percorre uma extensão de 2.115Km, até 

desaguar no Rio Tocantins, na cota 100m.   Sua Bacia de captação e drenagem  totaliza  

382.000Km2 ,  sendo  que,  apenas  23%  desta  área está  situada  no Estado de Goiás. 

A área escolhida para o desenvolvimento da pesquisa corresponde ao Setor Sul 

da Alta bacia do Rio Araguaia que se localiza 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 e apresenta uma área de aproximadamente 1.500 

km². Esta área compreende partes consideráveis dos municípios de Alto Araguaia (MT), 

Alto Taquari (MT), de Santa Rita do Araguaia e de Mineiros (GO) (Figura 6). Este limite 

foi definido tendo como base a divisão do Departamento de Portos e Vias Navegáveis 

(DNPVN), onde o Alto Araguaia corresponde à área das nascentes até a cidade de 

Registro do Araguaia, com 450km e um desnivelamento de 570m. 

A escolha dessa área foi feita em função da elevada concentração de areais que 

apresenta, assentados sobre solos arenosos finos dominantes antes denominadas de 

Areias Quartzosas e hoje de Neossolos Quartzarênicos (EMBRAPA,1999) e suas 

relações com áreas de pastagens e fenômenos erosivos (BARBALHO, 2002 dentre 

outros). 
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Figura 6 - Mapa de Localização da área de estudo, Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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4.2 – Clima 

Para um melhor entendimento sobre o clima da área de estudo, faz-se necessário 

tratar da circulação atmosférica, que nos permite entender as condições do tempo e nos 

dar uma melhor compreensão da dinâmica climática. 

De acordo com NIMER (1989), na Região Centro-Oeste há duas fontes principais 

que sopram durante todo o ano, responsáveis por tempo bom ou estável: os ventos de 

NE a E do anticiclone tropical semifixo do Atlântico Sul e os ventos de direção variável – 

geralmente do quadrante N – de pequenas altas ou dorsais formadas sobre o continente. 

A estabilidade, geralmente “com tempo ensolarado, muito quente no Verão e ameno no 

Inverno, são muito sujeitas a bruscas mudanças acarretadas pela invasão de distintos 

sistemas de circulação ou correntes perturbadas” (NIMER, 1989, p.24). Estas correntes 

perturbadas são as responsáveis pela instabilidade do tempo no verão, acarretando 

geralmente chuvas e trovoadas.  

Quanto à temperatura, devido ao seu posicionamento físico-geográfico ser 

predominantemente tropical, “a ausência quase completa de invasões de ar frio de 

origem polar, durante o semestre Primavera-Verão, acarreta temperaturas elevadas 

quase que diariamente nessa época [...]”(NIMER, 1989, p.25). É neste período que 

ocorre a maioria das chuvas, chegando a concentrar 70% de seu total entre os meses de 

novembro e março. Conforme o mesmo autor, já no Inverno, “devido à continentalidade 

da Região e da conseqüente secura do ar, são comuns dias muito frios, sobretudo em 

junho e julho”. Este é o período seco na região. A temperatura média na região durante o 

ano é de 23ºC. 

Conforme revisão de RAMOS (2003) o clima na região é tropical continental, 

semi-úmido com tendência a úmido, caracterizando-se, na classificação de Köppen, 

como do tipo Aw, correspondente ao clima de savanas tropicais com quatro a cinco 

meses secos. Caracteriza-se por duas estações bem definidas, uma seca que 

corresponde ao período outono-inverno, e a outra úmida na primavera-verão com chuvas 

que costumam ser muito fortes e de curta duração, o que corresponde a elevadas 

intensidades, tipicamente formando mangas de chuva, não sendo raro precipitações 

acima de 50mm/dia, chuvas essas altamente erosivas (MARINHO,2003). 

Um aspecto importante a ser destacado nesta pesquisa refere-se à distribuição 

pluviométrica das chuvas, que tem relação direta com os processos erosivos em geral. 

Para a distribuição temporal das precipitações no Setor Sul da Alta Bacia do Rio 

Araguaia, RAMOS (2003, p.7) a aponta que  



 

 

58

a distribuição sazonal das chuvas acusa durante o ano um período de estiagem 
compreendendo os meses de junho a setembro e um período chuvoso, que se 
estende dos meses de outubro a março, sendo abril e maio os meses de 
transição para o período seco. As precipitações pluviais da bacia crescem do sul 
para o norte, sendo que a média anual para o início das sub-bacias do Rio 
Araguaia em torno de 1.583mm, chegando a 1.799mm ao norte da bacia, na 
região da confluência dos Rios Araguaia e Tocantins. O período chuvoso, na 
parte sul da bacia, ocorre nos meses de outubro a março, com existência de dias 
secos em janeiro e fevereiro [...]. 

Em pesquisa realizada por RAMOS et al (2001) para análise freqüencial por 

pêntadas1 e dos totais pluviométricos para oito estações pluviométricas na região da Alta 

Bacia do Araguaia, concluiu-se que 

a estação Fazenda Taquari, a única localizada dentro da área em estudo, 
apresentou um bom resultado nas análises freqüênciais em todo o período 
chuvoso, com uma distribuição freqüêncial considerável (a 3ª maior média das 
seis estações estudadas), mas, possui intervalos com dias consecutivos sem 
chuvas no mês de outubro (entre as pentadas de 55ª a 60ª), e índices 
freqüênciais baixos nas primeiras pentadas (primeira quinzena) do mês de 
novembro, o que indica secas mais prolongadas nestas áreas ou alta freqüência 
de ocorrência de estiagens nestes meses. A partir 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 freqüêncial 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 [...] (RAMOS, 2003, p.25) 

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 (Figura 7), diferentemente do restante da Alta Bacia, mais 

considerado tropical. 

 
Figura 7 - Estação Pluviométrica Fazenda Taquari- Análise freqüêncial (80% 
de ocorrência) por pentadas. Fonte: RAMOS, 2003. 

                                                           
1 Os dados foram analisados numa série histórica que variou de 15 a 29 anos e a para a freqüência foram considerados períodos 

de cinco dias (pêntadas).  Para os períodos pentadeais, que totalizam um ano com 72 pêntadas, considerou-se o período entre a 1ª 

e a 6ª pêntada equivalente ao mês de janeiro, da 7ª a 12ª - fevereiro, da 13ª a 18ª -março, da 19ª a 24ª - abril, da 25ª a 30ª - maio, 

da 31ª a 36ª - junho, da 37ª a 42ª - julho, da 43ª a 48ª - agosto, da 49ª a 54ª - setembro, da 55ª a 60ª - outubro, da 61ª a 66ª - 

novembro e da 67ª a 72ª - dezembro.  
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Através da espacialização das médias do total em cada das oito estações 

pluviométricas estudadas por RAMOS (2003), visando detectar visualmente a distribuição 

dos dados e através de isovalores aos pontos com maiores médias de chuva, tornou 

possível a compreensão da distribuição das pluviometrias no período em questão 

(1964/1999). A Figura 8 mostra os valores de cores variando do vermelho intenso, que 

corresponde às maiores médias de precipitação, até a cor azul, representando as 

menores médias de chuvas. Os resultados mostram, que a Alta Bacia do Rio Araguaia, 

principalmente no setor sul da bacia, é uma área com epicentros de chuva tendo índices 

elevados de precipitações comparados com a média do Estado de Goiás, o que por si só 

já indica possível maior erosividade das chuvas. 

 
Figura 8 – Isoietas da média dos totais anuais (mm) - 1964/1999 
Fonte: Estações Pluviométricas, período de 1964 a 1999/ANNEL/CPRM. 
Adaptado de Ramos (2003) 

 

Comparando as isoietas da média do período chuvoso (Figura 9) com a isoieta da 

média do período seco (Figura 10), pode-se verificar a grande diferença de quantidade de 

chuva entre as estações. 
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Figura 9 – Isoietas da Média do período 
Chuvoso Pluviômetro (mm) 1964/1999. 
Fonte: Estações Pluviométricas, período de 1964 a 
1999/ANNEL/CPRM. Adaptado de Ramos (2003) 
 

 
Figura 10 - Isoietas da Média do período 
Seco Pluviômetro (mm) 1964/1999. 
Fonte: Estações Pluviométricas, período de 1964 a 
1999/ANNEL/CPRM. Adaptado de Ramos (2003) 

 

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, arenização e o assoreamento, caracterizando este período 

como mais crítico, sobretudo, para os focos já existentes. 

 
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.  A maior parte da área (cerca de 80%) assenta-se sobre 

rochas da Era Mesozóica, Período Juracretáceo, na maioria pertencentes ao Grupo São 

Bento. A principal formação que constitui esse agrupamento é a Botucatu, cuja litologia, 

segundo SOUZA JÚNIOR et aI. (1983, p.30) é constituída por "arenitos róseos a 

avermelhados, finos a muito finos, bem selecionados, eólicos, com estratificações 

cruzadas de pequeno porte a grande porte, comumente silicificados [...]". Os vários 

estudos e autores apresentados no Relatório 31 do Projeto RADAMBRASIL (1983) 

relacionam a origem desses sedimentos a um ambiente desértico, decorrente de um 

clima árido, caracterizados por depósitos em forma de dunas de areia fina, sujeitos 

periodicamente a intrusões extensas de lavas basálticas, integrantes da Formação Serra 

Geral que é a segunda formação presente na área (Figura 11). 
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Figura 11 – Geologia do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Em relação às duas litologias, cabe destacar, respectivamente, que 

[...] um aspecto bastante peculiar a estes sedimentos é o seu caráter 

friável, causa essencial no desenvolvimentos de um espesso e extenso 

solo arenoso resultante da desintegração dos litótipos característicos da 

seqüência em foco (SOUZA JÚNIOR, 1983, p.211). 

[...] basálticos toleíticos, com aspecto maciço, formando espessuras 

variáveis de derrames, com intercalações lenticulares e diques de 

arenitos. Litologicamente, as exposições dos derrames basálticos 

mostram rochas de cores escuras a cinza-escuro e de granulação fina a 

média. Caracterizam um compartimento morfopedológico de borda 

escarpada de relevo tabuliforme (Chapadas) (SOUZA JÚNIOR, 1983, 

p.211). 

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-laterítico, que se estendem na parte sul da bacia, 

de leste a oeste e hoje correspondem a espessos Latossolos Vermelho e Vermelho 

Amarelo, Argissolos em geral. Esses materiais são considerados de origem pós-

cretácica, correlacionada ao aplanamento da superfície Sul-Americana, datada como do 

terciário inferior. No aspecto geomorfológico esta área apresenta formas erosivas de 

superficie pediplanada, cuja cota altimétrica varia de 825 a 925 m. 

