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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades encontradas no mundo, isso 

devido as suas condições climáticas atreladas a outros condicionantes físicos e até 

mesmo por sua extensão quando comparada a outros países da faixa tropical. Dividido 

entre sete diferentes biomas, o Cerrado é o maior a se encontrar inteiramente em 

território brasileiro e é também o que possui os maiores índices de biodiversidade.  

Localizado na região central do país, o Cerrado se estende pelos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí, 

Bahia, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal, onde originalmente ocupava cerca de 2 

milhões de km², 21% do território brasileiro (KLINK; MACHADO, 2005). Seu 

processo de ocupação ocorreu de forma tardia, mas estimulado, já que a Amazônia já se 

encontrava inserida nas discussões ambientais nacionais e internacionais, sobretudo, a 

partir da década de 1970 devido a incentivos políticos e ao momento histórico brasileiro 

da instalação da nova capital do país, Brasília (PIRES, 2000).  

A alta biodiversidade pressionada por atividades antrópicas e degradações 

expressivas, classificam o bioma Cerrado como um dos 34 hotspots mundiais (áreas 

ricas em biodiversidade, com presença de espécies endêmicas, que possuem alto grau de 

degradação), onde atualmente mantém como remanescente apenas 22% de sua área 

original (MITTERMEIER, 2004). 

Com a ocupação do território se dando de maneira acelerada1, a conversão da 

vegetação nativa da região para áreas de agricultura e pastagem aconteceu também de 

forma rápida, o que gerou grandes consequências ao bioma, destacado em diversas 

pesquisas como processos erosivos, perda da qualidade dos solos, assoreamento e perda 

da qualidade de cursos d’água, além de perda na biodiversidade. 

 De acordo com Guerra e Jorge (2014), existem diferentes tipos de degradações 

em solo, geralmente iniciando-se com processos de supressão da vegetação nativa, 

seguido de diferentes formas de ocupação desordenada, tais como construções 

inadequadas de casas, ferrovias e rodovias, agricultura, atividades de mineração, 

irrigação excessiva e despejo de materiais sem tratamento. Os autores afirmam que a 

degradação dos solos cobre uma área de processos complexos, incluindo erosões 

 
1 Incentivada pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), representado pelos Programa de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste), o Programa Especial da Região da Grande Dourados 

(Prodegran), Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer), Desenvolvimento 

do Cerrado (Polocentro) e o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília (PIRES, 2000). 
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(ocasionadas pela perda de material), movimentos de massa (relacionados a regiões de 

declive), salinização (decorrente do acumulo de sais nas camadas superiores do solo), 

acidificação (devido principalmente ao excesso de aplicação de fertilizantes ácidos em 

determinados tipos de solo) e desertificação (associada a fatores naturais e/ou 

antrópicos). É apontado que no Cerrado, os principais processos de degradação 

ambiental relacionados ao processo de ocupação da região transcorrem em forma de 

erosões, desertificações, alterações nos sistemas fluviais e perda da capacidade 

produtiva dos solos. 

Dentre os diversos impactos e degradações imposta pelo processo produtivo e 

ocupacional do cerrado, a perda de solos se destaca pois que afeta diretamente o plano 

socioeconômico, uma vez que influencia na capacidade de produção dos solos e na 

quantidade de água dos canais, já que o deslocamento desse material pode alcançar 

leitos e nascentes, provocando o assoreamento que causa não só mudanças na 

morfologia dos canais, mas também alteração na qualidade das águas e impactos 

negativos nos ecossistemas aquáticos e processos geomorfológicos dos leitos 

(MORAIS, 2006). 

Dessa maneira, o presente trabalho procura evidenciar por meio da perda de 

solo por erosão laminar (conforme a metodologia expressa pela Equação Universal de 

Perda de Solos – USLE), a quais níveis de fragilidade ambiental diferentes bacias 

hidrográficas que passaram por diferentes processos de ocupação estão expostos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No ano de 2012 a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) divulgou em relatório que a estimativa de perda de solos férteis 

anualmente é próximo de 24 bilhões de toneladas em todo o planeta, processo em que, 

junto a desertificação, degradação de terras e a seca, afetam mais de 1,5 bilhão de 

pessoas que dependem do que é produzido nessas regiões para sobrevivência, ou seja, 

geralmente as populações mais pobres, que somam 42% do indivíduos que vivem em 

áreas degradadas. No relatório de 2015, a FAO apontou que as mudanças no uso e 

cobertura, especialmente de áreas com vegetação natural para pastagem ou terras 

cultivadas, acabam por remover a biomassa, perdendo não só o material, mas também 

nutrientes fundamentais no solo como o carbono, alterando as propriedades e 

consequentemente sua biodiversidade microbiana e fertilidade. 

