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RESUMO 

A ocupação do bioma Cerrado inicia-se na década de 1940 e se intensifica na década 1970 

principalmente com incentivos fiscais de planos desenvolvimentistas de governo que 

tinham como objetivos a expansão das atividades agropecuárias. Em consequência 

grandes áreas de vegetação foram degradadas trazendo prejuízos como a fragmentação 

da mesma, que é considerada a principal causa da perda de biodiversidade, bem como, a 

intensificação de processos erosivos laminares. Os mapeamentos de uso e cobertura da 

terra, utilizando ferramentas do SIG, são objetos de constantes discussões nas análises 

ambientais que visam diagnosticar e avaliar o desenvolvimento de impactos ambientais 

distintos, permitindo inferir nas mudanças ocorrentes em determinado espaço de tempo, 

bem como, o processo histórico de fragmentação da vegetação original. Dessa forma sob 

uma abordagem geoecológica a partir da análise integrada, tem-se realizado diversos 

estudos com a finalidade de compreender a dinâmica da paisagem integrando dados do 

meio físico e métricas descritoras de fragmentação. Portanto o objetivo desse estudo foi 

de avaliar, com base em métodos de classificação e análise quantitativa da fragmentação 

a evolução do uso da terra e da cobertura vegetal, assim como a suscetibilidade à 

processos erosivos na sub-bacia do rio Caiapó, que integra a área core do bioma Cerrado. 

Adotou-se como recorte temporal os anos de 1985, 1995, 2005, 2011 e 2016, sendo os 

dados de mapeamento obtidos da classificação a partir de imagens LANDSAT, análise 

da fragmentação por meio de índices descritores da paisagem e para a suscetibilidade à 

processos erosivos, dados integrados de solo e relevo. Os resultados indicam que o 

cerrado ainda encontra-se em um rápido processo de ocupação, processo intensificado 

principalmente em 1995, visto que a cobertura vegetal encontra-se bastante fragmentada 

e há um crescente aumento da atividade agropecuária na área de estudo, principalmente 

em áreas consideradas de muito a extremamente suscetíveis à erosão laminar tanto para 

os fragmentos de vegetação como para as atividades agrosilvopastoris. 

Palavras-chave: Ocupação do Cerrado, Degradação, Métricas descritoras da Paisagem, 

Processos erosivos. 
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ABSTRACT 

The occupation of the Cerrado biome begins in the 1940 and intensifies in the 1970 

primarily through development plans of Government which had as objectives through tax 

incentives the expansion of farming activities. As a result large areas of degraded 

vegetation were bringing losses as the same fragmentation, which is considered the main 

cause of loss of biodiversity, as well as the intensification of erosion processes laminar. 

The mappings of use and coverage of the Earth, using GIS tools, are objects of constant 

discussions in environmental analyses aimed at diagnosing and measuring the progress 

of different environmental impacts, enabling infer the changes occurring in a given period 

of time, as well as, the historic process of fragmentation of the original vegetation. That 

way under a geoecology approach from the integrated analysis, has conducted several 

studies in order to understand the dynamics of the landscape by integrating data from the 

physical environment and descriptors metrics of fragmentation. Therefore the aim of this 

study was to assess, on the basis of grading methods and quantitative analysis of the 

evolution of land use and vegetation cover, as well as susceptibility to erosion processes 

on the Sub-basin of rio Caiapó, which integrates the core area of the Cerrado biome. 

Adopted as timeframe in 1985, 1995, 2005, 2011 and 2016, with the obtained 

classification mapping data from LANDSAT images; for data analysis index 

fragmentation landscape descriptors; and susceptibility to erosion processes, integrated 

data of soil and topography. The results indicate that the cerrado is still in a rapid process 

of occupation, intensified process mainly in 1995, whereas the vegetation cover is quite 

fragmented and there is a growing increase in agricultural activity in the area of study, 

especially in areas considered of very to extremely susceptible to erosion for both laminar 

fragments of vegetation as agrosilvopastoris activities. 

Keywords: Cerrado occupation, Degradation, Landscape descriptive metrics, Erosive 

processes. 
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INTRODUÇÃO 

O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro e tendo em vista o 

rápido processo de fragmentação da vegetação nativa e por abrigar uma elevada 

diversidade de espécies endêmicas, se enquadra dentro dos 34 ‘hotspots’ de conservação 

(MITTERMEIER, 2004). Este bioma detém 1/3 de toda a biodiversidade brasileira, sendo 

a flora diversificada em diferentes fitofisionomias, classificadas por Ribeiro e Walter 

(2008), em nível de Formação Florestais, Campestres e Savânicas.  É considerado como 

o divisor de águas, abastecendo importantes nascentes que subsidiaram na formação de

grandes bacias hidrográficas, sendo as principais: Araguaia/Tocantins, São Francisco e 

Paraná/Paraguai (PPCERRADO/MMA, 2009). 

O processo de ocupação deste bioma inicia-se na década de 1940, no governo de 

Getúlio Vargas, com a denominada “Marcha para o Oeste”; que visava à ocupação do 

interior do País, intensificada nessa época pela possibilidade de escoamento de grãos a 

partir da estrada de ferro.  

Porém, somente na década de 1970 que se efetivou de fato esse processo de 

ocupação com a implantação do Programa de Desenvolvimento do Cerrado 

(POLOCENTRO) (DUARTE et al, 2002). O POLOCENTRO tinha por objetivo 

promover o desenvolvimento da agropecuária em áreas de Cerrado nas regiões Centro-

Oeste e Oeste de Minas Gerais. As regiões ou conjunto de municípios escolhidos 

detinham infraestrutura básica, como rodovias, áreas com jazidas de calcário (mineral 

usado na correção dos solos ácidos do cerrado) e receberam incentivos fiscais, crédito 

rural e financiamento do governo (QUEIROZ, 2009).  

Klink e Machado (2005) e Zamberlam et.al., (2009), indicam que, cerca da metade 

dos dois milhões de km² da área total do cerrado de alguma forma está sob uso antrópico, 

utilizada para agricultura ou pastagem. Dados do TerraClass (2015) indicam que o 

Cerrado ainda detém 54% de sua cobertura vegetal, sendo as atividades antrópicas 

representando o total de 41%. Contudo, intenso processo de desmatamento do Cerrado 

tem levado a redução do mesmo a pequenos fragmentos, sendo estes 8,21% protegidos 

em Unidades de Conservação (MMA, 2017). 

Chaves (2003) considera que a fragmentação de uma área além de trazer prejuízos 

para a biodiversidade local, também afeta o solo e prejudica o sistema hídrico. Portanto, 

com a finalidade de entender e avaliar esses impactos, é necessária a avaliação das 

transformações de uso do solo frente a uma análise da paisagem avaliando a fragilidade 
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do solo. Metgzer (2001) considera que o processo de fragmentação além de desconectar 

paisagens naturais, diminuindo a riqueza e abundância das espécies, traz como 

consequência o aceleramento de processos erosivos, sendo eles lineares ou laminares, 

bem como a perda de solo, arenização e assoreamento dos rios. O conhecimento a respeito 

das paisagens permite inferir a potencialidade e limitações do uso do solo, podendo 

determinar a susceptibilidade a erosões, visando auxiliar nas tomadas de decisão para 

planejamento ambiental (WATANABE, 2011). 

A análise integrada da paisagem conjunta com a Geoecologia proposta por Carl 

Troll (1936) possibilita, a partir de dados vetoriais multiescalares, a análise da relação 

entre homem-ambiente sobre a paisagem, o que torna possível a seleção de áreas passíveis 

de restauração e recuperação (METZGER, 2001; PÉRICO et al., 2005; RODRIGUES et 

al., 2007; FARIA et al., 2012). Pinheiro (2015) afirma que a análise geoecológica é 

essencial no entendimento da fragmentação, tanto para avaliar o grau de isolamento, 

tamanho e área dos fragmentos. 

A Alta Bacia do rio Araguaia é representativa do processo histórico de ocupação 

do Cerrado, portanto tem sido alvo de pesquisas feitas por Barbalho (2002), Castro et al., 

(2004), Faria e Castro (2007), entre outras que correlacionam os impactos ambientais 

frente à expansão de atividades agrícolas nas últimas quatro décadas, que constataram os 

processos de degradação, e consequentemente, fragmentação da vegetação se deu de 

forma distinta entre as sub-bacias que compõem a área (Cachoeira Grande, Rio dos 

Peixes, Rio das Garças, Rio Caiapó e Rio Claro); estando relacionada às diferenças nas 

limitações físicas e ao desenvolvimento econômico, em especial à aptidão agrícola.  