(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 contato entre a Formação Botucatu e Serra Geral, segundo Faria (2001, p.49) 

se destaca "[...] quando os basaltos estão expostos e superiormente estão capeando os 

sedimentos Botucatu, constituindo-se também no sustentáculo da topografia dos 

chapadões, serras e morros testemunhos, edificando-se verdadeiras cuestas". 

O Quadro 6 apresenta a extensão areal das formações geológicas que ocorrem 

na área de pesquisa. Este permite constatar o domínio notável da Formação Botucatu. 
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Geologia Área (km²) Área (%) Situaçâo 

Formação Serra Geral 26,66 1,76 Escarpa de Chapada 

Formação Botucatu 1.115 73,54 Escarpa e Zona Rebaixada 

Sedimentos Inconsolidados 196,56 12,96 Fundos de Vale 

Coberturas Terciárias-
Quaternárias 178,4 11,74 Topo de Chapada 

Total 1516,6 100,00 - 
Quadro 6 - Cálculo de área das diferentes formações geológicas no Setor Sul da Alta Bacia do rio 
Araguaia  
Fonte: BARBALHO, 2003 

 

Convêm ressaltar que os processos erosivos lineares de médio e grande porte e 

os areais situam-se principalmente na área correspondente à Formação Botucatu (foto 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6 – Arenito da Formação Botucatu Exposto em Talude de Erosão (tons mais 
claros) 
Fonte: do LABOGEF (Julho, 2001) 

 

4.4 – Geomorfologia 

Com base em Mamede et al (1983) pode-se verificar que a Alta Bacia do Rio 

Araguaia se desenvolveu basicamente na unidade geomorfológica denominada de 

Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, o qual 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 12).  
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Figura 12 – Geomorfologia do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Em seu limite superior (que abrange a borda norte da Serra do Caiapó) o referido 

planalto apresenta superfície cortando litologias 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. 

No mapa morfológico elaborado por XAVIER (2003), verifica-se a predominância 

de relevos convexizados, ocupando mais de 50% (Quadro 7) do total da área e 

estendem-se pelos interflúvios, marcando a passagem dos topos para as vertentes.  

 
Área Ocorrências erosivas 

Morfologia 
Km² % Cadastradas % 

Predominância de relevos planos 141,00 9,29 0 0,00 

Escarpas erosivas 29,66 1,96 4 4,40 

Cabeceiras de drenagem em anfiteatros 31,50 2,08 10 10,99 

Cabeceiras de drenagem encaixadas 38,56 2,54 3 3,30 

Vales côncavos 172,80 11,39 18 19,78 

Predominância de relevos convexizados 777,35 51,22 11 12,09 

Predominância de relevos concavizados 326,63 21,52 45 49,45 

Total 1516,6 100 91 100 

Quadro 7 - Áreas das formas de relevo e ocorrências erosivas 
Fonte: Xavier,2003. 
 

Os relevos concavizados ocorrem predominantemente no limite inferior das 

vertentes, no início das planícies aluviais com altitude entre 675 a 725m, com declives 

dominantes entre 6–12% (Figura 13), nestes ocorrem o maior número de erosões 

cadastradas na área. Apresenta nessa localização como substrato a Formação Botucatu 

com os Neossolos Quartzarênicos fazendo contato com os Neossolos Quartzarênicos 

hidromórficos e Gleissolos. 

As escarpas erosivas, que localizam-se predominantemente no eixo centro-sul da 

área, marcam os limites das formas de dissecação das serras do Caiapó, Vermelho e do 

Morro Vermelho. Os relevos planos, situam-se basicamente nas chapadas, e em algumas 

porções, pouco representativas de formas tabulares residuais já rebaixadas no setor 

centro leste da área da Alta Bacia.  
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Figura 13 – Morfologia do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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A análise hipsométrica representada na figura 14 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 (Quadro 8). 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 (Barbalho, 2002) 

 
Cotas Altimétricas Formas de Relevo 

675 a 725 Fundo de Vale do Rio Araguaia (Formação Botucatu). 

725 a 775 Áreas de topos convexos nas margens do Rio Araguaia 

775 a 825 Superfícies topo tabular. 

825 a 875 Transição: Bordas da chapada (escarpas), contato entre 
formação Serra Geral com arenitos do Botucatu. 

> 875 Superfície de cimeira tabular (Chapadas da Serra de Caiapó). 

Quadro 8 - Compartimentações altimétricas e formas de relevo 
Fonte: Barbalho (2002) 

 

No mapa de declividade (Figura 15) observa-se que mais de 66 % do total da área 

encontra-se em declividades variam de 0 a 6% (Quadro 9). 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.  

Área Declividade 
(Km²) (ha) (%) 

3-6 575,75 57575,26 37,96 
6-12 448,74 44874,07 29,59 
0-3 432,18 43218,19 28,50 

12-20 49,22 4922,65 3,25 
20-45 10,62 1061,55 0,70 
>45 0,09 8,55 0,01 

Quadro 9 – Classes de Declividade e sua Distribuição por Área 
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Figura 14 – Hipsometria do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Figura 15 – Mapa de Declividade do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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As subbacias identificadas na área (Silva, 2000) e o grau de criticidade que 

apresentam são mostradas na figura 16 onde se pode perceber que das 18 subbacias 

identificadas na área, 10 são de forte grau, 5 de médio e 3 de fraco grau de criticidade. A 

autora constatou ainda que os municípios de Taquari e Mineiros, ambos no Setor Sul da 

Alta Bacia do Rio Araguaia, são os mais críticos, onde se situam cerca de 70% das 

erosões pontudas. 

Os compartimentos morfopedológicos (Barbalho, 2002), são apresentados na 

figura 17, os mesmos revelaram a ocorrência de oito compartimentos morfopedológicos 

representados pela sigla MP seguida do número em romano, destes um apresentou dois 

sub-compartimetos. O Quadro 6 apresenta o resumo do exposto podendo constatar que 

os processos erosivos predominam nos compartimentos I, IV e VI, que representam 

setores da zona rebaixada onde predomina o arenito da Formação Botucatu e os 

Neossolos Quartzarênicos sobre os quais pratica-se a pecuária e a agricultura. 

 
Compartimetos Área 

(km²) 
Formas de 

Relevo 
Solos 

Predominantes 
Litologia 

Predominante 
Utilização 
da Terra 

Número 
Erosões

MP - I 301,1 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale. 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu Agricultura 15 

MP – II 173,8 
Superfície de 
cimeira tabular 
e fundo de vale 

Latossolo 
Vermelho TQDI Agricultura 3 

MP – III 224,6 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu Pastagem 12 

MP – IV 123,3 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu Pastagem 16 

MP – V 50,3 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Latossolo 
Vermelho-
Amarelo 

Formação 
Botucatu Agricultura 4 

MP – VI 167,8 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu Agricultura 14 

MP – VIIa 
MP - VIIb 

129,1 
115,3 

Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu 

Vegetação 
Natural 

11 
12 

MP - 231,6 
Colinas amplas, 
médias e fundo 
de vale 

Neossolos 
Quartzarênicos 

Formação 
Botucatu 

Vegetação 
Natural 4 

Quadro 10 – Compartimentos Morfopedológicos 
Fonte: BARBALHO, 2002 
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Figura 16 - Subbacias Críticas do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Figura 17 – Compartimentos Morfopedológicos do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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4.5 – Pedologia 

As principais classes de solos reconhecidas no Setor Sul da Alta Bacia do Rio 

Araguaia são os: LATOSSOLOS (subordens LATOSSOLO Vermelho e LATOSSOLO 

Vermelho-Amarelo), NEOSSOLOS (subordens NEOSSOLOS Quartzarênicos, 

NEOSSOLOS Litólicos e NEOSSOLOS Quartzarênicos hidromórficos), os 

CAMBISSOLOS, os ARGISSOLOS e os GLEISSOLOS, segundo a classificação de solos 

atual (EMBRAPA,1999) que definiu cada uma dessas classes (Figura 18).  

Os LATOSSOLOS compreendem solos constituídos de material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos 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 mínima do solum de 50 cm, mas 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 (OLIVEIRA, 2001 dentre outros). 

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 ocorrem 

na superfície de cimeira tabular (cotas acima de 875 metros) e na superfície tabular (825-

875). 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. São assim solos típicos dos topos da 

Chapada e montes residuais nivelados (Foto 7). 
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Figura 18 - Pedologia do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Foto 7 – LATOSSOLO Vermelho com cultivo de algodão no topo da chapada 
Foto: Erides C. Antunes, 2005 

 

Os LATOSSOLOS Vermelho-Amarelo 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). Na área ocorrem em topos tabulares 

(cotas entre 775-825), com declividades de 1 a 6%; apresentam textura média à arenosa, 

fazendo contato com os NEOSSOLOS Quartzarênicos a jusante, ocupando relevo suave 

de colinas amplas (BARBALHO,2002) sucedendo-se lateralmente aos Latossolos 

Vermelho, rumo às bordas da Chapada ou em seus prolongamentos levemente 

rebaixados. As características morfológicas e físicas desses solos permitem inferir que 

em relação às águas pluviais elas tendem à infiltração. 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. 

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 
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ou limitam sua evolução. Variam de Excessivamente drenado a Acentuadamente 

drenados. Possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-C, O-R ou H-C 

(EMBRAPA,1999; OLIVEIRA, 2001). 

Os NEOSSOLOS Quartzarênicos apresentam seqüência de horizontes A-C, sem 

contato lítico dentro dos primeiros 50cm de profundidade, apresentando textura areia ou 

areia franca nos horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150cm a partir da 

superfície do solo, tendo nas frações areia grossa e areia fina cerca de 95% ou mais de 

quartzo. Na área estão associados à Formação Botucatu (Foto 8). 

 
Foto 8 – NEOSSOLOS Quartzarênicos descobertos (areais) 
Fonte: do LABOGEF, 2001. 

 
Por serem solos arenosos e profundos, a permeabilidade é relativamente alta, que 

favorece a infiltração das águas pluviais. O escoamento superficial e subsuperficial, 

ocorre quando os terrenos apresentam declividades que favoreçam o escoamento, 

quando estão expostos ou em função de determinadas formas de uso (caminhos, trilhas, 

estradas, entre outros). 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. Quando estes solos estão 

desprovidos de cobertura vegetal, verificou-se a ocorrência de areais na área de estudo. 
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Os NEOSSOLOS Quartzarênicos hidromórfico diferenciam-se dos anteriores por 

apresentarem lençol freático elevado durante boa 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 (Foto 9). 