A fim de estipular a perda de solos em ambientes, diferentes metodologias 

podem ser aplicadas para a estimativa erosiva. Checchia (2011) apresenta uma 

diversidade de modelos para a predição de erosão hídrica, como o Areal Nonpoint 

Source Watershed Environmental Response Simulation model (AGNPS) modelo 

estadunidense desenvolvido para predizer e analisar a vazão e transporte de sedimentos 

e nutrientes em bacias hidrográficas rurais de até 20.000 ha; o Water Erosion Prediction 

Project (WEPP) modelo baseado em atributos físicos que considera a variabilidade 

espacial e temporal do processo de erosão; e o Soil and Water Assesment Tool (SWAT) 

que simula processos físicos em escala de bacia hidrográfica com o objetivo de analisar 

os impactos das alterações do uso do solo sobre o escoamento superficial e subterrâneo, 

produção de sedimentos e qualidade de água. 

A Equação Universal de Perda de Solos (USLE – Universal Soil Loss 

Equation), modelo selecionado para a realização do estudo é, segundo Wischmeier e 

Smith (1978) uma metodologia empírica que tem como função estimar a perda média 

anual de solo por erosão laminar, considerando fatores naturais e antrópicos. Segundo 

os autores, este cálculo foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1950, 

transformando-se em uma importante ferramenta para a investigação de processos 

erosivos, por meio dos fatores ambientais que favorecem a perda de solos, 

possibilitando assim a compartimentação da paisagem em níveis de instabilidade e 

permitindo uma melhor otimização dos recursos naturais a partir do planejamento 

ambiental (BARBOSA et al., 2015). 
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Tal equação já foi utilizada em pesquisas em diversas regiões no Brasil 

(MACHADO et., 2009; MACIEL, 2000; BARBOSA et al., 2015, entre outros) e deve 

ser destacado que a realização de analises a partir da utilização de modelagem de erosão 

são importantes pois podem: (1) ser adotadas como ferramentas para a avaliação de 

perda de solos para planejamento conservadorista; (2) prever o surgimento erosivo, 

auxiliando em práticas que reduzam a degradação; (3) ser usadas como instrumento para 

a compreensão de processos erosivos e suas interações para fixar prioridades em 

pesquisas (NEARING et al., 1994 apud CHECCHIA, 2011). 

 A perda de solos, ocorrendo principalmente nas camadas mais superficiais, 

acabam por expor as regiões afetadas a situações de fragilidade ambiental, onde a 

descaracterização dos componentes naturais atrelada às suas características genéticas 

são capazes de promover o desequilíbrio sistêmico local, alterando a boa funcionalidade 

do meio, sobretudo em territórios de bacias hidrográficas (ROSS, 1994). 

No âmbito da pesquisa, bacias hidrográficas podem ser consideradas como 

uma área de captação natural de água proveniente de precipitação que converge seu 

escoamento para um único ponto, conhecido com exutório. É composta por um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem que conflui a um único 

canal no exutório (TUCCI, 1997). No sistema de uma bacia, as vertentes possuem um 

importante papel não só para a “produção de água”, mediante o escoamento superficial, 

mas também para a “produção” de sedimentos devido a formação erosiva, conforme 

salienta o autor. 

Autores como Carvalho (2014) defendem a utilização de bacias para o 

ordenamento administrativo, uma vez que bacias são consideradas ambientes sistêmicos 

em que os elementos devem ser entendidos em um contexto de relações espaciais a 

partir da relação dos componentes e as ações humanas. Assim, a utilização de bacias 

para a delimitação de regiões administrativas, tais como municípios, facilitaria o 

planejamento ambiental, uma vez que os determinantes econômicos, sociais e 

ambientais poderiam ser analisados em um único prisma integrado de atuação. 

 

2.1 Fragilidade Ambiental  

 

Como salienta Fierz (2008), a fragilidade ambiental pode ser definida na 

identificação das possíveis quebras entre a interação dos elementos de um sistema 
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natural. Bertalanffy propôs em 1971 a Teoria geral dos sistemas, em que garante que um 

sistema é produto de uma união entre várias partes, logo, um ambiente equilibrado 

apresenta vários fatores/elementos que possibilita tais condições. Assim, conforme 

expõe Fierz (2008), qualquer alteração realizada neste sistema provoca mudanças na 

integração dos elementos da paisagem, acarretando alterações no seu equilíbrio 

dinâmico. Dessa forma, analisar a fragilidade de um ambiente é expor o desequilíbrio 

presente. 