As sub-bacias do rio Claro (FARIA, 2011), Garças (NASCIMENTO, 2012) e 

Peixes (TENAGLIA, 2011) frente à abordagem geoecológica já foram analisadas, porém, 

a análise integrada da Alta Bacia do Araguaia depende da avaliação histórica do padrão 

de fragmentação e conservação dos remanescentes de Cerrado da sub-bacia do rio Caiapó. 

No estudo realizado por Silva Jr et.al (2007), o mesmo constatou que a sub-bacia 

encontra-se bastante degradada, influenciadas principalmente pela atividade pecuária e 

que a mesma já se encontra em elevado processo de fragmentação. 

Dessa forma, o intuito da pesquisa é avaliar o processo de fragmentação da 

cobertura vegetal na sub-bacia do rio Caiapó a partir da análise integrada da paisagem, 

sendo definido com objetivos específicos: (1) avaliar a evolução do uso do solo na 
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sucessão histórica entre 1985 a 2016; (2) Avaliar a susceptibilidade à erosão laminar; (3) 

avaliar a fragmentação da cobertura vegetal a partir de métricas descritoras da paisagem. 

Esta pesquisa integra o Sub-Projeto “Análise Geoecológica da Fragmentação da 

Paisagem na Sub- Bacia do Rio Caiapó (GO)”, vinculado ao PAMIRA - Programa de 

Desenvolvimento Integrado da bacia do rio Araguaia, que é desenvolvido no Laboratório 

de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física (LABOGEF), desde 1998.  

   Os resultados são apresentados em formato de três capítulos estruturados sobre 

uma perspectiva de análise geoecológica da paisagem que se complementam e 

apresentam as características geoambientais da área de estudo (Capítulo I); os 

pressupostos teóricos para análise integrada da paisagem (Capítulo II); os procedimentos 

metodológicos (Capítulo III); e Suscetibilidades da configuração histórica da paisagem 

na sub-bacia do rio Caiapó (Capítulo IV). 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DA SUB-BACIA DO RIO 

CAIAPÓ. 

 A sub-bacia do rio Caiapó é afluente do rio Araguaia pela margem direita, 

possuindo uma extensão de aproximadamente 13.000 Km². Localiza-se na região Oeste 

do estado de Goiás abrangendo um total de 12 municípios (Amorinópolis, Aragarças, 

Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Diorama, Iporá, Ivolândia, Montes 

Claros de Goiás, Palestina de Goiás e Piranhas), limita-se entre as sub-bacias do Rio Claro 

(a leste) e Peixes e Garças (a oeste) (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização da sub-bacia do rio Caiapó 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 

 

Alguns dos municípios presentes nessa área foram, demográfica e 

economicamente, influenciados diretamente por incentivos governamentais. Aragarças, 

por exemplo, foi selecionado para implantação dos projetos da Fundação Brasil Central 

na década de 1940 e Piranhas, como alvo direto do POLOCENTRO em 1970.  A partir 

de 2000, com a crise energética, o governo ao adotar medidas que apoiam fontes não-

convencionais e conservação de energia, estimulou a construção de Pequenas Centrais 
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Hidrelétricas (PCHs). As particularidades geombientais da bacia favoreceram a instalação 

de duas PCHs e o desenvolvimento de outros projeto a serem implantados 

(NATURAE/EIBH, 2006; PESSOA et al, 2007).  

Neste contexto, o município de Caiapônia, o mais representativo ocupando cerca 

de 40% da área total da sub-bacia, tem influência inclusive na pecuária no Estado de 

Goiás. Em 2010 chegou a ocupar o 3º lugar na produção de gado de corte, além de possuir 

atrativo ecoturístico com inúmeras cachoeiras, tais como Cachoeira do Sereno, Cachoeira 

do Lageado, Cachoeira Salomão, Cachoeira da Samambaia, dentre outras (GUERREIRO, 

2016). 

Outros municípios, como Piranhas, também apresentam potencialidade turística, 

sendo indicado no Mapa do turismo brasileiro, como pertencente a “Região Turística 

Pegadas no Cerrado”, que contempla outros treze municípios goianos, sendo que 

excetuado Caiapônia, encontram-se fora dos limites da sub-bacia do Rio Caiapó.  

 A sub-bacia tem considerável importância para manutenção da biodiversidade, 

mas embora não apresentem áreas delimitadas como Unidades de Conservação sob tutela 

do estadual ou federal, estudos conduzidos pelo Ministério do Meio Ambiente, indicam 

a presença de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, localizadas entre os 

municípios de Bom Jardim de Goiás e Aragarças, em Caiapônia e em Piranhas (MMA, 

2016). No entanto, tal bacia hidrográfica encontra-se em processo contínuo de 

transformação devido práticas antrópicas (SILVA JR et al., 2007; FARIA, 2012). 

Faria (2012) constatou que a mesma possui grande variação geomorfológica e 

litológica, sendo que as Unidades Geológicas mais expressivas que integram a sub-bacia 

são as do Grupo Itararé, com a Formação Aquidauana; seguida pelo Grupo Paraná, com 

a Formação Ponta Grossa e Grupo São Bento com a Formação da Serra Geral (Figura 2).  
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Figura 2: Mapa de geologia da sub-bacia do rio Caiapó 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 

 

A Formação Aquidauana representa cerca de 30,4 % da sub-bacia e encontra-se  

localizada predominantemente  nos municípios de Caiapônia e Aragarças, sendo formada 

precisamente de arenitos; a Formação Ponta Grossa com 16 % da área, pertencente a 

regiões com afloramentos rochosos é caracterizada por sedimentos de arenitos 

feldspáticos e está distribuída na porção leste da bacia entres os municípios de 

Amorinópolis, Bom Jardim de Goiás e Diorama; a Formação da Serra Geral compreende 

um emaranhado de rochas vulcânicas, com 2,2 % do total da área de estudo, encontra-se 

nos municípios de Arenópolis e Piranhas (LACERDA FILHO, 1999). 

 Os aspectos geomorfológicos, segundo classificação proposta por Latubresse 

(2006), indicam que a maior parte da sub-bacia encontra-se em regiões de “Superfície de 

Aplainamento” (78,2% da área), seguidas por “Zona de Erosão Recuante” (14,4 % da 

área) e “Relevo de Morros e Colinas” (5,8 % da área) (Figura 3 (A)).  

A declividade da sub-bacia varia de 0 a 75 % embora haja predominância de 

relevo classificado como plano (0-3%, correspondente as áreas de Superfície de 

aplainamento). As classes que variam entre 8-20% e 20-45%, sendo respectivamente 

ondulado e forte-ondulado, estão distribuídas ao longo de toda a sub-bacia em regiões de 
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morros e colinas; e as classes montanhoso (45-75%) e escarpado (> 75%) limitadas a 

áreas de erosão recuante (EMBRAPA, 1979) (Figura 3 (B)).  

Correlacionando os dados geomorfológicos encontrados na área de estudo com 

dados hipsométricos (Figura 3 (C)), verifica-se que a Superfície de aplainamento varia de 

100 a 300 metros de altitude, expressivas no norte e noroeste da sub-bacia; Zonas de 

erosão Recuante entre cotas altimétricas de 500 a 700 metros, localizada na porção 

sudeste e Relevos de morros e colinas, na porção norte e centro-norte, com altimetria 

variando de 700 a 900 metros. 

 

Figura 3: Mapas de geomorfologia (A), declividade (B) e hipsometria (C) da sub-bacia 

do rio Caiapó 

 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 
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A diversidade lito-geomorfológica desenvolveram-se classes de solos 

característicos de ambiente de Cerrado, como os Latossolos, Neossolos, Argissolos, 

Cambissolos e, ainda, os Gleissolos e Plintossolos (Figura 4). 

Figura 4: Mapa de solos da sub-bacia do rio Caiapó. 

 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 

 

Os Latossolos (29,2% da área) ocorrem em manchas contínuas nas porções 

centrais e sul, caracterizados por serem altamente intemperizados, baixa fertilidade e bem 

drenados, recorrentes em áreas mais planas e suave-onduladas, como em chapadões ou 

vales. Os Neossolos (22,3 % da área), com baixa fertilidade e pouco desenvolvido, são 

solos caracterizados pela forte presença de areia e sua resistência ao processo de 

intemperização, distribuindo-se por vários setores da sub-bacia, porém as maiores 

manchas são identificadas na porção sudoeste, na região de Caiapônia.  