 
Foto 9 – NEOSSOLOS Quartzarênicos hidronórficos 
Fonte: do LABOGEF (Julho, 2001) 
 

Os NEOSSOLOS Litólicos + CAMBISSOLOS ambos não hidromórficos e 

apresentam cores variadas, costumam ser distróficos e apresentarem profundidades 

relativamente pequenas. Os primeiros apresentam seqüência de horizontes A, C e os 

segundos também um horizonte B incipiente (Bi). Em geral, estes solos ocorrem em 

áreas com declives mais acentuados, permitindo a concentração das águas pluviais. 

Foram observados na área de pesquisa em cotas entre 825-875, com declividade acima 

de 20%, correspondentes às escarpas da Chapada ou de morrotes testemunhos (Foto 

10).  
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Foto 10 – NEOSSOLOS Litólicos + CAMBISSOLOS 
Fonte: do LABOGEF (Julho, 2001) 
 

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 (E). De 

profundidade variável e forte a imperfeitamente drenados, possuem colorações 

amareladas ou avermelhadas e, raramente, acinzentadas. Na área tem uma ocorrência 

restrita, quase que pontual ao norte da área. 

Os GLEISSOLOS compreendem a classe de solos hidromórficos, constituídos por 

material mineral, que apresentam um horizonte glei dentro dos primeiros 50 centímetros. 

São periódica ou permanentemente saturados por água, salvo se artificialmente 

drenados. A água permanece estagnada internamente ou a saturação ocorre por fluxo 

lateral e relacionam-se aos fundos de vale e embaciados das nascentes, BARBALHO 

(2002) os identificara principalmente nas margens do rio Araguaia. 

Com relação aos solos nota-se no Quadro 11 o predomínio dos focos erosivos 

nos Neossolos Quartzarênicos na área. 
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Área 
Solos 

(km²) (%) 
Focos 

Erosivos 

LATOSSOLO Vermelho-Amarelo 227,86 15,02 2 
LATOSSOLO Vermelho 179,35 11,83 5 
NEOSSOLOS Quartzarênicos órticos 878,89 57,95 58 
NEOSSOLOS (Cambissolos,litólicos) 25,10 1,65 0 
NEOSSOLOS Quartzarênicos hidromórficos + GLEISSOLOS 201,88 13,31 26 
ARGISSOLO 3,52 0,23 0 

Total 1.516,6 100 91 
Quadro 11 - Cálculo de Área de Solos e Distribuição dos Focos Erosivos 
Fonte: BARBALHO, 2002 

 

4.6 – Erodibilidade dos Solos 

 A Carta de Erodibilidade (Figura 19) nos mostra um predomínio da classe I - Muito 

alta (63,63%), devido principalmente, à cobertura na área dos solos agrupados nesta 

categoria, em especial os Neossolos Quartzarênicos órticos e os NEOSSOLOS Litólicos 

+ CAMBISSOLOS, pela sua textura e pouca coesão dos hotixontes superficiais, além de 

fatores que facilitam ao escoamento superficial das águas e as manchas de 

ARGISSOLOS que também foram consideradas de erodibilidade muito alta, pelo seu 

limite abrupto (A-E/BE) e textura arenosa nos horizontes superficiais (A, E). Essa classe 

predomina na zona rebaixada do entorno das Chapadas. 

  Na classe Baixa de Erodibilidade, com 23,43% de ocorrência na área, foram 

delimitadas todas as áreas com Latossolos, dos topos das Chapadas, os quais se 

apresentam em relevos com declividades suaves, materiais mais coesos, profundos, com 

boa permeabilidade, dificultando o escoamento superficial das águas em boas condições 

de preservação. 

  Na Classe Muito Baixa, com 12,92%, foram identificados os Neossolos 

Quartzarênicos Hidromórficos e os Gleissolos Húmicos, devido sua posição em planície e 

sopés de encostas e ao seu hidromorfismo, o que dificulta muito o escoamento superficial 

e a conseqüente remoção dos materiais superficiais do solo, e ao contrário é área de 

recepção de sedimentos erodidos de montante. O quadro 12 resume as classes de 

erodibilidade. 

Área Classes de Erodibilidade 
(km²) (%) 

I - Muito alta 965,02 63,63 
IV - Baixa 355,49 23,43 

V - Muito Baixa 196,09 12,92 
Total 1.516,6 100 

Quadro 12 - Classes de Erodibilidade dos Solos do Setor Sul da Alta Bacia 
do Rio Araguaia 
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Figura 19 – Mapa de Erodibilidade dos Solos do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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4.7 – Suscetibilidade à Erosão Laminar e Linear 
A Carta de Suscetibilidade à Erosão Laminar (Figura 20), elaborada pelo 

cruzamento das cartas de erodibilidade laminar e declividades, mostra que a maior parte 

da área, com cerca de 57,22%, encontra-se na classe II - muito suscetível aos processos 

erosivos laminares, e que 2,59% da área estão na classe de suscetibilidade I - 

extremamente suscetível. Assim, acrescentando o 0,23% da classe III (moderadamente 

suscetível), concluí-se que mais da metade da área total, cerca de 60%, apresenta classe 

de moderada à extremamente suscetível aos processos erosivos laminares como mostra 

o quadro 13, sendo restante (~ 33%) pouco a não suscetível e as áreas de maior 

suscetibilidade encontradas nas escarpas e bordas das chapadas e na zona rebaixada, 

exceptuando-se os fundos de vale e planícies (Figura 20). 

Área Suscetibilidade à Laminar 
(Km²) (%) 

V- Pouco à não Suscetível 521,50 32,26 
IV- Pouco Suscetível 83,45 5,50 
III – Moderadamente Suscetível 3,53 0,23 
II - Muito Suscetível 867,76 57,22 
I – Extremamente Suscetível 39,35 2,59 

Total 1.516,6 100 
Quadro 13 - Classes e Áreas de Suscetibilidade à Erosão Laminar 
 

A Carta de Suscetibilidade Natural à Erosão Linear, elaborada por XAVIER 

(2003) (Figura 21), mostra que cerca de 80,75% da área do Setor Sul da Alta Bacia, 

encontra-se em situação que varia de moderadamente a extremamente suscetível aos 

processos erosivos lineares. Aliados a isso, ao analisar o Quadro 14, observa-se que as 

ocorrências erosivas, de médio a grande porte correspondendo às 91 voçorocas 

cadastradas por BARBALHO (2002) na escala de 1:60.000, correlacionam-se, em sua 

maioria, à essas áreas de altas suscetibilidades. O quadro 14 resume as classes e junta 

os dados das ocorrências erosivas (tipo voçorocas e ravinas). 

Área Ocorrências Erosivas Suscetibilidade à Erosão Linear 
(km²) (%) n.º (%) 

Não Suscetível a Ravina e Voçoroca 278,74 18,38 5 5,49 
Suscetível a Ravina e não Suscetível à Voçoroca 13,19 0,87 0 0,0 
Moderadamente Suscetível a Ravina e Pouco Suscetível 
à Voçoroca 439,01 28,93 15 16,48 

Muito Suscetível a Ravina e Pouco Suscetível à Voçoroca 632,56 41,69 47 51,65 
Extremamente Suscetível a Ravina e Extremamente 
Suscetível à Voçoroca 153,82 10,14 24 26,37 

Total 1.516,6 100 91 100 
Quadro 14 - Classes e Áreas de Suscetibilidade à Erosão Linear e Ocorrência Erosivas 
Fonte: XAVIER, 2003 
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Figura 20 – Mapa de Suscetibilidade Natural à Erosão Laminar 



 
Figura 21 - Carta de Suscetibilidade Natural à Erosão Linear  
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4.8 – Risco à Erosão Laminar e Linear 

No Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, foram identificadas três classes de 

risco à erosão laminar, conforme a Carta de Risco à Erosão Laminar (Figura 22), onde a 

classe dominante corresponde a classe III (Baixo potencial) abrangendo 59,36%, a qual 

somada à classe de Médio Risco, que abrange 6,71% da área, somam um total de 66%, 

o que permite concluir que esse não é impacto mais relevante na área. O quadro15 

resume a distribuição dessas classes. 

 
Área Risco à Erosão Linear 

(km²) (%) 
III – Baixo 900,24 59,36 
II – Médio 101,72 6,71 

I – Alto 514,63 33,93 
Total 1.516,6 100 

Quadro 15 – Classes e Áreas de Risco à Erosão Laminar 
 

Porém, os locais de alto potencial (33,93%), correspondem principalmente aos 

locais de uso intensivo, com alta suscetibilidade à erosão laminar, como nas áreas de 

Neossolos Quartzarênicos que estão sob agriculturas e pastagens, onde, deve ser 

tomadas medidas urgentes de controle e prevenção destes processos. 

A Carta de Risco à Erosão Linear (Figura 23) elaborada por XAVIER (2003) 

revelou que mais de 80% da área do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia encontra-se 

em áreas de alto risco e risco iminente a esse tipo de erosão, este sim o impacto mais 

relevante da área. Analisando o Quadro 16, observa-se que mais de 60% das voçorocas 

correlacionam-se as às áreas de alto risco e que mais de 23% na áreas de risco iminente. 

 

Área Ocorrências 
Erosivas Risco à Erosão Linear 

(km²) (%) n.º (%) 

Muito Baixo 132,02 8,70 0 0,00 
Baixo 162,23 10,69 5 5,49 
Médio 90,18 5,94 10 10,99 
Alto 990,13 65,24 55 60,44 

Iminente 141,76 9,34 21 23,08 
Total 1.517,6 100 91 100 

Quadro 16 - Classes e Áreas de Risco à Erosão Linear e Ocorrências Erosivas 
Fonte: XAVIER, 2003 

 

 



 

 

85

 
Figura 22 – Mapa de Risco à Erosão Laminar 

   



 

 

86

 
Figura 23 - Carta de Risco à Erosão Linear 
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Observando-se a Figura 22, apresentada anteriormente, pode-se depreender que 

as áreas de risco alto correspondem também as área de Neossolo Quartzarênicos que 

passaram lateralmente aos Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e destes aos 

Gleissolos como demonstrado por Marinho (2003) e Marinho & Castro (2003 a,b), onde 

notadamente predominam pastagens, em geral degradadas. 

 

4.9 – Uso e Ocupação Atual das Terras 

No mapa de uso da terra de 2006 (Figura 24), elaborado a partir da análise na 

imagem do satélite CBERS-II, nota-se, dentre as classes de uso e ocupação, o 

predomínio de áreas ocupadas por pastagens, alcançando cerca de 48,68% do total da 

bacia, acompanhadas das classes de Solo exposto com 5,21% e agricultura com cerca 

de 4,88% da área. As classes de vegetação nativa englobam um total de 40,68% do total 

(Quadro 17). 