A influência humana pode gerar diferentes níveis de alterações em uma 

paisagem, segundo Troppmair (1988) apud Spörl (2001), a paisagem/ambiente existe 

sem a presença antrópica, mas a partir do momento em que se faz presente, são 

introduzidos modificações e desequilíbrios na realidade local. 

De acordo com Ross (1994), a fragilidade dos ambientes dada as intervenções 

humanas tornam-se maior ou menor a depender de seus atributos genéticos. Na mesma 

direção, Spörl (2001) sustenta que as mudanças que ocorrem na paisagem resultam da 

relação entre os condicionantes físicos da região e sua própria suscetibilidade à 

mudança (nível de sensibilidade), com a capacidade e intensidade humana de 

modificação desse sistema. A autora afirma que essa interferência no meio é provocada, 

pois, ou os seres humanos reproduzem ou reordenam o espaço, ou alteram o ambiente 

visando o aproveitamento dos recursos naturais sem a preocupação com a conservação 

da natureza. 

O conhecimento acerca das áreas mais frágeis se faz importante para a 

identificação das zonas que merecem atenção especial por parte do poder público, uma 

vez que, segundo aponta Vale et al. (2016), sua má utilização pode ocasionar no 

comprometimento de todo o sistema. O estudo da fragilidade gera então arcabouço para 

medidas quanto à resolução ou minimização dos problemas ambientais existentes, 

podendo-se criar desde ações educacionais até o zoneamento para uso e a recuperação 

de áreas apontadas como já degradadas. 

Com o intuito de correlacionar a fragilidade ambiental à degradação dos solos 

mediante sua perda por erosão laminar, buscou-se compreender quais fatores 

relacionavam essa perda superficial dos solos a uma provável situação de 

vulnerabilidade. Neste sentido, Lepsch (2011) expõe a importância de um solo bem 

conservado a fim de evitar que transtornos ocasionados pela sua degradação afetam a 

sociedade nos quesitos econômicos e ambientais. 

O autor aponta a influência histórica das atividades humanas no 
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empobrecimento dos solos ao destacar os efeitos que má utilização desse recurso natural 

provocou em certas regiões, ao salientar que:  

 

“Infelizmente, a nossa história aponta que a agricultura e a pecuária nem 
sempre deram lugar a um novo sistema ecológico relativamente sustentável. 

Existem inúmeros exemplos de regiões outrora ricas e produtivas onde a 

intensificação da agricultura, provocada pelo aumento descontrolado da 

população, ocasionou (pelo descuido com o solo) a erosão acelerada, 

reduzindo a capacidade de produção agrícola a níveis ínfimos, além de 

provocar muito problemas ambientais” (LEPSCH, 2011). 

 

Além da exploração sobre o solo, realizado muitas vezes de forma pouco 

responsável, um dos grandes problemas quanto à prática das atividades de agricultura e 

pecuária é que, regularmente, a retirada da cobertura vegetal propicia uma desproteção, 

que pode vir a afetar desde as camadas superficiais do solo, até os horizontes mais 

profundos. De acordo com Lepsch (2011), o solo e a vegetação são corpos 

interdependentes, sempre que um solo estiver desprovido de sua vegetação natural, ele 

estará exposto a uma série de fatores que tendem a depauperá-lo. Isso por que: 

 
“Sem a interferência humana, o solo está em equilíbrio com o meio ambiente, 

do qual fazem parte a vegetação e outros organismos naturalmente mais bem 

adaptados ao solo. Essa vegetação natural pode protegê-lo da erosão e 

devolver-lhe os elementos nutritivos que dele foram extraídos. Mas o 

homem, estabelecendo a agricultura, passou a expor o solo à erosão 

acelerada, retirando dele os elementos nutritivos (na forma de alimentos, 

fibras e combustíveis). Com isso, os solos vêm sendo expostos a um desgaste 

e o que levou milhares de anos para ser construído pelas boas ações da 

natureza corre risco de ser destruído em poucos anos pelas más ações do 

homem” (LESPCH, 2011). 