As manchas de Argissolos (28,1 % da área) são verificadas de forma contínua nas 

porções centrais e leste da bacia. Tal classe apresenta grande potencialidade agrícola, 

principalmente quando recorrente em áreas mais planas, porém em áreas com cotas 

altimétricas elevadas apresentam alta suscetibilidade à erosão, pois são solos constituídos 

principalmente de horizonte B, com baixa atividade de argila. 
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 Os Cambissolos (20,1% da área) são solos bem drenados, com presença do 

horizonte B incipiente, assim como os Argissolos, quando presente em regiões mais 

planas possui boa aptidão agrícola, e em regiões de relevo mais movimentado está sujeito 

a processos erosivos, e sua ocorrência dispersa na área de estudo está associada a 

afloramentos rochosos  

Os Gleissolos (0,1% da área) são solos de baixa fertilidade, hidromórficos, 

permanentemente saturados de água, e estão restritos às planícies de inundação dos cursos 

fluviais na porção norte da sub-bacia. Os Plintossolos (0,2% da área), são solos mal 

drenados, hidromórficos e, geralmente, estão associados à áreas de várzeas e relevo plano 

a suavemente-ondulado, ocorrendo principalmente na parte noroeste da sub-bacia 

(EMBRAPA, 2006; FARIA; CASTRO, 2007). 
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CAPÍTULO II: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA A ANÁLISE DA 

ESTRUTURA DA PAISAGEM 

 Segundo Jansen et al. (2002), a compreensão das interações entre cobertura 

terrestre e uso da terra em seus espaços avaliados sob aspectos históricos são 

fundamentais para avaliar e gerenciar as alterações das atividades humanas, que afetam 

significativamente a biodiversidade, alterando serviços ecossistêmicos, contribuindo para 

mudanças climáticas em nível local ou regional, entre outros impactos.  

Avaliar as mudanças do uso da terra implica em avaliar também as influências e 

atores políticos, públicos e privados empenhados no processo de ocupação de 

determinada região, pois o uso da terra é considerado como o conjunto de atividades 

(agricultura, pastagem, áreas urbanas, vegetação entre outros) sobre uma determinada 

localidade; sendo o local definido a partir da sua capacidade em gerar lucros (CSABA, 

2001). Miziara (2006), afirma que as terras mais caras representam uma maior 

lucratividade, principalmente por estarem próximas a grandes mercados consumidores, 

influenciadas também pela posição geográfica, tipo de solo e hidrografia. Dessa forma o 

conhecimento integrado dos fatores físicos (solo, relevo, cobertura vegetal) e fatores 

econômicos (dados censitários) são imprescindíveis para o entendimento da ocupação e 

mudança no uso da terra. 

Para Lambin (2001), como as análises e avaliações das causas e respostas das 

mudanças do uso da terra podem ser usadas de forma preditiva para ações futuras, essa 

tipologia de análise é multidisciplinar, devendo ser abordada e analisada de forma 

integrada.  

Segundo Assad e Sano (1998), o monitoramento de uma região é o principal fator 

para o planejamento racional, frente à velocidade de ocupação do espaço e dos poucos 

conhecimentos existentes sobre os recursos naturais de uma dada área. Embora as análises 

que priorizam os mapeamentos realizados para o monitoramento das mudanças no uso 

das terras (Terra Class, 2015; Faria e Castro, 2013, entre outros) estejam apontado as 

atividades de agropecuária como responsáveis pela fragmentação da vegetação nativa, 

impactos ambientais negativos associados à análise particularizada do processo de 

conversão e uso da cobertura terrestre para regiões específicas ainda carece de ser 

realizada para fins de planejamento estratégico.    



22 
 

A representação da dinâmica de ocupação da terra e das suscetibilidades 

ambientais produz instrumentos preciosos para proposições promotoras da 

sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico, pois é aventada a constituição de 

indicadores ambientais e a avaliação da capacidade de suporte ambiental. E o uso dos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) representam um importante para o 

entendimento destas avaliações (ESCADA; ALVES, 2001). 

O tratamento de tais temáticas vem sendo favorecido por discussões teórico-

metodológicas que tratam por uma perspectiva integradora e holística as alterações na 

configuração e estrutura da paisagem e suscetibilidades ambientais, aproximando-se da 

linha de pesquisa denominada de Geoecologia das Paisagens. 

 A Geoecologia de Paisagem é proposta como uma ciência de caráter interdisciplinar 

que visa à compreensão da paisagem analisada de forma holística, integrando aspectos 

ambientais (bióticos e abióticos), sociais e culturais (SILVA et al., 2010; RODRIGUEZ; 

SILVA, 2013).  

Carl Troll, em 1936, quando propôs o estudo da paisagem sob a abordagem 

geoecológica considerou que as paisagens naturais eram formadas por intermédio de 

relações entre o ser humano e natureza, e que deveriam ser analisadas de forma integrada, 

considerando que as mesmas são mosaicos heterogêneos de unidades interativas entre si 

(METZGER, 2001; RODRIGUEZ; SILVA, 2013), sendo esta heterogeneidade definida 

a partir de fatores climáticos, geomorfológicos e antrópicos (FORMAN; GODRON, 

1986; LANG; BLASCHKE, 2009). 

Faria (2011), considera que o estudo acerca da configuração da paisagem é uma 

prioridade no contexto sobre a evolução da ocupação no Cerrado, avaliando ainda que os 

processos de fragmentação acerca deste bioma acabam prejudicando a preservação e 

manutenção do mesmo.  

Segundo o dicionário Aurélio, dentro da etimologia da palavra, Paisagem é definida 

como “Extensão do território que se abrange com um lance de vista” (FERREIRA, 2009). 

O conceito de paisagem começa a ser construído no século XIX com Humboldt, 

abordando descritivamente a funcionalidade que a natureza desempenhava permitindo 

entender a fisionomia da mesma e como se relaciona com o homem (MOURA; SIMÕES, 

2010; VITTE; SILVEIRA, 2010).  
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O termo “paisagem” leva em conta os componentes naturais (geomorfologia e a 

vegetação) os fatores de intervenção humana (manejo da vegetação) e as qualidades 

estéticas (à reação mental do que os olhos vêem) (LUCAS, 1991).  

No século seguinte Carl Troll, engloba ao conceito de paisagem perspectivas 

ecológicas, considerando elementos geográficos, desenvolvendo uma linha de pesquisa 

primeiramente denominada de Ecologia de Paisagens, e posteriormente, de Geoecologia 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2013).  

A Paisagem é definida por Rodriguez et. al. (2007), como o espaço associado às suas 

relações naturais e homem; sendo o espaço territorial definido através dos elementos que 

a estruturam através de fluxos energéticos determinando seu funcionamento. Rodriguez 

e Silva (2013) consideram que para o entendimento da paisagem é necessário o emprego 

de metodologias essenciais definidas a partir da Geoecologia de Paisagens e da Teoria 

dos Geossistemas. 

A Teoria dos Geossistemas defendida por Sotachava (1978) determina a paisagem 

como um espaço sistêmico de diferentes dimensões e componentes interagindo entre si, 

e desta forma não deveria ser analisados de forma individual, mas sim integrados 

considerando duas abordagens: geográfica e ecológica, a primeira referente às relações 

entre homem, espaço e natureza, e a segunda a análise das relações intra e inter-

específicas dos organismos vivos que compõem o meio (FARIA, 2011; RODRIGUEZ; 

SILVA, 2013).    

Soares Filho (1998) define a estrutura da paisagem como a composição espacial em 

determinado intervalo de tempo, integrando processos relacionados a causa e efeito que 

influenciam diretamente nos processos físicos e ecológicos da mesma caracterizando 

assim a configuração da paisagem. Lang e Blaschke (2009) consideram que para analisar 

a configuração da paisagem é preciso avaliar o que Forman (1995) chama de elementos 

essenciais: fragmentos, corredores e matriz; permitindo correlacionar assim as relações 

entre o espaço geográfico com os elementos da paisagem.  

Metzger (2001) define fragmentos e corredores como unidades homogêneas distintas 

que compõem uma determinada matriz. Sendo essa o elemento preponderante, com 

funcionalidade no fluxo energético, ciclos biogeoquímicos e biológicos na paisagem 

(LANG; BLASCHKE, 2009).  
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A partir das disposições das manchas de fragmentos é possível distinguir a 

configuração da paisagem, categorizadas por Forman (1995) e descritas por Lang e 

Blaschke (2009) em seis tipos distintos: (1) Large Pacth, quando a paisagem abriga 

enormes manchas envoltas por um determinado tipo de matriz; (2) Small Pacth, pequenas 

manchas distribuídas dentro da matriz, (3) Dentríticas, quando a matriz e circundada por 

corpos hídricos; (4) Retangulares, integram a essa categoria paisagens com grandes 

extensões de corredores com formas retilíneas; (5) Xadrez, com manchas distintas, porém, 

com tamanhos aproximados distribuídos ao longo da matriz; (6) Interdigitadas, composta 

por grandes manchas de dois ou três tipos distintos.  