 
Área 

Uso e Ocupação das Terras 
(km²) (%) 

Pastagens 738,40 48,69 
Vegetação Nativa 616,98 40,68 

Solo exposto 78,97 5,21 
Agricultura 73,94 4,88 

Areais 6,14 0,40 
Área urbana 2,18 0,14 

Total 1.516,6 100 
Quadro 17 – Classes de uso e ocupação das terras, 2006 

 
 

As áreas de pastagem estão dominando praticamente todos os setores da bacia, 

principalmente em sua porção central e avançam rapidamente sobre os relevos mais 

planos, nos topos dos chapadões, locais de predominância de lavouras temporárias, 

principalmente de soja, algodão, sorgo e milheto. Observa-se que a maior ocorrência de 

areais está relacionada com as áreas de pastagem, onde ocupam um total de 0,4% da 

bacia, cerca de 613,54 ha ou 6,13 Km2. 

 Foram identificadas, ainda na imagem, as áreas de solo exposto, que ocorrem em 

sua maioria, nas áreas de relevos planos, sendo associadas aos locais de solos 

trabalhados para a agricultura. No interior da bacia ocorrem em áreas de pastagens 

degradadas com forte potencial ao desenvolvimento de areais. 
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Figura 24 – Mapa de Uso do Solo e Distribuição de Areais do Setor Sul da Alta Bacia do Rio 
Araguaia, 2006. 
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Em conjunto com o mapa de uso e ocupação foi elaborado o mapa de classes de 

uso (Figura 25), que corresponde a uma categorização dos tipos de uso conforme as 

diferentes formas de ocupação, diferenciadas em função do recobrimento vegetal 

(Salomão, 1999), para que se obtenha a partir do cruzamento com a suscetibilidade, os 

riscos aos processos de erosão laminar e arenização. Neste mapa foram categorizados 

de cinco, apenas três classes (Quadro 18). 

Área Classes de Recobrimento 
Vegetal (km²) (%) 
Classe I 899,62 59,32 
Classe III 67,81 4,47 
Classe IV 549,16 36,2 

Total 1.516,6 100 
Quadro 18 - Classes de intensidade de uso e recobrimento vegetal, 2006. 

  

A primeira classe encontrada compreendeu a classe I, onde a vegetação é de 

baixo a médio porte e com intensa atividade antrópica, onde foram englobadas as áreas 

de solo exposto, pastagens, agricultura, área urbana e os areais. Representando um total 

de 59,32% do total. 

 As outras classes encontradas foram as classes III e IV, onde, respectivamente, 

ocorrem as coberturas vegetais de baixo e médio porte, com atividade antrópica muito 

reduzida (cerrado aberto) e as coberturas vegetais de porte alto a médio, com atividade 

antrópica muito reduzida (cerrado denso e matas). As áreas mais significativas da Classe 

IV, situam-se principalmente na porção nordeste e leste da área, como pode ser 

observado na figura 25. 

O tipo de uso da terra que se estabeleceu na área de estudo demonstra a 

associação entre uso e ocorrências de areais, onde a sua totalidade se apresenta 

associada a áreas de agricultura e pastagens, demonstrando a falta ou ineficiência das 

práticas de manejo e conservação do solo. 

Neste sentido, realizou-se uma análise da discrepância entre a classificação das 

terras baseada no sistema de capacidade de uso (Figura 26) e o uso atual das terras no 

setor sul da Alta Bacia do Araguaia e foi verificado que ocorre discrepância máxima em 

35,8% da área da pesquisa. Somando os graus máxima discrepância, muito alta e alta o 

valor é de 54% da área, sendo que 40,68% apresentam grau nulo de discrepância e 

apenas 5,33% de discrepância baixa. Isso significa que a maioria da área está sendo 

utilizada e/ou manejada de forma incorreta, o que já trouxe e pode continuar a trazer uma 

série de impactos para a área, como os areais e os focos erosivos (Quadro 19). 
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Figura 25 – Classes de Uso (Recobrimento Vegetal) 
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Figura 26 – Classificação das Terras Baseada no Sistema de Capacidade de Uso 
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Área Grau de Discrepância 

(km²) (%) 
Nula 616,95 40,68 

Máxima 542,94 35,80 
Muito Alta 151,66 10,00 

Alta 124,22 8,19 
Baixa 80,83 5,33 
Total 1.516,6 100 

Quadro 19 - Grau de Discrepância entre a Classificação das Terras Baseada no Sistema de 
Capacidade de Uso e no Uso de 2006 

 

Os graus de discrepância nula situam-se principalmente na porção norte, nordeste 

e leste da área, correspondendo a 40,68% da área. A classe de Baixa discrepância é 

encontrada nas áreas de relevo quase plano que contornam praticamente toda a área, 

correspondendo às chapadas, 5,33% do total de área, denso locais que permitem uma 

capacidade de uso mais intensivo e que estão sendo usadas dessa maneira, mas que 

ainda assim, merecem medidas conservacionistas simples para evitar perda de fertilidade 

e de umidade dos solos. A classe Alta se concentra na porção noroeste da bacia, com 

8,19%, e está relacionada com áreas de consórcio entre agricultura e pastagens, mais 

precisamente na classe III de capacidade de uso.  Na porção central da área 

correspondendo à 10% do total, temos a classe muito alta de discrepância, 

correspondendo a locais de uso intensivo onde se recomenda práticas mais severas de 

conservação, como terraceamento, correção, adubação e outros. 

Por fim, a classe Máxima de discrepância, com 35,8% corresponde aos locais 

onde o uso é completamente antagônico com a sua capacidade (Figuras 26 e 27), e que 

requerem medidas drásticas de controle à erosão e arenização urgentemente, para que 

se evite a expansão de focos erosivos e a instalação de novos areais na bacia. 

A discrepância (Figura 27) nos mostra que o tipo de uso na bacia não esta em 

acordo com sua capacidade (Figura 26). Observa-se que grandes áreas com atividade 

agropecuária instalada deveriam destinar-se, na verdade, à preservação ambiental e não 

o foram, o que contribui para a instalação de focos de arenização. 

Em síntese, a maior e mais intensa e rápida transformação da paisagem 

relaciona-se com a última frente pioneira e os maiores impactos ambientais relacionam-

se ao uso e manejo inadequado das terras mais frágeis, as quais não poderiam ser alvo 

dos mesmos usos. 
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Figura 27 – Discrepância entre a Classificação das Terras e Uso em 2006. 
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CAPÍTULO 5 – OS AREAIS: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E FATORES 
CONDICIONANTES, CARACTERIZAÇÃO DOS FOCOS E SUSCETIBILIDADE À 
ARENIZAÇÃO 

 

5.1 - Distribuição Espacial Atual e Relações com o Meio Físico 

A ocorrência de areais no Setor Sul da Alta Bacia Rio Araguaia é significativa 

Ocupando uma extensão de 613,54ha do total área, encontram-se mal distribuídos pela 

área, ou seja, concentrados (Figura 28), sendo os de maior extensão localizados na 

porção noroeste, no Estado de Mato Grosso (Foto 11 A e B), com área de 196,77 ha e 

porção central, este no Estado de Goiás com extensão de 291,96 ha (Foto 12). 

 

 

 
Foto 11 (A e B) – Panorâmica e detalhes do areal localizado na porção noroeste da área de 
estudo. Destaque para as formas concavizadas, rampas longas com pasto degradado.  
Fonte: Trabalho de campo na área em outubro de 2006. 

A B

A

B
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Figura 28 – Distribuição dos Areais no Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia 
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Foto 12 - Areal localizado na porção central da área de estudo, este o de maior 
extensão e representatividade.   
Fonte: Erides C. Antunes, 2005 

 

Correlacionando-os com algumas características principais do meio físico e do 

uso do solo atual (Figura 24), pode-se constatar que: 

- em termos climáticos, situam-se em áreas com precipitações médias anuais de 

1.629,42 a 1.658,52 mm, valores acima da média para o Estado de Goiás (epicentros 

de chuva) (Figura 8). 

- em termos geológicos situam-se em áreas com substrato constituído principalmente 

por arenitos da Formação Botucatu, róseos a avermelhados, finos a muito finos, bem 

selecionados, eólicos e nas áreas de Sedimentos Inconsolidados nos fundos de vale, 

principalmente à jusante das erosões lineares. 

- em termos geomorfológicos situam-se principalmente na zona rebaixada que 

contorna a chapada, caracterizada pela presença de colinas amplas a médias, com 

declives 3-6% (Quadro 20), altitudes de 725-775m, nas formas de dissecação, com 

topos convexos (Quadro 21) e comprimentos de rampas variando de 700 a 1900 e 

de 1900 a 3100m de extensão, que juntos caracterizam mais de 90% da área 

(Campos, 2000). 
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Área dos Areais Classes de Declividade em 
% (ha) (Km²) (%) 

3-6 257,83 2,58 42,02 
6-12 221,79 2,21 36,15 
0-3 127,33 1,27 20,75 

12-20 6,60 0,06 1,08 
Quadro 20 – Distribuição dos Areais por Classe de Declividade 

 
 
 

Área dos Areais Classes de Modelado 
(ha) (Km²) (%) 

Vertentes-Convexas 423,55 4,23 69,03 
Vertentes-Concavas 102,61 1,03 16,72 

Vales-Concavos 45,02 0,45  7,34 
Relevo Plano 28,30 0,28  4,61 

Cabeceira-Drenagem 14,06 0,14  2,29 
Quadro 21 – Relação entre classes de modelado do Relevo e areais 

 
 

- em termos pedológicos, mais de 90 % dos areais situam-se nos solos de classe 

NEOSSOLO Quartzarênico órtico e os demais nos limites com o NEOSSOLO 

Quartzarênico hidromórfico (quadro 22). 

 
Área dos Areais Classes de Solos 

(ha) (Km²) (%) 

Neossolos Quartzarênicos 561,88 5,6188 91,58 

Neossolos Quartzarênicos hidromórficos 51,66 0,5166 8,42 
Quadro 22 - Relação entre classes de solos e areais 

 
 

- em termos de subbacias (microbacias) situam-se em sua maioria nas subbacias 

3,5,7,8,13 e 14 que apresentam forte grau de criticidade erosiva e nas 11,16 e 17 

com médio a fraco grau de criticidade. 

- em termos de uso do solo situam-se em áreas ocupadas por pastagens, como 

mostra o quadro 23 feito com base no mapa uso do solo para 2006, mas, pode-se 

constatar que os areais também ocorrem em áreas de vegetação nativa, o que junto 

com as pastagens chega quase à casa dos 90%. 
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Área Coberta 
Classe 

(ha) (Km²) (%) 
Pastagens 73840,22 738,40 48,69 

Vegetação Nativa 61697,55 616,97 40,68 
Solo exposto 7896,98 78,97 5,21 
Agricultura 7394,47 73,94 4,88 

Areais 613,54 6,13 0,40 
Área urbana 217,50 2,17 0,14 

Quadro 23 – Relação dos areais com o uso do solo para 2006. 
 