 

O autor afirma que a erosão acelerada é uma das principais causas do 

empobrecimento dos solos especialmente porque provoca a remoção das partículas de 

solo das regiões a montante, que irão se depositar nas partes mais baixas, podendo ser 

em fundos de lagos, rios e oceanos. Em virtude a sua relação direta com a vegetação, 

em razão da presença de sua cobertura natural, do sistema radicular, da matéria 

orgânica, dos organismos, e de outros fatores que contribuem para a agregação e 

proteção do solo, o horizonte A, camada superficial, deve ser protegido ao máximo para 

se evitar a formação erosiva. Assim, aconselha-se o manejo por práticas de conservação 

do solo. 

Para Ross (1994), a análise da fragilidade serve como um produto base para o 

planejamento físico-territorial, fundamental para as implicações a médio e longo prazo 

dos problemas ambientais decorrentes das práticas econômicas predatórias. Dessa 

forma, os estudos de fragilidade são primordiais ao planejamento ambiental pautado na 
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conservação e recuperação ambiental junto ao desenvolvimento tecnológico, econômico 

e social.   

Ghezzi (2003) afirma que a identificação da fragilidade ambiental em uma 

bacia hidrográfica deve ser realizada, primeiramente, com a análise isolada dos aspectos 

seguida do cruzamento e a análise conjunta das informações, para então se identificar a 

intensidade na qual o ambiente pode ser explorado sem prejudicar sua dinâmica e 

equilíbrio. 

O uso de ferramentas SIG auxilia na confecção da carta de fragilidade, síntese 

de todos os condicionantes ambientais e antrópicos necessários para a análise (conforme 

orienta as metodologias aplicadas). Vale et al. (2016) garante um crescimento na 

utilização de geotecnologias no Brasil como ferramenta para a gestão territorial e 

promoção da qualidade da paisagem, isso devido ao fato de que por meio dos SIG 

torna-se mais fácil a realização de operações complexas, integrando um grande volume 

de dados de natureza diferentes (informações raster, vetoriais e pontuais).  
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3. VÃO DO PARANÃ: VISÃO GERAL 

 

A microrregião do Vão do Paranã, inserida na porção nordeste do estado de 

Goiás é considerada a porção mais pobre do estado, entretanto, de acordo com Yazzigi 

(2004), a zona vêm modificando sua característica econômica com a consolidação de 

políticas públicas e a retomada do desenvolvimento sustentável na região. A área conta 

com expressiva presença de sete unidades de conservação de categoria de proteção 

integral ou sustentável, sob a responsabilidade do poder público federal, estadual ou 

municipal (Figura 1).  

 

Figura 1: Mapa de localização da Microrregião do Vão do Paranã. 

Elaboração: BATISTA, J. G. 

 
 

Ao todo, seu território ocupa uma área de 17.384,71 km², distribuídos na área 

de 12 municípios goianos, sendo eles: Sítio d’Abadia, Damianópolis, Simolândia, 

Alvorada do Norte, Buritinópolis, Mambaí, Flores de Goiás, Posse, Iaciara, Guarani de 

Goiás, São Domingos e Divinópolis de Goiás, onde residem, segundo estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2018, 121.564 

habitantes.  

Inserem-se na microrregião as Unidades de Conservação do Parque Estadual de 
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Terra Ronca (57.000,00 ha), associado à Reserva Extrativista Recanto das Araras de 

Terra Ronca (12.349,33 ha), situadas nos municípios de São Domingos e Guarani de 

Goiás; a Floresta Nacional da Mata Grande (2.010,05 ha), também em São Domingos; o 

Parque Natural Municipal Ribeirão da Prata, em Posse; a Área de Proteção Ambiental 

das Nascentes do Rio Vermelho (176.324,33 ha), distribuída nos municípios de 

Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse; e a Área de Proteção Ambiental da Serra 

Geral de Goiás (60.000,00 ha), localizada também em Terra Ronca e Guarani de Goiás, 

próxima às unidades já citadas no local. 

 Em função de carência de estudos em nível de detalhe sobre os usos solos e 

fragilidades ambientais recebeu nos últimos anos concentração de pesquisas cientificas 

(PONCIANO, 2017; BONIFACIO; FARIA, 2018; GOULART et., 2019, entre outros), 

que dentre os diversos objetivos visam compreender a dinâmica e apontar ações de 

controle e mitigação ao avanço dos impactos socioambientais na fronteira agrícola que 

podem afetar com mais intensidade a população rural que reside e trabalha nesses 

ambientes rurais. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa se dividiu em quatro etapas, sendo elas a delimitação das bacias; a 

utilização do uso e cobertura dos solos para a seleção das áreas de estudo; a elaboração 

dos resultados a partir da base de dados dos componentes do meio físico; e a discussão 

acerca dos parâmetros morfométricos. Os dados referentes à solos e uso de solos foram 

retirados de uma base já existe sobre a microrregião, vinculada ao Projeto Geoecologia 

de Paisagens da Microrregião do Vão do Paranã. 