A avaliação da estrutura da paisagem se dá em associação com a estrutura vertical, 

onde se analisa geomorfologia, litologia, solo, uso e ocupação, bem como a estrutura 

horizontal que avalia o quanto esses fatores representam dentro da paisagem a partir de 

métricas descritoras da paisagem (sendo elas relacionadas tanto a forma como total de 

área) (RODRIGUEZ et al, 2007). 

Neste contexto, a estrutura da paisagem se insere dentro da análise integrada através 

de ferramentas como o processamento de dados geográficos, que tem como objetivo a 

avaliação causa/efeito da heterogeneidade espacial sobre padrões ecológicos (LANG; 

BLASCHKE, 2009). Forman (1995) e Rodriguez et al (2007), avaliam a estrutura da 

paisagem buscando entender a sua dinâmica funcional e estrutural frente as atividades 

antropogênicas, podendo assim então inferir em tomadas de decisões ou em planos 

diretores viabilizando a diminuição de impactos de acordo com determinada 

funcionalidade e sustentabilidade que a paisagem proporciona ao meio. 

Além das alterações na paisagem que resultam em comprometimento da 

biodiversidade e re-funcionalidades dos aspectos da estrutura da paisagem, o processo de 

conversão e mudança de uso do solo, a ocupação inadequada e desenfreada tem sido 

apontada como principais causas que acarretam no surgimento de processos erosivos 

(PLANURB, 1997; SALOMÃO, 2005). Guerra e Jorge (2014) consideram que o 

surgimento desse processo está ligado ao desmatamento, atividades mineradoras e 

agropecuárias principalmente em áreas declivosas e aberturas de novas trilhas e rodovias 

Segundo Castro (2017) na avaliação dos processos erosivos na Alta bacia do Araguaia, o 

processo de desmatamento em região de solos frágeis e manejo inadequado foi fator 

preponderante para a instalação de processos erosivos.  
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 O que se verifica nas análises históricas de processo de ocupação (FARIA; 

CASTRO, 2013; PONCIANO, 2016) é que as limitações ambientais (solos, declive) não 

são observadas antes dos processos de remoção da cobertura original e mesmo havendo 

a incorporação de pacotes tecnológicos às limitações agrícolas, as suscetibilidades e 

fragilidades ambientais superam os ativos econômicos inseridos no processo de 

ocupação. 

 Comumente são avaliados os impactos relativos à perda de solo, uma vez que esse 

compromete a qualidade agrícola e manutenção dos recursos hídricos. Erosões são 

definidas por Guerra (1999) como sendo a ruptura, remoção e transporte de partículas de 

solo condicionadas pela chuva, cobertura vegetal, declividade, tipo de solo e ação 

antrópica, sendo as chuvas o principal agente causador dos processos erosivos. 

 O processo erosivo causado pela chuva é denominado de erosão hídrica. Após o 

contato das gotas de água da chuva no solo, há a ruptura de suas partículas diminuindo a 

infiltração e aumentando assim o escoamento superficial levando a uma maior 

probabilidade de perda de solo, sendo este fenômeno definido como efeito splash 

(GUERRA, 1999). A erosão hídrica desencadeia dois níveis: laminar ocasionada de 

forma gradual por escoamento difuso onde há a remoção da camada superficial do solo e 

a linear, causada pelo escoamento superficial formando sulcos, ravinas e, no estágio mais 

avançado as voçorocas (SALOMÃO, 1999). 

 Boin (2000) relata que as erosões laminares podem, em muitos casos, serem 

consideradas as mais danosas, pois estão associadas a um processo relativamente lento de 

escoamento, carregando consigo a camada mais superficial do solo que é considerada a 

de maior fertilidade. Para Mafra (1999), a erosão laminar é considerada uma das 

manifestações mais importantes e menos perceptíveis do processo erosivo. Sendo assim, 

Souza (2010) afirma que a análise da suscetibilidade à erosão laminar se torna 

imprescindível no entendimento dos impactos ambientais ocasionados pelo uso e manejo 

inadequado do solo em determinada região. 

Suscetibilidade a erosão está relacionada a predisposição de determinada área em 

receber modificações ou influências ocasionadas por processos erosivos; sendo estes de 

caráter natural ou de intervenção antrópica. Guerra (1999) e Bonna (2011) descrevem que 

uma área se torna mais suscetível a processos erosivos a partir da influência de alguns 

fatores, tais como clima, cobertura vegetal, topografia, manejo e natureza do solo.  
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Lepsh (2002) considera que o regime de chuvas mais intensas são as mais 

intensificadoras das erosões laminares, da mesma forma que a retirada da cobertura 

vegetal; a remoção da mesma facilita o escoamento superficial das enxurradas, sendo 

essas tendo sua velocidade aumentada em áreas onde a declividade é maior; o mesmo 

autor retrata ainda que propriedades físicas do solo, assim como a desagregação e 

transporte de suas partículas (esta influenciada pelo tipo de manejo) tornam o mesmo 

mais suscetíveis a esse tipo de erosão. 

 Neste sentido, a suscetibilidade à erosão laminar reflete as características naturais 

do terreno, em face do desenvolvimento dos processos erosivos, sendo assim determinada 

com base na análise dos fatores naturais influentes no desenvolvimento dos processos 

erosivos (IPT, 1990); bem como a capacidade de uso das terras proporcionada pela 

expansão das atividades antrópicas. 

 Diante deste contexto, tem se realizado cada vez mais pesquisas frente a 

suscetibilidade à erosões laminares e diferentes dinâmicas de uso da terra; no estudo feito 

por Souza e Sobreira (2017) estudando a Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Carmo (MG), 

os autores constataram que, por a mesma estar localizada em uma região onde o declive 

é mais acentuado e há uma certa influência de atividade mineradora e pecuária a área 

apresentou uma grande número de feições erosivas. 

 Neste sentindo, a partir dos novos cenários da expansão agropecuária vale 

ressaltar a importância de se estudar a evolução das mudanças de uso da terra e 

suscetibilidade, pois a área de estudo abrange alguns municípios que sofreram influência 

direta de incentivos fiscais que facilitaram a ocupação e desenvolvimento econômico dos 

mesmos desde a década de 1940 e mais tarde na década de 1970 de tais como: Aragarças, 

como uma das sedes da Fundação Brasil Central e Piranhas, sendo um dos polos do 

POLOCENTRO, respectivamente. 
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CAPITULO III- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE 

DA ESTRUTURA DA PAISAGEM 

 

 O uso de dados espaciais, na sua funcionalidade, possibilita inferir nas mudanças 

de uso e cobertura do solo através da classificação de imagens de satélites, 

proporcionando a análise estrutural da paisagem (LANG; BLASCHKE, 2009). Andrade 

(2005) e Mendes et. al., (2014) relatam que o estudo da superfície terrestre a partir de 

imagens de satélite, assim como, a quantificação dos dados espaciais permitem avaliar as 

mudanças do uso do solo em determinado espaço de tempo, bem como a possibilidade de 

avaliar quais regiões estão mais sujeitas a erosões, a partir de um mapeamento. 

 Portanto, para avaliar a estrutura da paisagem foi realizada a elaboração de mapas 

de uso e cobertura vegetal, através de imagens Landsat (resolução 30 metros), disponível 

para download pela USGS Earth Explorer. Brown et al. (2000) avaliam que a escolha da 

imagem e do sensor é uma etapa essencial, pois índices descritores como tamanho médio 

do fragmento e número de fragmentos são sensíveis às características da imagem. Sano 

et al., (2008) indica as imagens Landsat como favoráveis aos mapeamentos de uso e 

cobertura da terra, pois além de serem distribuídas gratuitamente, apresentam sistemas 

sensores favoráveis à classificação.   

As imagens selecinondas foram submetidas ao software Arcgis, para processo de 

classificação não supervisionada. Este processo consiste na segmentação da imagem 

utilizando algoritmos para reconhecer as classes presente na mesma, utilizando a 

ferramenta de “clustering” para agrupar os pixels de mesma classe de uso. Foram 

analisadas imagens do ano de 1985, 1995, 2005, 2011 e 2016 das cenas/orbitas 223_71, 

223_72, 224_71 e 224_72, todas referentes ao mês de agosto (estação seca) para a 

avaliação histórica de uso da terra.  