 

- em termos de suscetibilidade erosiva laminar situam-se em áreas Muito Suscetíveis 

(Quadro 24) e em linear em áreas de Moderadamente a Muito Suscetíveis a Ravinas 

e Pouco Suscetíveis a Voçorocas. 

 
Área de Cobertura nos Areais Suscetibilidade a Erosão 

laminar (ha) (Km²) (%) 

II - Muito Suscetível 557,53 5,57 90,87 
V - Pouco a Não Suscetível 51,67 0,52 8,42 
I - Extremamente Suscetível 4,34 0,04 0,71 

Quadro 24 - Relação entre suscetibilidade à erosão laminar e areais 
 
 

- em termos de risco à erosão laminar, situam-se em áreas de Médio e Alto risco e em 

áreas com risco Alto e Médio à erosão linear. 

- em termos da relação com os focos erosivos, na escala adotada, 1:60.000 percebe-

se que os areais estão situados, principalmente à montante das erosões lineares. 

- em termos de estrutura fundiária concentram-se em propriedades de grande e médio 

porte, todas com pastagem de pecuária extensiva. 

Ao correlacionar os areais com o mapa de grau de discrepância (Figura 27) 

constata-se que todos os areais situam-se em áreas de máximo grau de discrepância, ou 

seja, em áreas onde o uso é totalmente incompatível com a capacidade de uso das 

terras. 

Em síntese, as correlações realizadas revelaram que as prováveis causas dos 

problemas de formação de areais, que ocorrem na área de pesquisa, estão associadas 
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tanto aos condicionantes naturais, isto é à suscetibilidade (natural) ao fenômeno - como o 

substrato geológico da Formação Botucatu (arenitos), aos solos a este relacionado 

(Neossolos Quartzarênicos), à baixa declividade, mas associada a rampas longas que 

aumentam a energia cinética do escoamento superficial das águas pluviais - quanto aos 

condicionantes antrópicos, tais como desmatamentos generalizados para a introdução de 

pastagem e/ou agricultura, principalmente em áreas inaptas para tais usos; inexistência 

e/ou práticas conservacionistas inadequadas. Portanto, trata-se de área naturalmente 

suscetível que se desmatada e utilizada inadequadamente, apresenta enorme potencial 

de arenização. Parece haver relação direta com os processos erosivos hídricos, seja 

laminares, seja lineares. 

 

5.2 – Caracterização dos Materiais Constituintes 

Definida a ocorrência dos areais na área de estudo e seus condicionantes, a título 

de detalhamento delimitou-se seu areal mais expressivo, com extensão de 291,96 ha, 

para a caracterização dos materiais constituintes. O areal escolhido localiza-se na porção 

central da bacia, especificamente na Fazenda Paraíso de propriedade do Sr. Luís Carlos 

Carvalho, na microbacia do Córrego Capivara, afluente do córrego Queixada e este do 

Rio Araguaia. 

A localidade escolhida apresenta uma grande área de cerrado na margem 

esquerda do Córrego Capivara e uma pecuária extensiva dominante (gado Nelore para 

corte) onde se insere o areal selecionado. A área apresenta rampas longas e retilíneas 

com ocorrências erosivas de médio a grande porte, associadas à pastagem. 

A Figura 29 mostra a área de estudo com os pontos de onde se realizaram as 

sondagens e abertura de trincheira para coleta e análise de solos. Os dados analíticos 

das sondagens (Tabela 1) e do perfil (Tabela 2) (Foto 13), revelam tratar-se de solos de 

textura arenosa (~93% de areia, ~1,4% de argila e ~ 5,2% de silte). Do percentual de 

areia, cerca de 34% se compõe de areia fina que associadas a baixo teor de argila, fato 

que restringe a formação de agregados no solo, relacionando-se a expressiva 

erodibilidade. 
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Figura 29 - Localização dos Pontos de Sondagem e Trincheira 

 
 
 

 
Foto 13 - Perfil em Neossolo Quartzarênico com 
depósito superficial de areia (areal), Fazenda 
Paraíso 
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Tabela 1 - Análise Granulométrica das Sondagens 

Análise textural (%) Sondagens Horizonte Profundidade. 
(cm) AG AF S A S/A 

Classif. 
textural 

Areal 0-3 71,22 26,56 1,93 0,29 6,66 Areia 
Ap 0-20 54,78 40,70 4,34 0,95 4,57 Areia 
A 20-40 56,40 39,51 3,35 0,92 3,64 Areia S1 

C 40-60 53,28 40,35 4,59 1,78 2,58 Areia 
Areal 0-3 67,13 32,5 0,27 0 0 Areia 
Areal 5-10 63,14 34,10 2,27 0,49 4,63 Areia 

Ap 0-20 61,35 34,98 2,94 0,72 4,08 Areia 
A 20-40 62,13 33,31 3,76 0,79 4,76 Areia 

AC 40-60 60,42 36,09 2,81 0,68 4,13 Areia 
C 60-80 60,63 34,08 4,13 1,15 3,59 Areia 

S2 

C 80-100 58,45 34,85 5,07 1,64 3,09 Areia 

AG - areia grossa AF - areia fina S- silte A- argila S/A - relação Silte/argila 

 

Tabela 2 - Análise Granulométrica do Perfil -1 

Análise textural (%) Horizonte Prof. cm 
AG AF S A  S/A 

Classif. textural 

Areal 0-3/5 59,04 32,88 6,33 1,74 3,64 Areia 
Ap 3/5-13/29 61,34 32,94 4,65 1,08 4,31 Areia 
AC 13/29-64/80 56,86 37,02 4,86 1,26 3,86 Areia 
C 64/80-115+ 56,90 36,54 5,13 1,58 3,25 Areia 

AG - areia grossa AF - areia fina S- silte A- argila S/A - relação Silte/argila 

Com base nas sondagens e descrição do perfil (anexo) foi possível concluir que o 

solo da área de estudo pertence à ordem dos NEOSSOLOS, subordem 

QUARTZARÊNICOS, (RQ) conforme EMBRAPA (1999), que se caracterizam por serem 

solos minerais, não hidromórficos de textura arenosa, com menos de 15 % de argila até 

dois metros de profundidade, muito profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente 

drenados, formados por material arenoso, podendo ser rocha ou sedimentos 

inconsolidados. Apresentam seqüência de horizontes A, AC, e C, apresentando um 

horizonte superficial do tipo moderado.  

Os horizontes possuem pouca diferenciação, devido à pequena variação de suas 

características morfológicas e constitucionais, havendo variação de cor e um aumento 

muito pequeno na percentagem de argila com a profundidade do perfil. A principal 

diferença entre o horizonte A e C é devida ao maior teor de matéria orgânica no horizonte 

A, superficial, que embora baixos, principalmente naqueles solos sob uso agrícola, são 

suficientes para imprimir uma tonalidade mais escura que contrasta com o C, mais 

avermelhado. 
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Trata-se de NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico (RQo) (EMBRAPA, 1999) com  

predomínio de cores bruno e bruno-escuro no horizonte A, bruno-forte no C e matiz 

7,5YR, classe textural areia e estrutura maciça que se desfaz em grãos simples finos a 

muito finos, consistência solta quando seco e muito friável quando úmido, não plástica e 

não pegajosa, com insignificante participação de argila, de matéria orgânica e de 

atividade biológica (observa-se presença de poucas raízes, a pequena profundidade, e 

pequenos pedotúbulos). Originado principalmente pela alteração do arenito da Formação 

Botucatu.  

O comportamento físico-hídrico desse solo (Tabela 3), que apresenta valores de 

densidade do solo de 1,47 a 1,64g/cm³, de densidade de real (de partículas) entre 2,65 e 

2,84g/cm³ e de porosidade total, entre 38,11 e 48,23%, confirma a elevada 

permeabilidade desse solo, fato que combinado com a alta lixiviação, baixa fertilidade e 

baixa coesão, o caracterizam como solo susceptível a processos erosivos hídricos, 

quando mal manejado, e em particular à arenização. 

Tabela 3 – Análise Físico-Hídrica do Perfil-1 
 

Densidade (g/cm³) Horizonte Peso seco 
(g) Partículas Aparente 

Porosidade 
Total (%) 

PH 
(H2O) 

Areal 82.189 2,65 1,64 38,11 4,33 
Ap 81.920 2,66 1,63 38,72 4,25 
AC 73.619 2,84 1,47 48,23 4,41 
C 74.837 2,66 1,49 43,98 4,45 

 

No perfil do solo nota-se o areal como colúvio arenoso lavado e esbranquiçado 

sobre o horizonte Ap. A transição ondulada entre o areal e o Ap do solo sugerem 

preenchimento de sulcos do terreno pela areia lavada (Fotos 13, 14 e 15). 

 

 
Foto 14 - Perfil de detalhe de horizontes superficiais do solo, onde 
nota a transição abrupta entre o areal e o Ap 
Fonte: Trabalho de campo na área em outubro de 2006 
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Foto 15 - Vista de cima do terreno (perfil anterior) sem a camada mais 
superficial do areal, onde nota-se o preenchimento de sulcos pela areia 
lavada. 
Fonte: Trabalho de campo na área em outubro de 2006 
 

Na área de estudo, os solos desta unidade encontram-se quase que totalmente 

desprovidos de vegetação natural (Cerrado), onde são encontradas várias áreas de 

acúmulo de areia (areais), como mostra a foto 16 (A e B).  

 

 
Foto 16 (A e B) - Vista geral de areais na área de estudo, com solos desprovidos de vegetação 
natural e acúmulo de areia. 
Fonte: Trabalho de campo na área em outubro de 2006 

 

Marinho (2003) e Marinho et al (2003a,b), estudando a caracterização físico-

hídrica e a suscetibilidade erosiva linear dos solos da sub-bacia do córrego Queixada, ao 

longo de uma toposseqüência de uma das vertentes do córrego Capivara, na área onde 

se encontra o areal da Fazenda Paraíso (ver figura 29 A - A’) , mostraram que a vertente 

possui 840m de comprimento, é plana a muito suavemente convexizada nos terços 

superior e médio, e concavizada no terço inferior. As cotas altimétricas variam de 702 a 

772m, ou seja, 70m de desnível do topo ao sopé, o que gera um declive médio de 8,3% 

ou 5º. Na caracterização macromorfológica desta toposseqüência foram identificados 

basicamente três tipos de solo que compõem o sistema pedológico predominante na 

Bacia do Córrego Queixada e que ocorrem comumente em todo o Setor da Alta Bacia do 

Rio Araguaia, que são o Neossolo Quartzarênico órtico, Neossolo Quartzarênico 

A 
B
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hidromórfico e Gleissolo, compostos basicamente por quartzo, com grãos bem 

selecionados finos a muito finos e muito friáveis por ser essencialmente arenoso (Figura 

30). 

