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Resumo 

O padrão de uso e ocupação das terras do Cerrado associado à expansão de fronteira agrícola, nos
últimos 40 anos, tem sido interpretado como o causador dos impactos ambientais nele constatados
nesse período, sobretudo os relativos ao desmatamento intensivo e indiscriminado de áreas com
solos com baixa ou nula aptidão agrícola,  ainda que aptos a  pastagem extensiva.  Os processos
erosivos têm sido apontados como os mais significativos,  posicionados após a perda notável da
biodiversidade, o mais importante e extenso em área. A presente tese analisa a relação entre o uso
do solo avaliado em série histórica iniciada na década de 1975, a aptidão agrícola das terras e os
focos erosivos e de assoreamento das duas bacias conjugadas para fins deste trabalho, denominadas
bacias dos rios Claro e dos Bois, afluentes do alto rio Araguaia, no Estado de Goiás. Essa área foi
considerada  em trabalhos anteriores como a mais  afetada pelos desmatamentos dentre as cinco
principais sub-bacias que compõem a alta bacia do rio Araguaia. A pesquisa baseou-se na análise
integrada dos componentes do meio físico e biótico da área focada, com base em sensoriamento
remoto e geoprocessamento e em pedotransferência. Os resultados são apresentados na forma de
artigos científicos e revelam que a fase mais intensiva do desmatamento deu-se na década de 1980,
que as Formações Florestais foram inicialmente as mais  penalizadas,  seguindo-se as Formações
Savânicas; que a conversão deu-se em favor das pastagens extensivas, para o que a área apresenta
boa  aptidão  dos  solos  e  relevo  associados;  que  os  numerosos  impactos  erosivos  lineares
concentram-se nessas áreas, ainda que seja onde predominam discrepâncias baixas entre aptidão e o
uso atual.  Como evidenciado na análise espacial,  constatou-se a presença de 395 focos erosivos
lineares associados às áreas de pastagens degradadas. Conclui-se que a área corrobora o padrão de
ocupação inicial do Cerrado por sua conversão em pastagem e que os impactos ambientais derivam
mais do manejo das mesmas do que desse tipo de uso. 

Palavras-chave:  alta  bacia  do  rio  Araguaia,  rios  Claro  e  dos  Bois,  uso  do  solo,  pastagens
degradadas, impactos ambientais erosivos, sensoriamento remoto e geoprocessamento. 