As classes de vegetação foram classificadas quanto ao nível de formação proposta 

por Ribeiro e Walter (2008), seguida por uma chave de classificação para tipologias de 

uso do solo adaptada pelo Manual do Uso da Terra (IBGE, 2003) (Quadro 1). 
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Quadro 1: Chave de classificação quanto ao uso e cobertura vegetal 

CLASSE COR TEXTURA 

Florestal Verde escuro Rugoso/homogêneo 

Savânica Rosa claro Liso 

Campestre Rosa escuro/Roxo Rugoso 

Agricultura Azul/rosa Áreas delimitadas/lisa 

Pastagem Rosa claro/Verde claro Rugoso/homogêneo 

Solo exposto Branco Liso 

Urbano Rosa/azul Granulosa 

Água Azul/cinza escuro Lisa 
 Fonte: IBGE, 2003. Organização: Canedo, 2017 

 

Para a validação do mapa de uso da terra foram realizados no primeiro e segundo 

semestres de 2017 trabalhos de campo que abrangeram os municípios de Caiapônia, 

Iporá, Arenópolis, Piranhas, Bom Jardim de Goiás e Aragarças. As atividades de campo 

permitiram corroborar o uso predominante da atividade de pastagem e a concentração e 

restrição das áreas agrícolas.   

Após a elaboração do mapa de uso, os dados quantificados na tabela de atributos, 

relativos a área e porcentagem foi gerada a partir da ferramenta Calculate Geometry, no 

próprio Arcgis. A análise dos mapas de uso foi associada ainda a dados dos censos 

agropecuários dos municípios que compõem a área de estudo entre os anos de 1960 a 

2016. Tais dados foram obtidos por acesso ao site do IBGE/ SIDRA e consulta aos censos 

agrícolas. Essa associação decorre da necessidade de compreender os efeitos e 

temporalidades das influências políticas e públicas na região de estudo. 

Para avaliação das métricas descritoras da paisagem, os dados vetoriais foram 

submetidos ao software Fragstast, que também foi o adotado nas pesquisas realizadas nas 

bacias vizinhas por Faria (2011), Tenaglia (2012) e Nascimento (2012), o que possibilita 

comparação futura entre as sub-bacias.   

 Os índices descritores da paisagem calculadas pelo Fragstats têm a vantagem de 

poderem ser usadas tanto na abordagem geográfica como na ecológica. Trata-se de um 

programa de estatísticas espaciais com distribuição gratuita1, desenvolvido por Mcgarigal 

                                                           
1 Disponível no endereço: <ftp.fsl.orst.edu/pub/ FRAGSTATS.2.0> 
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e Marks em 1995, que calcula um conjunto de mais de 50 métricas. Ele trabalha 

essencialmente formato raster e é considerado o mais completo no que diz respeito à 

diversidade e capacidade para desenvolver estimativas métrica. 

Lang e Blaschke (2009) dividem a análise da estrutura da paisagem por meio das 

métricas descritoras em três níveis categóricos: (1) relativa as manchas, (2) relativa as 

classes e (3) relativa a paisagem. Neste estudo foram analisadas as métricas referentes à 

classes e paisagem. 

 As métricas relativas às classes inferem no agregado de manchas de uma 

determinada classe de uso, assim como as de paisagem fazem referência a mesma como 

um todo (LANG; BLASCHKE, 2009). Para as métricas de classe foram utilizadas: CA, 

PLAND, NP, TCA e ENN_MN; e para as métricas de paisagem: TA, NP, TCA e 

ENN_MN (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Descrição das métricas relacionada ao nível categórico 

MÉTRICA NÍVEL 

CATEGÓRICO 

DESCRIÇÃO 

CA Classe Referente a área total de cada classe mapeada 

(fragmentos) 

PLAND Classe Referente a porcentagem de cada classe 

mapeada (fragmentos) 

NP Classe/Paisagem Referente ao número de fragmentos 

ENN_MN Classe/Paisagem Distância média euclidiana entre os 

fragmentos de mesma classe 

TCA Classe/Paisagem Referente a soma das áreas centrais de cada 

classe/paisagem 

Fonte: Adaptado de MCGARIGAL; MARKS, 1995; VOLOTÃO, 1998. Organização: 

Canedo, 2017. 

 Para elaboração do mapa preliminar de suscetibilidade à erosão laminar foram 

interpolados dados de erodibilidade, elaborado por Rodrigues (2018, inédito) segundo 

metodologia de Salomão (1999), com dados do Modelo Digital de Elevação (MDE), com 

resolução de 30 metros adquirido da USGS, para gerar o mapa de declividade. Essa 

interpolação foi realizada conforme quadro 3:  
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Quadro 3: Classes de suscetibilidade à erosão laminar. 

 Declividade 

Erodibilidade  I(>20) II(12-20) III(6-12) 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 

Fonte: IPT (1990) / Organização: Canedo, 2017 

Onde: 

I- Extremamente suscetível correspondente a terrenos que apresentam 

problemas complexos de conservação, indicados para App’s ou 

reflorestamento; 

II- Muito suscetível correspondente a terrenos que apresentam problemas 

complexos de conservação, parcialmente favoráveis a ocupação por 

pastagens;  

III- Moderadamente suscetível correspondente a terrenos que apresentam 

problemas complexos de conservação, sendo mais indicados para 

pastagens e culturas perenes;  

IV- Pouco Suscetível correspondente a terrenos que apresentam problemas 

complexos de conservação, indicado para pastagens, culturas perenes ou 

eventualmente permanentes, porém exige técnicas de mecanização 

avançadas e controle de erosões;  

V- Pouco ou não suscetível correspondente a terrenos com ou sem problemas 

simples de conservação, podendo ser utilizado para qualquer tipo de 

cultura.  

 Após a elaboração dos mapeamentos, procedeu-se com a análise integrada e 

interpretativa da correlação dos mapas de uso da terra e cobertura vegetal, com o mapa 

de suscetibilidade erosiva de forma a obter análise indutiva quanto ao processo e impactos 

da ocupação da área de estudo.  
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CAPITULO IV: SUSCETIBILIDADES DA CONFIGURAÇÃO HISTÓRICA DA 

PAISAGEM NA SUB-BACIA DO RIO CAIAPÓ 

4.1. Configurações históricas do Uso e Ocupação das terras 

As constantes mudanças no uso e ocupação das terras, decorrentes das ações 

antrópicas tornam-se alvo de constantes discussões na análise ambiental. Portanto, os 

mapeamentos dessas alterações possibilitam inferir em planejamento e planos na 

finalidade de diminuir os impactos dessas alterações (RODRIGUEZ; SILVA, 2013), 

sendo que, avaliar o processo histórico de fragmentação das paisagens, destacando o 

comportamento da vegetação, pode ser considerado um indicador do processo de 

conversão e mudança na cobertura do solo. 

Baldi et. al., (2006), indicam que os processos de desmatamentos e fragmentação 

da vegetação ocorre em áreas de maior lucratividade econômica, pois as condições 

ambientais (solos, declives) e socioeconômicas (infraestrutura) influenciam diretamente 

no processo de ocupação. Carvalho et al., (2009), avaliando o processo de conversão de 

áreas de cerrado, apresentam que os aspectos ambientais, tais como a variação litológica, 

geomorfológica e pedológica influenciaram nos processos de ocupação que privilegiaram 

no Estado de Goiás, usos agrícolas destinados predominantemente à pastagens e 

agricultura. Tal situação, com base nos dados obtidos não se difere da constatada para a 

sub-bacia em estudo, nem nas sub-bacias vizinhas (FARIA, 2011; TENAGLIA,2012; 

NASCIMENTO, 2012).  

 A partir da análise do mapa de uso da cobertura da terra, pode-se constatar que 

houve na área de estudo mudanças significativas ao longo dos anos, principalmente ao 

que se refere às atividades antrópicas (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal da sub-bacia do rio Caiapó. 

 
 

Elaboração: Canedo, 2017.
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 Houve aumento de áreas de pastagens principalmente entre os anos 1985 e 2011, 

perdurando até 2016, principalmente na região centro-norte da sub-bacia. A conversão de 

áreas de vegetação para agricultura se deu principalmente entre os municípios de 

Arenópolis e Piranhas, podendo relacionar este fato a Piranhas ter sido um dos municípios 

integrante da política do POLOCENTRO. 

Outros municípios que apresentaram aumento de áreas agrícolas foram no norte 

de Caiapônia e Aragarças (Figura 6 (A)), principalmente por estarem inseridos em regiões 

em que o relevo é mais plano, o que favorece a implantação de plantios de monoculturas, 

como soja e cana de açúcar. As áreas de pastagem apresentaram crescimento contínuo ao 

longo de toda a área de estudo, principalmente em regiões onde o relevo é mais acentuado 

e a mecanização se torna mais difícil; o processo de conversão da vegetação e até mesmo 

de agricultura para pastagem ocorreu principalmente nos munícipios de Iporá (Figura 6 

(B)), Amorinópolis, Ivolândia e boa parte de Caiapônia. 

Figura 6: Área de agricultura no município de Aragarças (A) e pastagem no município de 

Iporá (B). 

 

Fonte: Canedo, 2017. 