 

 
Figura 30 - Topossequência Paraíso 
Fonte: Marinho, 2003 
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5.3 – Suscetibilidade à Arenização 

A Carta de Suscetibilidade Natural à Arenização (Figura 31), mostra que 59,38% 

da área total da bacia, se encontram em situação de suscetibilidade que varia de alta a 

muito alta à arenização. Aliado a isso, ao analisar o quadro 25, observa-se que as 

ocorrências de areais, correlacionam-se a essas áreas de altas suscetibilidades 

(91,49%), confirmando a importância deste mapeamento, que é uma ferramenta 

importante na prevenção do processo de arenização. 

 
Área Total Área dos Areais Suscetibilidade à 

Arenização (ha) (km²) (%) (ha) (km²) (%) 
Suscetibilidade Alta 57448,81 574,49 37,88 442,86 4,43 72,18
Suscetibilidade Muito alta 32603,05 326,03 21,50 118,50 1,18 19,31
Suscetibilidade Moderado 4005,67 40,06 2,64 0,51 0,005 0,08
Suscetibilidade Baixa 27091,60 270,92 17,86 44,48 0,45 7,25
Suscetibilidade Muito baixa 30511,14 305,11 20,12 7,19 0,07 1,17
Quadro 25 - Classes e áreas de suscetibilidade e areais. 

 

Correlacionando as classes de suscetibilidade com os elementos analisados 

(relevo, solo, declividade, uso do solo, entre outros) têm-se uma caracterização integrada 

de cada classe, que assim seguem. 

 

5.3.1 – Áreas com suscetibilidade muito baixa à arenização 

As áreas com suscetibilidade muito baixa à arenização ocupam cerca de 

305,11km², equivalentes a 20,12% do total da área. Em sua maioria, possuem 

declividade entre de 0 a 6%, ou seja, locais com declividade de praticamente nula a 

baixa, em relevos predominantemente planos (Foto 17), por conseqüente um baixo 

escoamento superficial, onde os solos se apresentam mais coesos, mas ainda exigindo, 

mesmo que incipientes, técnicas de controle da erosão, principalmente nas bordas de 

Chapada. Correlacionam-se com os Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo nos topos 

planos e em pequenas áreas com os Neossolos Quartzarênicos hidromórficos, 

principalmente nas planícies de inundação do ribeirão Queixada e no Rio Araguaia. 
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Figura 31 – Suscetibilidade Natural à Arenização 
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Foto 17 - Área com relevo plano e classe muito baixa suscetibilidade à 
arenização, intensamente cultivada, neste caso com algodão. 
Fonte: Erides C. Antunes, 2005  

 

Apesar de serem caracterizadas como de muito baixa suscetibilidade à 

arenização, apresentam 1,17% dos areais nesta classe, provavelmente devido ao uso 

intensivo ao longo dos anos.  

 

5.3.2 – Áreas com baixa suscetibilidade à arenização 

Esta classe relaciona-se a locais caracterizados por baixas declividades, atingindo 

o máximo de 12%, e a relevos plano e suave ondulados, dificultando o escoamento 

superficial. Mas, pelo fato de que a maior parte destas áreas estarem nos fundos de vales 

côncavos, favorece o aparecimento dos areais de deposição (Foto 18), com materiais 

oriundos de outras superfícies de montante, ou seja, por erosão laminar, o que justifica os 

7% da área de areais estarem nessa classe de suscetibilidade. 

Representam 17,86% na área da bacia e estão relacionadas principalmente aos 

Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e a pequenas áreas de Latossolos Vermelho-

Amarelo, associados aos relevos concavizados, no prolongamento da chapada 

constituindo uma espécie de ombreiras. 
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Foto 18 - Areal de deposição (centro da foto) em área de classe baixa de 
suscetibilidade à arenização. 
Fonte: Trabalho de campo na área, Fevereiro de 2006. 
 

5.3.3 – Áreas com moderada suscetibilidade à arenização 

Sendo a menos representativa, a classe de suscetibilidade moderada, apresenta 

40,06 km², equivalentes a 2,64% da área total, e está relacionada principalmente a áreas 

de declividade suave ondulada, com boa dispersão de fluxos d’água, profundas e com 

uma boa permeabilidade, portanto bem drenadas, favorecendo a rápida infiltração das 

águas pluviais. Mas, pelo caráter pouco coeso da cobertura pedológica, principalmente 

em se tratando de Latossolos Vermelho-Amarelos de textura média a arenosa com 

elevados teores de areia e argila dispersa em água, e Neossolos Quartzarênicos, 

permitem uma remoção das partículas pelo escoamento superficial e seu conseqüente 

acúmulo nas porções inferiores do relevo. Apenas 0,08% dos areais estão associados a 

essa classe. 

 

5.3.4 – Áreas de alta suscetibilidade à arenização 

Ocupando 37,88% da área, aproximadamente 574,49 km², é a classe de 

suscetibilidade mais representativa, caracterizada por relevos convexizados, rampas 

longas e declividades que variam de 3 a 12%, já favorecendo o escoamento superficial. 

Relacionam-se aos Neossolos Quartzarênicos altamente suscetíveis à erosão e de fato 

com um alto índice de focos erosivos (BARBALHO, 2002). 



 

 

109

Quase 70% dos areais estão inseridas nessa classe, incluindo os dois maiores 

areais da área de estudo. Ao correlacionar esta classe de suscetibilidade ao tipo de uso 

das terras, nota-se principalmente presença de áreas de pastagens. Correlacionando os 

areais encontrados nessa classe à capacidade de uso da terra, confirma-se que estão 

relacionados à capacidade de uso do Grupo A – Classe VI, áreas cultiváveis apenas 

ocasionalmente, e à capacidade de uso do Grupo B – Classe VIII, áreas prioritárias à 

preservação ambiental (Foto 19). 

 

 
Foto 19 - Areal em área de pastagem, em classe Alta de suscetibilidade à 
arenização, e de capacidade de uso Grupo B – Classe VIII. 

   Fonte: Trabalho de campo na área, Fevereiro de 2006. 
 
 
 

5.3.5 – Áreas de suscetibilidade muito alta à arenização 

Estão relacionadas aos relevos concavizados, com declives variando de 3 à 12%, 

rampas longas e em áreas de Neossolos Quartzarênicos. Estas áreas apresentam 

problemas bastante complexos de conservação, onde o meio físico favorece a perda de 

solo por erosão laminar e as formas de relevo contribuem para a aceleração do processo 

de lixiviação, a partir do escoamento difuso, o que ajuda na deposição de material sobre 

os horizontes superficiais do solo. Aproximadamente 21,50% (326 km²), do total da área, 

inserem-se nesta classe, onde também situam 18,7% dos areais.  
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Em relação à capacidade de uso da terra, os areais encontrados nesta 

suscetibilidade, estão relacionados principalmente à capacidade de uso do Grupo B – 

Classe VIII, áreas prioritárias à preservação ambiental (Foto 20). 

 

 
Foto 20 - Areal em área suscetibilidade muito alta à arenização 
Fonte: Trabalho de campo na área em Outubro de 2006 

 

5.4 – A Evolução Histórica dos Areais no Contexto do Uso das Terras 

Numa perspectiva histórica, baseada nos dados de uso do solo de 1965, 

elaborado por Barbalho (2002), e os mapas de uso referentes a 1977, 1989, 1997, 2003 e 

2006 (respectivamente figuras 33, 34, 35, 36 e 24), percebe-se facilmente a 

transformação ocorrida no Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia. Onde se observava 

84,67 % de vegetação nativa em 1965, em 2006 restam apenas 40,68%. Em 

contraposição, em 1965 existiam apenas 15,33% de terras com uso antrópico e em 2006 

esta porcentagem sobe para 59,32%. Conclui-se que em 41 anos a taxa do 

desmatamento total foi de 43,99%, como mostram a figura 32 e o quadro 26. 



 

 

111

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1965* 1977 1989 1997 2003 2006

Vegetação Nativa Uso Antrópico

(%)

*Fonte: BARBALHO,2002  
Figura 32 - Gráfico do histórico do uso do solo para os anos de 1965 a 2006. 

 
Área Coberta 

Ano Classe 
(ha) (Km²) (%) 

Vegetação Nativa 128404,00 1284,04 84,671965 
Fonte: BARBALHO, 

2002 Agropecuária 23256,00 232,56 15,33
Vegetação Nativa 116908,57 1169,09 77,09
Pastagens 15951,61 159,52 10,52
Solo Exposto 13475,06 134,75 8,89

1977 

Área Queimada 5325,03 53,25 3,51
Vegetação Nativa 90363,14 903,63 59,58
Pastagens 50390,69 503,91 33,23
Solo exposto 7000,21 70,00 4,62
Agricultura 3767,54 37,68 2,48
Área urbana 105,89 1,06 0,07

1989 

Areais 32,79 0,33 0,02
Vegetação Nativa 70669,29 706,69 46,60
Pastagens 61533,76 615,34 40,57
Solo exposto 9651,11 96,51 6,36
Agricultura 9400,83 94,01 6,20
Areais 264,71 2,65 0,17

1997 

Área urbana 140,57 1,41 0,09
Vegetação Nativa 65662,63 656,63 43,30
Pastagens 40670,55 406,71 26,82
Solo exposto 39816,04 398,16 26,25
Agricultura 4503,04 45,03 2,97
Areais 838,92 8,39 0,55

2003 

Área urbana 169,07 1,69 0,11
Vegetação Nativa 61697,55 616,98 40,68
Pastagens 73840,22 738,40 48,69
Solo exposto 7896,98 78,97 5,21
Agricultura 7394,47 73,94 4,88
Areais 613,54 6,14 0,40

2006 

Área urbana 217,50 2,18 0,14
Quadro 26 - Histórico do uso do solo para os anos de 65, 77, 89, 97, 03 e 2006. 
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Figura 33 – Mapa de Uso do Solo do ano de 1977 
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Figura 34 - Mapa de Uso do Solo do ano de 1989 
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Figura 35 - Mapa de Uso do Solo do ano de 1997 
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Figura 36 - Mapa de Uso do Solo do ano de 2003 
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Analisando o mapa de uso do solo de 1977, observa-se que a área mantinha mais 

de 70% de vegetação nativa e possuía áreas com solo exposto (áreas provavelmente 

destinadas à agricultura) nos topos da chapada, em áreas com Latossolo Vermelho, e 

pastagens ocupando áreas com Neossolo Quartzarênico. Observa-se ainda, áreas com 

queimadas, principalmente ao sul e ao norte, o que pode indicar desmatamento recente 

para a expansão da agricultura e pastagem. 

