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Eixo: Solos, paisagens e degradação
Resumo
Análises e estudos sobre as variáveis ambientais para o gerenciamento de recursos naturais
e avaliações de fragilidade ambientais são fundamentais para qualquer região. O objetivo da
pesquisa foi o de identificar, caracterizar e mapear os solos frágeis e verificar a correlação com as
degradações ambientais presente na unidade de conservação APA Nascentes do Rio Vermelho. Os
procedimentos metodológicos envolveram a associação de técnicas de mapeamento digital, com
ajustes aos limites das classes de solos com as unidades de relevo, análise granulométrica dos solos,
identificação de degradações em imagens de alta resolução e validação de dados em campo. Os
resultados comprovaram a correlação entre a numerosa existência de processos erosivos lineares e
laminares com a fragilidade dos solos presentes na unidade de conservação, comprovando
dificuldades para a gestão da área protegida em garantir o atendimento dos objetivos definidos para
a criação da unidade de conservação pela legislação vigente.
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1. Introdução
As Unidade de Conservação foram instituídas no Brasil pela Lei nº. 9.985/2000,
apresentando dentre seus objetivos a preservação dos recursos naturais (fauna, flora, solo e
recursos hídricos), assim como a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa legislação
estabeleceu duas categorias de Unidades de Conservação: (a) Proteção Integral, que admite
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais e, (b) Uso Sustentável que visa compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
Historicamente, no entanto as áreas protegidas (unidades de conservação) vem sendo
alvo de diversas tipologias de pressão antrópica: ocupações irregulares (invasões),
desmatamentos, incêndios intencionais, caça e pesca predatória, extração não autorizada de
recursos, que são promovidos pela comunidade de entorno da UC (no caso de proteção integral)
ou que habita os limites da UC (no caso de Uso Sustentável).
A conservação dos atributos ambientais depende da existência de propostas e planos de
planejamento territorial e ambiental, que viabilizem o uso sustentável e racional do ambiente.
Entretanto, as metodologias usuais que propõem a utilização racional dos recursos demandam
mapeamentos em escala de detalhe ou semi-detalhe que apresentem as limitações, fragilidades
ambientais e aptidões das áreas que estão sendo ocupadas (SANTOS,2004).
O uso indevido do solo em práticas agrícolas, urbanas e industriais comprometeu ao
longo dos anos a qualidade ambiental dos solos. O destaque nos diversos estudos das
degradações impostas ao solo está comumente associado aos processos erosivos que conforme
Pimentel e Burgues (2013) comprometem inclusive a produção de alimentos mundial no século
XXI. Para Borrelli et al., (2013) a erosão hídrica compromete cerca de 35,9 bilhões de toneladas
de solos férteis perdidos anualmente por alterações antrópicas.
Fatores ambientais como declividade, precipitação, tipo de cobertura, manejo e uso
influenciam fortemente as taxas erosivas dos solos, no entanto, algumas classes de solos
apresentam maior suscetibilidade erosiva em função de seus atributos físicos, caracterizando,
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portanto, uma fragilidade intrínseca as suas características morfológicas e destacando dentre as
classes de solos um grupo recentemente denominado de “solos frágeis” (ALBUQUERQUE et
al., 2015).
Para Albuquerque et al., (2015), os solos frágeis correspondem a solos com elevado risco
de degradação que são potencializados por ação antrópica, resultando em compactação e erosão
hídrica e/ou eólica. Assim, a ocorrência de solos frágeis em regiões onde a demanda antrópica
à ocupação agrícola merecem serem avaliadas e quando esses dois fatores (solos e pressão à
ocupação) ocorrem nos territórios das Unidades de Conservação, torna-se relevante o destaque
e a particularização, pois como solo se inter-relaciona com outras variáveis ambientais, a análise
da distribuição e formas de ocupação passa a ser imprescindível para garantir à conservação,
o gerenciamento dos recursos naturais, ocupação racional das terras, assim como para
modelagens preditivas de avaliação de fragilidade ambientais, especialmente em regiões sobre
pressão para ocupação.
O destaque nesse artigo é dado para a condição da unidade de conservação Área de
Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho, que se trata de Unidade de Uso Sustentável,
mas que situa-se em uma região pressionada por avanço da expansão da fronteira agrícola
(PONCIANO et al., 2019 no prelo), que apresenta dificuldade para regular adequadamente o
uso do solo (RODRIGUES, 2017).
O objetivo, portanto, do artigo é o de identificar, caracterizar e mapear os solos frágeis
que ocorrem na região e verificar a correlação com as degradações ambientais presente na
unidade de conservação.
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2. Materiais e Metodos
2.1. Área de Pesquisa

Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho (APANRV), refere-se a uma
unidade de uso sustentável, com área de 176.324,33 hectares, localizada na região nordeste do
estado de Goiás nos municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse, próximo à
divisa com o estado da Bahia (Figura 1). A APA é administrada e fiscalizada pelo Instituto
Chico Mendes - ICMBio.