 Esse processo de conversão também pode ser comprovado a partir da análise dos 

censos agropecuários obtidos para a sub-bacia no mesmo intervalo de tempo, que indicam 

que a sub-bacia apresenta aptidão para as atividades agropastoris (Figura 7). Os incentivos 

dos planos de desenvolvimento e integração nacional promovido pelo Governo Federal 

estimularam o desenvolvimento econômico dos municípios inseridos nos limites da sub-

bacia do Caiapó, fundamentado principalmente na atividade de pecuária. Os dados 

apresentados pelos censos agrícolas corroboram essa afirmação, pois ao avaliar a 



34 
 

evolução no número de efetivo bovino (nº de cabeças) (Figura 7), constata-se que houve 

um processo de estabilização entre 1995 a 2016 em mais de 800%.   

Figura 7: Evolução do Efetivo de Rebanho (cabeças) e Área Agrícola (em ha) dos 

municípios da sub-bacia do rio Caiapó. 

 

Fonte: Adaptado IBGE/SIDRA. / Elaboração: Canedo, 2017. 

 A afinidade da sub-bacia para as áreas de pastagem está relacionada aos solos 

dominantes de Latossolo e Neossolo, que apresentam baixa capacidade de retenção de 

nutrientes e alto processo de intemperização, sendo bastante utilizados para pecuária 

bovina (EMBRAPA, 2002).  

 A predominância de pastagens nessa bacia condiz com a aptidão e uso 

predominante não só a Alta Bacia do Araguaia, mas com a realidade da matriz 

agropecuária da região dos Cerrados, mas está associada também ao fato de que a 

atividade de criação de bovinos em pasto ser historicamente utilizado em áreas de 

fronteira agrícola no Brasil (DIAS-FILHO, 2013). 

 Segundo o Censo Agropecuário Brasileiro de 2006 (IBGE, 2007), a área total de 

pastagens (naturais e plantadas) no Brasil era de 172,3 milhões de hectares, cuja 

contribuição da região Centro Oeste (área core do bioma Cerrado) era de 56,84 mil 

hectares (32% da área total de pastagens no Brasil).  

 O avanço das tecnologias e busca por novas terras para implantação da atividade 

agropecuária acabou diminuindo gradativamente as áreas de vegetação de modo geral na 

sub-bacia. A formação florestal ficou mais restrita às áreas onde o relevo e mais 
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acentuado, formação campestre em topos de morro e formação savânica em pontos ao 

longo de toda sub-bacia. 

 

4.2. Configurações da fragmentação da vegetação original 

 Os fragmentos de vegetação, principalmente os de formação florestal, estão 

restritos na região noroeste da sub-bacia, coincidindo com áreas onde o relevo é 

classificado como escarpado. Vale ressaltar que as áreas de agricultura permanecem ao 

longo da sucessão histórica na porção central da bacia, principalmente entre os municípios 

de Arenópolis e Piranhas, fato este relacionado ao município de Piranhas ter sido alvo 

direto da implantação do POLOCENTRO (PARANAIBA, 2012). 

 Avaliando a estrutura da paisagem utilizando as métricas de área CA e PLAND 

(Tabela 1), observou-se a fragmentação da cobertura vegetal: em 1985, os fragmentos 

representavam o total de 72,2 % da área chegando em 2016 com apenas 34,3 % do total 

de área da sub-bacia.  

 

Tabela 1: Métricas da área total de cada classe (CA, medida em ha) e porcentagem 

representativa na paisagem (PLAND, em %) na sub-bacia do rio Caiapó, nos anos 1985 

a 2016. 

 1985 1995 2005 2011 2016 

 CA            PLAND  CA            PLAND  CA         PLAND  CA            PLAND  CA            PLAND  

      

Florestal 346.110            26,7 261.090            19,7 388.080              28,5 215.140            16,7 195.980                15 

Savânica 472.320            36,4 330.870               25 158.700              12,3 226.080            17,5 101.290               7,7 

Campestre 119.050              9,1 111.780              8,4 160.620              12,4 181.830            14,1 151.860             11,6 

Sub total 938.080            72,2 703.740            53,1 707.400              53,2 623.050            48,3 449.130             34,3 

Agricultura 154.990            11,9 375.710            28,4 261.310              20,3 249.480            19,4 328.830             25,2 

Pastagem 72.900                5,9 107.680              8,4 276.820              23,5 343.910               27 362.390             16,7 

Solo exposto 124.560              9,6 126.750              9,5 3.310                    2,5 62.270                4,8 151.770             11,6 

Sub total 352.450            27,4 610.140            46,3 571.270              46,3 655.660            51,2 842.990             65,3 

Urbano 900                     0,1 1.530                  0,2 1.710                    0,2       2.130                  0,2 2.280                   0,3 

Água 4.740                  0,4 5.560                  0,4 4.940                    0,3 4.820                  0,3 6.090                   0,5 

Sub total 5.520                  0,5 7.090                  0,6 6.650                    0,5 6.950                  0,5 8.370                   0,8 

TOTAL 1.296.140          100 1.320.970           100 1.285.320             100 1.285.660          100 1.300.490           100 

Elaboração: Canedo, 2017. 

 

Dentre os fragmentos de vegetação a que mais sofreu modificação corresponde a 

formação savânica, com porcentual decrescente de 28,7%, seguida da formação florestal 
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com 11,7 %. Esta diminuição pode estar ligada a intensificação das atividades de pecuária 

principalmente na porção sul da sub-bacia, onde está localizado o município de 

Caiapônia, município este que em 2010 ocupou a 3ª posição no ranking na criação bovina 

do Estado (SEGPLAN/IMB, 2012), chegando em 2015 com aproximadamente 420 mil 

cabeças de gado (IMB, 2017).  

A formação campestre teve um aumento de 2,5 % em área considerando o mesmo 

período, podendo estar correlacionado a revegetação de fisionomias de cerrado, como 

constatado por Faria (2011) na sub-bacia do rio Claro, visto que na área de estudo se faz 

presente grandes áreas de pasto abandonadas. 

Boni (2017) considera que a revegetação acelera o processo de reabilitação de 

determinada área degradada, proporcionando assim na melhoria do solo e condições 

climáticas locais, além de diminuir a ocorrência de processos erosivos, fatores estes que 

resultam no aumento da biodiversidade da área. Durigan e Ratter (2016), consideram que 

o regime de fogo natural recorrente em áreas de Cerrado também proporciona a 

regeneração dessas fitofisionomias, assim bem como a falta dele proporciona o 

estabelecimento de vegetação secundária. 

Dentre os usos antrópicos o maior aumento foi para agricultura de 13,3 %, seguida 

da pastagem com 10,8 % e solo exposto com 2%.  O acréscimo das classes de agricultura 

e pecuária pode estar relacionado ao aumento de investimentos fiscais e financiamentos 

bancários, bem como melhorias no sistema de produção. O aumento da classe de solo 

exposto, pode estar relacionada a abertura de novas área destinadas a agricultura e 

pecuária ou outros usos antrópicos, como a implementação de novas estradas e atividades 

mineradoras, tal fato, no entanto deve ser melhor avaliado em imagens de alta resolução. 

O processo de fragmentação de habitat é dado pela redução de uma área contínua 

em pequenas manchas decorrente da ação antrópica, sendo este o principal responsável 

pelo isolamento dos fragmentos ocasionando a perda de habitat além de afetar 

diretamente a manutenção da biodiversidade (PRIMACK; RODRIGUES, 2001; PÉRICO 

et.al., 2005; HADDAD et al., 2015), para Metzger (2001) fragmento é definido como 

qualquer mancha advinda de fragmentação, modificando a estrutura da paisagem. 

 As métricas de área avaliam a composição da paisagem, sendo que qualquer 

mínima mudança no tamanho de cada fragmento e diminuição dos mesmos refletem 

negativamente na biodiversidade tanto vegetal como animal presente na paisagem 
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podendo, portanto, comprometer a sustentabilidade do ecossistema em questão 

(HARRIS, 1984; VOLOTÃO, 1998; VIDOLIN et al., 2011). 

A análise da métrica NP (número de fragmentos) indica que mesmo em 1985 a 

paisagem já se encontrava em processo de fragmentação, perdurando-se este processo nos 

anos seguintes. Em 1985, a cobertura vegetal era de 247.994 fragmentos, chegando em 

2016 com 317.603, total esse representando aproximadamente 55% do total da área de 

estudo (Tabela 2). 

Dentre as classes de cobertura vegetal que mais se alterou com o processo de 

fragmentação instalado na sub-bacia, foi a de formação savânica, onde ocorreu o aumento 

de 49.217 fragmentos entre 1985 a 2016; relacionando ao fato de ser uma vegetação 

arbóreo-arbustiva e mais propícia a degradação com o aumento da atividade pecuária no 

mesmo intervalo de tempo. 