Analisando ainda o mapa de uso de 77 e o comparando-o ao de 89, percebe-se 

que no ano de 77 não foram detectados areais na área, mas os mesmo já aparecem em 

89 ocupando uma extensão de 32,79ha, relacionados claramente aos de depósitos de 

materiais oriundos de voçorocas instaladas na área. No mapa de uso de 89 nota-se a 

expansão do desmatamento e o conseqüente aumento da área de pastagem, de 77 a 89, 

17,51% da área foi desmatada (vide quadro 26), época dos incentivos do 

POLOCENTRO, época com o maior índice de extração de lenha (vide figura 4, pág. 36). 

A área ao sul que apresentava queimadas em 77, em 89 aparece com pastagem, sobre 

substrato Neossolo Quartzarênico, já a área com queimada ao norte, se recompôs, o que 

pode ser justificado por queimadas naturais, comuns em vegetação de cerrado (em geral 

associadas à queda de raios). 

Comparando os mapas de uso de 89 e 97, observa-se que muitas áreas de 

vegetação nativa foram substituídas por pastagens (neste período 12,98% da área foi 

desmatada) e áreas de pastagens substituídas por agricultura, o que justifica o aumento 

da produção de grãos (principalmente soja e milho, vide figuras 2 e 3 pág. 34). Ressalta-

se que em 97 vários areais se instalaram na região, sendo o maior na área que em 1977 

apresentava queimada e pastagem em 1989, em regiões de Alta a Muito Alta 

suscetibilidade à arenização. 

No período de 1997 a 2003 o índice de desmatamento reduziu, ficando apenas 

em 3,3% a área desmatada. Analisando o mapa de uso de 2003, observa-se grandes 

extensões de áreas com solo exposto, provavelmente áreas em preparo para a 

agricultura ou renovação de pastagem. Nota-se ainda a instalação de grandes areais, 

principalmente na zona central da bacia, em áreas com classes de Alta a Muito Alta 

suscetibilidade à arenização. No entanto, o que também chama a atenção é a redução de 

área do areal ao sul da bacia, o que indica a tentativa de recuperação da área. 

 Para o período de 2003 a 2006 o índice de desmatamento foi menor que o 

período supracitado, com taxa de 2,62%. Analisando o mapa de uso de 2006, percebe-se 

que alguns areais foram recuperados, com a utilização de técnicas conservacionistas, 



 

 

117

como o terraceamento para a contenção do fluxo superficial e a cobertura do solo 

vegetação de rápido crescimento e boa cobertura. A foto 21 mostra a área ao sul da 

bacia que em 1997 apresentava um grande areal, em 2003 já havia reduzido e em 2005 

(ano da foto) já não existia mais. 

 
 

 
Foto 21 - Área das nascentes do Rio Araguaia com areal em 1997 e 2003, já recuperado em 2006. 
Nota-se o terraceamento e as Áreas de Preservação Permanente. 
 
 

No mapa de uso de 2006 observa-se ainda, o aumento da área de alguns areais, 

principalmente o da norte e o da região central da bacia (este último na Fazenda 

Paraíso), com áreas respectivamente de 196,77 ha e 291,96 há, aqui denominados, 

respectivamente, como Areal 1 e Areal 2, conforme figura 37. Analisando os mapas de 

uso das décadas anteriores, nota-se que estes areais se instalaram em áreas onde a 

vegetação natural foi substituída por pastagem. Analisando ainda o mapa de 

suscetibilidade à arenização, apresentado no tópico anterior, nota-se que estes estão 

localizados em classes de Alta a Muito Alta suscetibilidade à arenização. 
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Figura 37 – Localização dos Areais aqui denominados Areal 1 e Areal 2. 

 

Para uma melhor análise da evolução histórica dos referidos areais segue abaixo 

(Figuras 38 e 39), em detalhe para o areal ao norte (Areal 1) e para o areal na região 

central (Areal 2), recortes das imagens de satélite com as imagens classificadas para os 

anos de 1977, 1989, 1997, 2003 e 2006. 
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Figura 38 - Evolução histórica do Areal 1, tendo em destaque as imagens de satélite com suas 
respectivas imagens classificadas (destaque para os areais em vermelho), para os anos de 77, 89, 
97, 03 e 2006. 
 
 

 

 
Figura 39 - Evolução histórica do Areal 2, tendo em destaque as imagens de satélite com suas 
respectivas imagens classificadas (destaque para os areais em vermelho), para os anos de 77, 89, 
97, 03 e 2006. 

 

O Areal, aqui denominado Areal 2, localiza-se na Fazenda Paraíso, como já dito 

anteriormente. Segundo Marinho (2003), ao estudar essa área cita que o proprietário da 

fazenda ao final de 2002, a fim de realizar o controle erosivo e a contenção do areal, 

efetuou práticas de caráter mecânico. Na meia encosta foram dispostos em nível, 

terraços com base e altura de 2 metros aproximadamente e reservatórios de retenção em 

linha e individuais, mais à jusante, acima da cabeceira de uma voçoroca de grande porte 

instalada na fazenda (Voçoroca Paraíso). Estas alterações no terreno são utilizadas para 

reter ou diminuir o escoamento superficial que incidi na incisão erosiva, forçando-o a 

infiltrar. 

Marinho (2003) observou que os reservatórios de retenção se encontravam bem 

assoreados, tendo em vista o pouco tempo de sua execução, o que permitiu deduzir 

acentuado escoamento superficial (Foto 22), com respectivo efeito erosivo laminar; estes, 

associados à cobertura rala de pastagem sobre um solo friável de granulometria fina a 

muito fina, passível de selagem superficial sob efeito splash (Foto 23), favorecem o 

escoamento hídrico laminar e conseqüente formação de erosões e areais. 
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Foto 22 - Exemplo de escoamento superficial em areal 
da Fazenda Paraíso. 
Fonte: Trabalho de campo realizado em fevereiro de 2006. 
 

 

 
Foto 23 - Exemplo de Efeito Splash em Areal da Fazenda Paraíso. 
Fonte: Trabalho de campo realizado em outubro de 2006. 
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Em visita em campo em agosto de 2005 (Foto 24 A,B,C e D) e outubro de 2006 

(Fotos 25 A,B,C e D), notou-se que as práticas adotadas pelo proprietário não foram 

suficientes ou foram mal dimensionadas, uma vez que se revolveu muito o solo para a 

construção dos terraços, e não reteve se conteve o processo de arenização. 

 

Foto 24 (A, B, C e D) - Construção de terraços para a contenção do escoamento superficial na 
Fazenda Paraíso, município de Mineiros (GO) iniciados ao final de 2002, sendo reformulados em 
2005. 
Fonte: Erides C. Antunes, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Foto 25 (A, B, C e D) - Vista do areal da Fazenda Paraíso, município de Mineiros (GO) em 2006. 
Fonte: Trabalho de campo realizado em outubro de 2006. 

 
Tomando-se a referencia de que quase 88.000 ha do total da área de estudo tem 

como substrato o Neossolo Quartzarênico, este sendo mais passível de arenização, temos 

um percentual de ocorrência de areais equivalente a 0,69% deste total. Chama a atenção o 

fato de que, embora o percentual relativo seja pouco expressivo no contexto regional, trata-se 

de um processo de degradação que atinge áreas significativas no interior das propriedades 

rurais. 

5.5 – Áreas de Risco à Formação de Areais 

 O Mapa de Classes de Potencial (Risco) a Arenização, apresentado na figura 40, 

correlaciona às classes de suscetibilidade a arenização, com as classes de uso e ocupação 

(Recobrimento vegetal), extraídas do mapa de uso do solo. Este cruzamento visa identificar, 

em classes, o grau de compatibilidade entre o uso do solo, e a suscetibilidade à arenização. 

O mapa de risco à arenização revela que 85,29% da área se apresentam em situação 

de médio a alto risco à arenização. Aliado a isso, ao analisar o quadro 27, observa-se que as 

porcentagens de ocorrências de areais correlacionam-se, principalmente, às áreas de alto 

risco (88,68%), confirmando a importância do mapeamento do risco à arenização como 

ferramenta para tomada de decisões, quanto ao uso das terras em áreas predispostas aos 

processos de arenização. 

A B 

C 

D 
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Figura 40 – Mapa de Potencial (Risco) à Arenização 
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Área Total Área dos Areais 
Classes 

(ha) (km²) (%) (ha) (km²) (%) 

I - Alto Risco 54666,78 546,67 36,05 561,89 5,62 91,58 

II - Médio Risco 74684,16 746,84 49,24 51,65 0,51 8,42 

III - Baixo Risco 22309,33 223,09 14,71 0,00 0,00 0,00 

 Quadro 27 – Relação entre as classes de risco à arenização e a área total e dos areais. 
 

No sentido de compreender as classes de riscos, segue-se a sua análise 

individualizada. 

 
5.5.1 – Baixo risco à arenização 

Foram classificadas como baixo risco as áreas onde o uso atual do solo está 

compatível com abaixa susceptibilidade à arenização, mas mesmo assim, ainda 

requerem, ainda que brandas, algumas medidas conservacionistas simples de proteção 

do solo. Na área esta classe corresponde a pouco mais de 14% (223,09 km²) e não 

apresentou nenhum areal. Correspondem, em sua maioria, às planícies fluviais, que 

morfologicamente se associam aos vales côncavos ainda preservados com mata ciliares 

e cerrado (Foto26). 

 
Foto 26 - Área com baixo risco à arenização (parte central da foto), onde se 
observa a planície fluvial do Araguaia, bem preservada com mata ciliar. 
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5.5.2 – Médio risco à arenização 

Associa-se, principalmente, aos Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo, às 

áreas de baixa declividade (0 a 6%), às áreas com agricultura, nos topos da chapada, e 

às áreas não desmatadas, ainda com vegetação nativa. Foram consideradas de médio 

risco, pelo fato que os processos de arenização ainda podem ser controlados com 

práticas conservacionistas adequadas. Essa classe corresponde a 49,24 % da área total 

e contém 8,42% do total dos areais.  

 
5.5.3 – Alto risco à arenização 

 
As áreas de alto risco à arenização, correspondem a aproximadamente 36% da 

área total (cerca de 546,67 km²), e estão diretamente relacionadas aos Neossolos 

Quartzarênicos, tanto em vertentes côncavas quanto em convexas, com declividades 

acima de 6%, em extensos comprimentos de rampas. O uso atual do solo está 

completamente incompatível com a elevada susceptibilidade à arenização, justamente 

em áreas de discrepância alta a máxima, onde são recomendadas medidas severas para 

o controle da arenização. Mais de 90% do total da área dos areais se localizam nesta 

classe, que são ocupadas principalmente por pastagens. A foto 27 mostra uma área de 

alto risco à arenização, já com presença de focos de areais e uso de terraceamento para 

conter o processo. 