Figura 1 – Localização da Apa das Nascentes do Rio Vermelho. Fonte: Projeto Vão do Paranã.

O decreto nº 9335 de 27 de setembro de 2001, que dispõe sobre a criação da APANRV,
indica que os objetivos principais desta UC estão ligados à proteção das áreas naturais, da
biodiversidade e do patrimônio espeleológico, assim como à fiscalização das atividades
desempenhadas nos limites da unidade de conservação, trata-se no entanto de uma unidade de
uso sustentável que contempla diversos assentamentos agrícolas, áreas urbanas e localiza-se em
zona de pressão para expansão da fronteira agrícola.
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2.2. Procedimentos Metodológicos

O procedimento metodológico fundamentou-se nas seguintes etapas: (1) uso de Modelo
Digital de Elevação (MDE) para elaboração de dados relativos a declividade, hipsometria e para
ajustar os limites das classes de solos do mapeamento da Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER); (2) Coletas de solos em campo
para análise granulométrica, conforme o Manual de Métodos de Análise de Solos da
EMBRAPA (2017); (3) Identificação em imagens de alta resolução de degradações ambientais,
especificamente de feições erosivas lineares e de solo exposto segundo aspectos de
reconhecimento destacados por Desprats (2013) e Nunes (2015); (4) avaliação integrada das
variáveis geoambientais da área na compreensão da composição da paisagem para correlação
das degradações dos solos.
Segundo Hengl (2003), o uso de modelos digitais de elevação para compreensão da
distribuição dos solos contribui para delimitar unidades preliminares de mapeamento dos solos,
apoiando, portanto, a cartografia pedológica.
3. Resultados e Discussões
A área de estudo situa-se em uma bacia sedimentar que evolui por meio de processos
que ocorrem em unidades definidas por Latrubesse et al., (2005) como Zonas de Erosão
Recuante e Superfícies de Aplainamento.
A evolução geomorfológica da área é caracterizada pela evolução de Zona de Erosão
Recuante (ZER), com forte processo de dissecação, promovido pelas redes de drenagem dos
rios Vermelho e Buritis (cujas as cabeceiras de drenagem que nascem na porção leste, nos fronts
da cuesta Serra Geral de Goiás) relacionada a geração de Superfície Regional de Aplainamento
(SRA). As SRA são formadas pelo aplainamento relativamente independente dos controles
geológicos regionais (litologias e estruturas) e na área em estudo essa superfície apresenta
presença de Cobertura Detrito-Laterítica na forma de crostas ferruginosas e sedimentos friáveis
formado por silte-argilas e silte-argilo-arenosos, frequentemente incluindo pequenos
fragmentos de lateritas desarranjadas (LATRUBESSE et al., 2005).
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A paisagem apresenta ainda colinas alongadas, podendo atingir cerca de 1.000m de
altitude, sustentadas por calcários, dolomitos e folhelhos do Grupo Bambuí (ALMEIDA el al,
2006), que permitiu o desenvolvimento das classes de Argissolos Vermelhos, Cambissolos,
Latossolo Vermelho, Neossolos litólicos, Neossolo Quartzarênico e Plintossolos (Figura 2). Os
solos presentes na área de estudo são classificados por Albuquerque et al (2015), como
exemplos de solos que possuem alta suscetibilidade à erosão em função da presença de
horizontes mais arenoso e tem sua fragilidade intrínseca e textural potencializada por usos
antrópicos inadequados à capacidade de exploração agrícola.

Figura 2 - Solos da APA das Nascentes do Rio Vermelho. Fonte: Projeto Vão do Paranã

Os solos rasos, como os Cambissolos e Neossolos Litólicos, dominam nos setores de
declividade média a muito forte (12>30%), com relevo ondulado a forte ondulado e ocupam
sobretudo, os locais com rupturas de declives mais acentuadas e curtas situadas principalmente
na porção sul da área de estudo. Trata-se de um ambiente residual da evolução da superfície
regional de aplainamento.
As áreas de relevo ondulado, adjacentes as regiões de forte entalhamento da rede de
drenagem sobre o Grupo Bambuí foram associadas a Classe de Argissolos. Os Latossolos
ocorrem em áreas de relevo plano e suave ondulado na porção central, correspondem as áreas