Tabela 2: Número total de fragmentos (NP) de cada classe de uso. 

NP 1985 1995 2005 2011 2016 

Florestal 86.934 86.960 58.058 26.787 82.524 

Savânica 96.939 133.545 72.066 58.593 146.156 

Campestre 64.121 79.718 31.114 34.665 88.953 

Sub total 247.994 300.223 161.238 120.045 317.603 

Agricultura 54.654 75.005 30538 35.445 73.161 

Pastagem 68.400 95.026 56038 32.196 140.208 

Solo exposto 39.585 41.342 4.163 4.614 51252 

Sub total 162.639 221.373 90.739 72.255 264.621 

Urbano 90 326 27 29 314 

Água 1954 2506 1094 494 1960 

Sub total 2.044 2.832 1.121 523 2.274 

TOTAL 412.677 524.428 253.098 192.823 584.498 

Elaboração: Canedo, 2017. 

 

 A fragmentação do habitat reflete negativamente na conservação da 

biodiversidade, quanto menor for a área de um fragmento menor será a taxa de imigração 

das espécies, refletindo assim na diminuição das interações interespecíficas; afetando 

diretamente na redução do número de espécies de dado local (MCARTHUR; WILSON, 

1967).  
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Segundo Vidolin et al (2011), a avaliação da qualidade de um habitat é 

determinada através das métricas de área-central (TCA) e distância média entre os 

fragmentos (ENN_MN) sendo a TCA inferindo na quantidade de área central de um 

fragmento e excluído já o seu efeito de borda. Este autor ressalta ainda que estas métricas 

devem ser analisadas juntas, devida a importância das mesmas em tomadas de decisões 

de planejamento ambiental, tal como, proposta para implementação de corredores 

ecológicos. 

Avaliando a vegetação entre 1985 a 2016 (Figura 8), nota-se que houve redução 

tanto na distância (ENN_MN) entre os fragmentos quanto no total de áreas centrais (TCA) 

(Figura 8). 

Figura 8: Distância média euclidiana (ENN_MN, em ha), e Total de Área Central (TCA, 

em ha) dos fragmentos de mesma classe de uso. 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 

Verifica-se que entre os anos de 2005 e 2011 houve aumento tanto em áreas 

centrais (TCA) e distância (ENM) para os fragmentos pertencentes às classes florestais, 

voltando a decrescer em 2016. Ano que os fragmentos são identificados isolados na 

paisagem. Entretanto, neste mesmo período os fragmentos da formação savânica, 

apresentaram índices para a métrica TCA menores e crescente aumento na distância entre 

os fragmentos. Tal fato pode estar relacionado ao crescente aumento das áreas centrais de 

pastagem indicado a partir de 2005, mas bem expressivo no ano referente a 2011.  
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Para os fragmentos de formação campestre entre 1985 e 1995 houve diminuição 

da área central e aumento da distância entre os fragmentos, mostrando que neste período 

os fragmentos encontravam-se isolados na paisagem, porém em 2005 houve aumento no 

total de área central, contudo nos anos subsequentes houve a queda tanto em total de área 

central quanto na distância entre os fragmentos. 

Laurance et. al., (2002) e Lagos (2017) relatam que a diminuição da área do 

fragmento reflete negativamente quanto aos impactos, sejam eles perturbações, 

queimadas entre outros, sendo que logo após esses distúrbios há uma maior probabilidade 

de crescimento de vegetação secundária, pode-se, portanto relacionar isto ao fato da 

diminuição da distância dos fragmentos de formação campestre entre 2011 e 2016. 

De modo geral, entre 1985 a 2016, houve a diminuição do total de áreas centrais 

e aumento da distância entre os fragmentos de vegetação; dessa forma pode-se avaliar 

que isto reflete negativamente na qualidade de habitat na sub-bacia. Como consequência, 

a dispersão, as relações interespecíficas da espécies, bem como, a composição faunística 

acabam sendo prejudicadas. 

No que diz respeito a agricultura, mesmo havendo oscilação nas áreas centrais e 

pastagem com aumento da mesma há um padrão de linearidade decrescente da distância 

entre os fragmentos, mostrando que ao longo da sucessão histórica a área de estudo foi se 

estruturando e se tornando cada vez mais apta para a expansão das atividades 

agrosilvopastoris. 

Avaliando-se o processo histórico de ocupação da área, constata-se que houve 

processo de conversão da vegetação nativa para áreas de agropecuárias, sendo este mais 

significativo entre 1985 e 1995, período em que houve efetivação das políticas públicas 

na área de estudo (Figura 9).   
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Figura 9: Processo de conversão da vegetação nativa para áreas de agropecuárias 

 

Elaboração: Canedo, 2017 

A classe mais afetada corresponde a Formação Savânica cuja a perda em área foi 

de 23,8% para agricultura e 7,8% para áreas de pastagem; seguida da Formação 

Campestre onde 22% foram convertidas para novas áreas de agricultura e 5,9% para áreas 

de pastagem; a Formação Florestal teve uma perca de 9,9% para agricultura e 4,4% para 

pastagem.  

Estas substituições se dão principalmente no norte da sub-bacia, no município de 

Aragarças, onde há grandes áreas de monoculturas; e pastagem na região central da área 

de estudo. Entre 2011 e 2016 mesmo as porcentagens serem baixas comparadas aos anos 

anteriores, houve ainda substituição de áreas de vegetação para uso antrópico, sendo a 

maior taxa de conversão para a formação campestre. As maiores taxas de conversão foi 

para Formação Campestre, com 3,9% para agricultura e 6,2%; sendo as taxas do processo 

de conversão para Formação Florestal (Agricultura= 1,4% e Pastagem=4,4) e Formação 

Savânica (Agricultura=1,5 e Pastagem= 3,7) bem próximas. 

 

4.3. Configurações das Suscetibilidades erosivas 

  A análise a susceptibilidade a erosão laminar (Figura 10), indica que a sub-bacia 

é considerada tendenciosa à processos erosivo, visto que 37,8 % do total de área é 

classificada como muito susceptível; 27,2 % pouco a não susceptível; 15,9 % como 

extremamente susceptível; 12,5 % pouco susceptível e 5,9 % moderadamente susceptível 

(Tabela 3). 
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Figura 10: Mapa de suscetibilidade à erosão laminar na sub-bacia do rio Caiapó. 

 

Elaboração: Canedo, 2017. 
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Tabela 3. Representatividade em área (ha) de cada classe de suscetibilidade à erosão 

laminar na sub-bacia do rio Caiapó. 

CLASSE SUSCEPTIBILIDADE HA % 

I Extremamente 189.170 15,9 

II Muito 445.240 37,8 

III Moderadamente 70.100 5,9 

IV Pouco 148.550 12,5 

V Pouco a não 323.620 27,2 

Urbano ____ 9.410 0,7 

Total  1.186.020 100 

Elaboração: Canedo, 2017. 

Bertoni e Lombardi Neto (2010) consideram que a retirada da cobertura vegetal, 

principalmente para dar espaço para agricultura e pastagem, aumenta gradativamente a 

formação de processos erosivos, uma vez que a mesma serve de proteção ao solo 

minimizando os impactos diretos da água das chuvas.  

É possível observar que os ambientes de classe I- extremamente suscetível 

ocorrem nas porções Noroeste e Centro-sul da sub-bacia correspondendo a 

aproximadamente 15,9%, esses ambiente correspondem a ocorrência de Argissolos e 

Neossolos, relevos mais pronunciados com ocorrência de Morros e Colinas, e Zonas de 

Erosão Recuante. Bertoni e Lombardi Neto (2010) afirmam que a intensidade da erosão 

pela água é afetada tanto pelo comprimento do declive como pelo gradiente, afetada 

principalmente em áreas de pastagem. 

A classe II- muito suscetível corresponde a aproximadamente 37,8% ocorrem em 

grande extensão na porção sudoeste e central sobre os arenitos, com ocorrência solos do 

tipo Neossolos, em ambiente onde predominam a pastagem como principal uso cobertura.  

Uma faixa da classe II também ocorre na porção Norte da sub-bacia onde 

identificam-se Superfícies Aplainamento, com ocorrência de Latossolo, Cambissolos e 

Gleissolos. 
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A classe III – moderadamente suscetível corresponde à aproximadamente 5,9% 

podendo ser observada na porção Sudeste e Nordeste. Esse ambiente apresenta problemas 

complexos de conservação, são mais indicados a pastagens e culturas perenes. 

A classe IV- pouco suscetível, correspondem à 12,5% e ocorrem de forma 

fragmentada ao longo da sub-bacia em Superfícies de Aplainamento, com declividades 

que variam de 3 à 8%, com ocorrência de Latossolos considerados de baixa erodibilidade. 