 
Foto 27 - Área de alto risco à arenização, já com presença de focos de areais e uso de 
terraceamento para conter o processo. 
Fonte: Trabalho de campo realizado em outubro de 2006 
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CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa objetivou compreender a distribuição, os condicionantes, a 

origem e evolução dos areais, bem como, avaliar as suscetibilidades e riscos ao 

fenômeno. Tal objetivo requereu uma abordagem que permitisse tanto uma análise 

setorial (de um só componente, exemplo solos) como integrada (de vários componentes). 

Nesse sentindo, a adoção de um método de análise, integrada dos componentes 

do meio físico, mostrou-se satisfatório na presente pesquisa, pois permitiu identificar os 

locais onde se encontravam e se encontram os areais e os parâmetros espaciais 

setoriais, cuja integração levou à espacialização das cinco classes de suscetibilidade e 

das três de risco à arenização na área em estudo. O relativo ineditismo desse método 

consiste na sua aplicação ao estudo de areais do Setor Sul da Alta Bacia do Rio 

Araguaia. Os resultados reforçam a idéia de que novos trabalhos que venham a analisar 

os mesmos processos nessa ou em outras áreas similares, já podem ser feitos em uma 

escala de trabalho de maior detalhe, para permitir a avaliação do modelo e dos 

mecanismos físico-hídricos do processo. 

Do ponto de vista da distribuição a pesquisa revelou que areais encontram-se mal 

distribuídos, em sua maioria de forma desigual em pequenas manchas pela área. Os dois 

maiores, juntos, correspondem a ~79% do total da área dos areais, sendo que um se 

situa na porção noroeste da área, na subbacia do Ribeirão do Sapo, no Município de Alto 

Taquari/MT e o outro na porção central da bacia, na subbacia do Ribeirão Queixada, no 

município de Mineiros/GO. 

A ocorrência de areais no Setor Sul da Alta Bacia Rio Araguaia é significativa 

Ocupando uma extensão de 613,54ha do total área, encontram-se mal distribuídos pela 

área, ou seja, concentrados (Figura 28), sendo os de maior extensão localizados na 

porção noroeste, no Estado de Mato Grosso (Foto 11 A e B), com área de 196,77 ha e 

porção central, este no Estado de Goiás com extensão de 291,96 ha (Foto 12). ~79% 

ocupam da área  

Do ponto de vista dos condicionantes a pesquisa revelou que os processos de 

arenização instalados na área de estudo, têm suas causas associadas tanto aos 

condicionantes naturais como antrópicos. Aos condicionantes naturais, o substrato 

geológico da Formação Botucatu (arenitos), os solos a este relacionado com alta 

suscetibilidade erosiva (Neossolos Quartzarênicos), a baixa declividade, mas associada a 
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rampas longas e as condições climáticas nem sempre favoráveis (intensidades das 

chuvas de forma aleatórias). Aos condicionantes antrópicos os desmatamentos 

generalizados para a introdução de pastagem e/ou agricultura, inexistência e/ou práticas 

conservacionistas inadequadas.  

Quanto ao processo de arenização, a erosão laminar e linear se revelaram como 

um dos mais significativos indutores. Os fatores que determinam tanto a suscetibilidade 

como o risco a este tipo de erosão estão espacialmente associados com a suscetibilidade 

e risco aos processos de arenização, cuja explicação possível se encontra na 

convergência das mesmas variáveis relativas ao meio físico e ao uso e ocupação da 

área. 

Merecem destaque a presença de dois grandes tipos de areais relacionados à 

erosão linear, os que se situam a montante e os que se situam a jusante das voçorocas e 

o fato de que os de montante se relacionam a grandes embaciados de muito baixos 

declives.  

Quanto aos areais relacionados com a erosão laminar, em geral se situa a meia 

encosta convexizadas e de longo declive, ocupada com pastos e mais raramente Cerrado 

sentido restrito. 

Quanto às características dos depósitos dos areais concluiu-se que são rasos 

(<10cm de espessura), regularizando os terrenos ao preencherem reentrâncias, mas 

guardam as mesmas características do Neossolo Quartzarênico, ou seja arenosos, finos 

a muito finos, ácidos, brancos, porém ainda menos coesos do que eles e onde a 

vegetação é rala, dispersa e graminosa.   

O estudo indicou ainda que ~ 60% do total da área de pesquisa se encontra nas 

classes alta a muito alta suscetibilidade à arenização, onde ~ 54% dessas áreas estão 

sendo utilizadas com atividades agropecuárias, atividades essas não recomendadas para 

a área. Os areais que juntos somam 613,54 ha, ou seja 0,42% do total da área, na escala 

adotada, corroborando a interpretação de que a sua origem e evolução se relacionam à 

discrepância entre a capacidade de uso e o uso, já que comprovadamente todos se 

instalaram em locais onde há discrepância máxima e sobretudo, nas últimas duas 

décadas, como mostraram as imagens de satélite sucessivas no tempo.  

Em relação ao risco à arenização, o estudo revelou que ~ 85% da área se 

encontra entre médio e alto risco, porém 100% dos areais atuais estão localizados em 

áreas de alto risco à arenização. Considerando-se que o risco resulta da relação entre 
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suscetibilidade e uso, é que se pode então, concluir através deste estudo, que os 

processos de arenização instalados na área de estudo, têm suas causas associadas 

tanto aos condicionantes naturais como antrópicos. 

Daí a recomendação para que esses solos sejam preservados com a cobertura 

vegetal nativa. Nas áreas de uso agropecuário ser utilizadas práticas que promovam o 

aumento da matéria orgânica do solo como correção e adubação específicas, evitar 

práticas mecânicas que promovem grande mobilização do solo, evitar que o solo 

permaneça descoberto, nas pastagens adotar gramíneas 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. 

Sendo a escala trabalhada uma escala regional, na ordem 1:60.000, esta 

pesquisa se torna satisfatória, ao atingir os objetivos propostos e contribuir para a 

proteção dos solos da Alta Bacia do Rio Araguaia, dos malefícios do processo da 

arenização. 
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DESCRIÇÃO DAS SONDAGENS 
 
S-1 
 
Localização: 272992E e 8034542W, Município de Mineiros (GO) zona de cabeceira de 
drenagem, Fazenda Paraíso, a 745mt de altitude. 

 
Areal 00-03 cm - 7,5 YR, 6/4 (seco), bruno claro;  arenoso; solto. 
Ap 00-20 cm - 7,5 YR, 5/4, bruno; arenoso; ligeiramente húmido. 
A 20-40 cm - 7,5 YR, 5/4, bruno; arenoso; ligeiramente húmido. 
C 40-60 cm - 7,5 YR, 5/6, bruno forte; arenoso; ligeiramente húmido. 
 

 
S-2 
 
Localização: 272553E e 8034405W, Município de Mineiros (GO) zona de cabeceira de 
drenagem, Fazenda Paraíso, a 734mt de altitude 

 
Areal 00-03(5) cm - 7,5 YR, 6/3 (seco), bruno claro;  arenoso; solto. 
Areal 05-10cm - 7,5 YR, 4/4, bruno claro;  arenoso; solto; ligeiramente húmido. 
Ap 00-20 cm - 7,5 YR, 4/4, bruno claro;  arenoso; solto. ligeiramente húmido. 
A 20-40 cm - 7,5 YR, 4/4, bruno claro;  arenoso; solto. ligeiramente húmido. 
AC 40-60 cm - 7,5 YR, 5/6, bruno forte; arenoso; solto; ligeiramente húmido. 
C 60-80 cm - 7,5 YR, 5/8, bruno forte; arenoso; solto; ligeiramente húmido. 
C 80-100 cm - 7,5 YR, 5/8, bruno forte; arenoso; solto; ligeiramente húmido. 
 

 
DESCRIÇÃO DO PERFIL 
 
PERFIL 1 
Data: 14/10/2006 
Classificação SBCS: NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico, A antrópico. 
Localização: Microbacia do Córrego Capivara; Município de Mineiros (GO); Fazenda 
Paraíso, à 37,70m da cerca de divisa, em sentido da vertente. Coordenadas 17º 04' 09" S 
e 53º 08' 13" W Gr. 
Situação, Declive e Cobertura Vegetal: situada no terço médio de rampa, com 
declividade menor que 5%, cobertura com pastagem (pasto sujo) com Brachiaria 
(falhada) 
Altitude: 785mt 
Litologia: Arenito 
Formação Geológica: Jurássico/Cretáceo. Formação Botucatu 
Material Originário: Produto da alteração do Arenito Botucatu 
Pedregosidade: Não Pedregoso 
Rochosidade: Não Rochosa 
Relevo Local: Convexizados, com cabeceiras côncavas amplas, tipo anfiteatro. 
Relevo Regional: Predominantemente Convexizados. 
Erosão: Laminar e voçorocamento. 
Drenagem – Fortemente drenado, com marcas de ondas localizadas. 
Vegetal Primária – Cerrado Aberto 
Uso atual – Pastagens de Brachiaria. 
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Clima – Aw, da classificação de Köppen 
Descrito e coletado por Castro, S.S., Silva, R.A.A. e Borges, R.O. 
 
 
 
Descrição Morfológica 
 
Areal 0 - 3(5) cm, bruno (7,5 YR 4/3); arenoso; macio; solto; não plástica e não 

pegajosa; zero de raízes; transição ondulada abrupta. 
 
Ap  3(5) - 13(29) cm, bruno escuro (7,5 YR 3/3, úmido) e bruno (7,5 YR 4/3, seco); 

arenoso; macio; solto; muito friável; não plástica e não pegajosa; raízes 
fasciculadas muito finas (raríssimas); transição ondulada difusa. 

 
AC 13(29) – 64(80) cm, bruno forte (7,5 YR 4/6, úmido); arenoso; macio; solto; 

muito friável; maciços que se desfaz em grãos simples; ligeiramente plástica; 
não pegajosa; raízes fasciculadas (raras); pedotúbulos 1-2 cm de diâmetro e 1 
grande 1,5 – 2 cm com material do horizonte C; transição ligeiramente 
ondulada, difusa. 

 
C 64(80) – 115+ cm, bruno forte (7,5 YR 5/6, úmido); arenoso (com um pouco 

mais de argila que os anteriores); macio; poroso que se desfaz em grãos 
simples; solto; ligeiramente plástica (mais que o anterior) e não pegajoso; 
raízes fasciculadas (raríssimas); pedotúbulos bem pequenos (<1cm de 
diâmetro)  com preenchimento avermelhado. 

 