ISBN: 978-85-7282-778-2

Página 6

identificadas por Rodrigues (2017) com uso para agricultura, o que condiz com sua aptidão
agrícola.
Os ajustes aos limites das classes de solos considerando pressupostos práticos e
teóricos da correlação entre relevo e solo, resultou um mapa de solos para a região com maior
detalhamento em seus limites especialmente para as classes de Neossolo litólico e Neossolo
Quartzarênico (aumento de 2,5% na área total das classes).
Os Neossolos Quartzarênicos, que correspondem a 63,86% da área apresentam -se
distribuídos na porção central da área. Essa classe de solo é caracterizada por apresentar baixa
capacidade de retenção de água, elevada acidez e alta suscetibilidade ao desenvolvimento de
processos erosivos. No entanto é explorada para atividades agrícolas de pastagem, silvicultura
e recentemente seguindo o modelo implantado na região sudeste do estado de Goiás
incorporadas à produção de soja.
As amostras coletadas em campo concentradas nessa área corroboram o
comportamento arenoso dos solos (Figura 03).
Comportamento Granulométrico das Amostras de Solos
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Figura 03 – Análise granulométrica dos solos. Fonte: Autores, 2019.

A predominância de solos arenosos confere a região da UC fragilidade hidrica
correlacionada com à textura, estrutura e permeabilidade que são potencializados pelo relevo
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e tipo de uso de cobertura vegetal ou uso antrópico. Para Helfer et al (2003) o principal
responsável pelos processos erosivos são as atividades antrópicas, devendo, portanto, ser
considerado que a conversão da vegetação natural para usos agrícolas estará lidando com
predomínio de macroporos que facilita a drenagem excessiva e resulta em baixa capacidade de
armazenamento de água.
O objetivo da APANRV estipulada pelo seu decreto de criação, assim como o
determinado pelo SNUC apresenta-se comprometido, uma vez que diversas degradações
relativas a proteção e conservação do solo são evidenciadas na área, que se associam as
condições de fragilidade intrínsecas dos solos, assim como o uso antrópico inadequado.
A inspeção visual das imagens de alta resolução do satélite Geoeye, coloridas (RGB) e
com resolução espacial de 0,5m, disponíveis na plataforma gratuita Google Earth, indicou na
área de estudo a presença de 82 focos erosivos lineares e 95 áreas de solo exposto (extração de
solo ou focos laminares (Figura 04), que foram validados em campo (Figura 05).

Figura 4 – Distribuição dos Focos erosivos e de solo exposto na área de pesquisa. Fonte: Santos e Bernardo,
2018.
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Figura 5 – Exemplo da identificação de degradações do tipo erosão linear e solo exposto em imagem de satélite e
validação em campo. Fonte: Banco de imagens do Google Earth e Acervo fotográfico de campo de Rodrigues
(2017).

A identificação de degradações ambientais, especificamente de feições erosivas lineares
e de solo exposto, correlacionada com o mapa de solos corrobora as fragilidades intrínsecas dos
solos arenosos (Figura 6), com a predominância de processos erosivos e solo exposto nas
classes de Neossolos Quartarênicos e Argissolos.
Localização das degradações nas classes pedológicas
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Figura 6 – Distribuição dos Focos erosivos e de solo exposto na área de pesquisa por classe de solos. Fonte: As
autoras,2019.

Deve ser destacado que em tais classes de solos solos, quando não convertidas para
usos antrópicos apresentam vegetação típica de cerrado (formações campestres e savânicas),
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cujo o processo de cobertura vegetal e proteção ao impacto hidrico é baixo, que associado as
condições topográficas das superficies regionais de aplainamento (SRA), com rampas longas e
contato abrupto e declivoso com as zonas de erosão recuante (ZER), favorecem o
desenvolvimento e evolução de tais processos.

4. Conclusão
A análise de fragilidade do solo juntamente com o mapeamento digital dos solos da
região, apresenta dados mais precisos sobre a área, destacando os problemas com o escoamento
de solo presentes na Apa das Nascente do Rio Vermelho.
Realizou-se a análise granulométrica dos solos da região que validou que as erosões
e as áreas de solo exposto ocorrem em áreas com solos mais arenosos e com pouca absorsão e
que por sua vez muitas destas áreas vem sendo utilizadas para a agricultura, pastagem,
silvicultura, agravando assim a ocorrência desses processos que podem vir a comprometer o
funcionamento hídrico da região.
A ocupação da unidade de conservação deve considerar essas fragilidades intrínsecas
que os solos apresentam, devendo ser valorizado ações sustentáveis para ocupação.
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