São ambientes mais indicados a pastagens e culturas perenes, exigindo práticas intensivas 

mecanizadas.  

A classe V – pouco a não suscetível, corresponde a 27,2%, ocorrendo de forma 

concentrada na porção Centro-Norte e Centro-sul, coincidindo com Superfícies de 

Aplainamento, com predomínio de Latossolos e Argissolo, cujos terrenos não possuem 

problemas especiais de conservação. 

E possível perceber que as áreas de extremamente suscetíveis a erosão laminar na 

porção norte são também as mesmas áreas de muito alta erodibilidade, ambientes de 

relevos pronunciados e ocorrência de Cambissolos e Gleissolos. Assim como, as áreas 

muito suscetíveis a erosão laminar no centro-sul, são as mesmas de alta erodibilidade, 

ambientes de ocorrência de Neossolos, padrões fisiográficos possíveis de serem levados 

em consideração no planejamento do uso ocupação dessas áreas para conservação dos 

solos. 

 

4.4. Análise da Estrutura da Paisagem 

 

 A análise integrada da paisagem permite avaliar de forma correlacionada os dados 

de uso da terra e suscetibilidade à erosão (Figura 11), bem como declividade e solo, 

permitindo inferir nas mudanças ocorridas em um determinado intervalo de tempo e nas 

passíveis tomadas de decisões, quanto ao manejo do solo e até mesmo na possibilidade 

de selecionar áreas para conservação da vegetação.  
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Figura 11. Correlação do uso da terra e suscetibilidade à erosão laminar na sub-bacia do rio Caiapó 

 

 

Elaboração: Canedo, 2017 
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 Em 1985 as áreas de agricultura coincidiam principalmente com solos do tipo 

Argissolos e Latossolos, em áreas de relevo mais plano a suave-ondulado e dessa forma 

ocupavam áreas com baixa ou quase nenhuma suscetibilidade a erosão laminar (72,7% 

da área). No entanto, em 1995 a expansão da agricultura foi crescente em áreas de relevo 

ondulado e plano sob o domínio dos Argissolos, Cambissolos e Latossolo, em áreas 

consideradas muito suscetíveis a processos erosivos (44,6% da área), tal comportamento 

perdura nos anos subsequentes (em 2016 com 58,4% da área). 

 Neste contexto de ocupação as áreas de pastagem passaram a ocupar 

predominantemente áreas classificadas como muito suscetíveis a processos erosivos 

laminares. Em 1985 e 2011 ocupavam áreas de relevo ondulado à suave-ondulado em 

Argissolos, Latossolos e Cambissolos. Contudo em 2011 (60% da área) houve um 

aumento considerável de pastagens nessas áreas mais suscetíveis principalmente em 

relevo classificado como forte-ondulado em áreas de Neossolos, que são consideráveis 

solos frágeis devido a sua alta capacidade de infiltração o que dificulta a retenção de 

nutrientes tornando-os mais susceptíveis a processos erosivos; bem como, a deposição de 

sedimentos e consequentemente assoreamento dos canais de drenagem influenciados 

diretamente pelo impacto das gotas da chuva no solo e aumento da velocidade de 

escoamento em áreas mais íngremes.  

 Os fragmentos de vegetação de modo geral encontram-se principalmente em áreas 

consideradas de muito a extremamente suscetíveis a processos erosivos. Os fragmentos 

da formação Florestal e Savânica apresentam o mesmo comportamento no período 

avaliado localizando-se em áreas de Neossolos e Argissolos sob influência de relevo 

ondulado à forte-ondulado. 

Convêm destacar, que embora os fragmentos da formação campestre também 

estejam em áreas consideradas de muito a extremamente suscetíveis a processos erosivos 

esses fragmentos estão associados na sucessão histórica ao relevo forte-ondulado a 

ondulado associados a solos do tipo Argissolos e principalmente Neossolos. Como esta 

formação é caracterizada por estratos arbustivos espaçados, existe naturalmente um 

processo de exposição do solo, portanto, a associação desse tipo de vegetação com 

Neossolos e ou ainda relevo movimentado acabam tornando-o mais propício a erosões. 

Vale ressaltar ainda que a avaliação da suscetibilidade à processos erosivos pode 

servir de subsídio metodológico para determinar possíveis áreas de conservação 

principalmente pela fragilidade do solo, visto que algumas dessas áreas previamente 
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selecionadas pelo MMA em 2016 estão inseridas em áreas consideradas muito a 

extremamente suscetíveis a processos erosivos. 

Como a estrutura da paisagem é definida a partir da integração dos dados do meio 

físico, bem como, a disposição dos fragmentos caracterizando assim a configuração da 

paisagem (SOARES FILHO, 1998: CASIMIRO, 2003),  a avaliação das métricas de 

forma conjunta com a associação entre os dados de declividade e suscetibilidade à erosão 

laminar e a validação em campo permite inferir que a sub-bacia do rio Caiapó além de ser 

considerada uma área com suscetibilidade a processos erosivos, possui grandes manchas 

de uso antrópico situadas em áreas de alta suscetibilidade a processos erosivos que se 

encontram envoltas por grandes manchas isoladas de vegetação (Figura 12).  

 

Figura 12: Mancha de agricultura com área de vegetação no município de Aragarças (A) 

e mancha de pastagem com área de vegetação no município de Iporá (B) 

      

Fonte: Canedo, 2017. 

 

Sendo assim, de acordo com os critérios descritos por Forman (1995) e Lang e 

Blaschke para definir a configuração de uma paisagem, a área de estudo se caracteriza 

como uma paisagem do tipo Large Pacth; mesmo apresentando grandes machas de 

vegetação a distância entre os fragmentos é relativamente grande, como consequência 

isso afeta diretamente nos processos ecológicos, como na dificuldade da dispersão das 

espécies e fluxo gênico das mesmas.  

 Faria e Castro (2007) constataram que dentre as sub-bacias, mapeadas as que 

apresentavam maiores índices de atividades antrópicas eram a do rio Claro e rio Peixes, 

em que a formação florestal se encontrava bastante preservada e as formações savânicas 

e campestres as mais conservadas, sendo a sub-bacia do rio Garças a mais preservada. As 

(A) (B) 
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análises comparadas dos dados obtidos entre 1985 a 2016 indicam que a sub-bacia do rio 

Caiapó segue um padrão diferente das sub-bacias vizinhas, onde a formação florestal e 

savânica foram às consideradas as mais fragmentadas e a formação campestre 

apresentando certa regeneração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A expansão das atividades agropecuárias impulsionadas principalmente por 

incentivos fiscais do governo desde a década de 1970 com a atuação do POLOCENTRO 

associadas aos aspectos geoambientais da área de estudo permitiram processos de 

ocupação privilegiando a implantação da agricultura e pastagem em áreas setorizadas, 

principalmente naquelas consideradas suscetíveis a processos erosivos. Dessa forma, a 

metodologia abordada neste estudo, analisando os dados de forma integrada favorece no 

entendimento de como a área veio sendo ocupada ao longo dos anos, bem como a análise 

da fragmentação da vegetação.  

 Os resultados obtidos indicam que a área de estudo sofre uma pressão ao avanço 

das atividades agrosilvopastoris de modo geral, principalmente em 1995 onde houve 

aumento expressivo dessas atividades, mesmo em solos considerados mais frágeis e 

relevo acentuado. Consequentemente houve redução das áreas da vegetação, 

especialmente das formações florestais e savânicas que se encontram fragmentadas, 

sendo os mesmos localizados em áreas consideradas extremamente suscetíveis ao 

surgimento de feições erosivas. 

 Em 2016, análise das métricas Total de área central e distância média euclidiana 

permitiram avaliar que de modo geral os fragmentos de vegetação encontram-se menores 

e mais distantes, estes localizados principalmente em Latossolos e Argissolos; e a 

avaliação histórica do processo de conversão mostrou que mesmo as porcentagens 

diminuindo entre os anos, ainda houve a perca de área de vegetação, principalmente para 

agricultura e pecuária neste ano. Dessa forma, acredita-se que a sub-bacia ainda encontra-

se sujeita a novos desmatamentos, mesmo estes fragmentos de vegetação estando 

localizados em áreas extremamente suscetíveis à processos erosivos. 

 A análise da sub-bacia do rio Caiapó, juntamente com a sub-bacia do rio Claro, 

rio Garças e rio dos Peixes que já foram analisadas, finaliza o Estudo Integrado da Alta 

Bacia do Araguaia e encontra-se em rápido processo de conversão e fragmentação da 

vegetação. Portanto, há uma necessidade de intervenções de políticas públicas de manejo 

e conservação, visto que na área se faz presente importantes nascentes do rio Araguaia. 
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