A primeira etapa, de delimitação das bacias, foi realizada por meio da extensão 

hydrology na ferramenta Spatial Analyst Tools do software ArcMap 10.3. A partir de 

imagens SRTM (com resolução espacial de 30m), foram gerados produtos de fill sink, 

flow accumulation, flow direction e rede drenagem que permitem a criação do produto 

bacias. Após a conversão do resultado raster para shapefile foram corrigidos os vértices 

e demais falhas manualmente por meio de inspeção visual. 

 Selecionou-se apenas as bacias inseridas totalmente os limites administrativos 

da microrregião do Vão do Paranã.  

A segunda etapa consistiu na avaliação do comportamento da dinâmica do uso 

entre as bacias. Portanto, com base no mapeamento disponível na base de dados do 

projeto, recortou-se os usos e coberturas do solo para os anos de 1984 e 2015. Com esse 

recorte temporal, foi possível analisar o percentual das classes de uso identificadas em 

cada bacia e assim verificar qual aquela que apresentava valores mais expressivos de 

antropização da paisagem (se levando também em consideração a expressividade de 

suas áreas) dentro do período indicado. Foram então selecionadas duas bacias, sendo 

uma a mais degradada e outra a mais conservada.  

A terceira etapa consistiu na avaliação do potencial de perda de solos, com 

base Equação Universal de perda dos solos (USLE), conforme metodologia sugerida 

Ross (1994) para a determinação de fragilidade ambiental. O cálculo da equação se dá 

mediante a proposição expressa por Wishmeier e Smith (1965):  

 

𝐴 = 𝑅 . 𝐾 . 𝐿 . 𝑆 . 𝐶 . 𝑃                                                 [ 1 ] 
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Onde, 

 

A = perda de solo calculada por unidade de área (t/ha.ano); 

R = fator erosividade pela chuva (MJ/ha.mm/ano); 

K = fator erodibilidade do solo (MJ/ha.mm/ha); 

L = fator comprimento de declive; 

S = fator grau de declive; 

C = fator uso e manejo; 

P = fator prática conservacionista. 

4.1 Fator R (erosividade) 

O cálculo da erosividade nas regiões escolhidas foi realizado a partir das 

médias mensais de precipitação em uma janela histórica de 31 anos das estações 

meteorológicas dos municípios goianos de Posse e Formosa. Os dados obtidos foram 

retirados do portal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e assim trabalhados 

seguindo a equação expressa por Lombardi Neto e Moldenhauer (1992): 

 

 𝐸𝐼 =  68,730 (
𝑝²

𝑃
)

0,0841

                                                  [ 2 ] 

Onde,  

EI = média mensal do índice de erosão em; 

p = precipitação média mensal em milímetro; 

P = precipitação média anual em milímetro. 

 

Calculada a erosividade, foi elaborado o seu mapa por meio da ferramenta 

Interpolation → IDW do ArcMap 10.3, onde foram agregados os valores de erosividade 

aos pontos de localização das estações meteorológicas e então gerada a interpolação. 

4.2 Fator K (erodibilidade) 

Para se realizar o cálculo de erodibilidade é necessário se obter as porcentagens 

de textura para a subsuperfície de cada solo identificado, segundo consta na equação 

exposta por Hudson (1982) apud Mannigel et al. (2002):, 

 

   𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾 =
(% 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑒)+(% 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎)/ (% 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎)

100
                                             [ 3 ] 

 

 Como na realização deste estudo não houve a etapa de campo e amostragem 

de materiais, os valores de erodibilidade dos solos foram retiradas de outras 

bibliografias: 
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Tabela 1: Erodibilidade dos solos segundo a revisão bibliográfica. 

4.3 Fator LS (topográfico) 

Para gerar o fator topográfico, multiplicou-se o comprimento e grau de declive 

conforme a equação proposta por Bertoni e Lombardi Neto (2005). 

 

                        𝐿𝑆 = 0,00984 .  𝐿0,63. 𝑆1,18                                                     [ 4 ] 

Sendo, 

4.3.1 Fator L (comprimento de declive) 

O fator L foi calculado com base nas metodologias de Foster (1977) e McCool 

et al. (1989) apud Galdino e  Weill (2010), assim, utilizou-se das equações propostas 

pelos autores no software ArcMap. Por meio da ferramenta fill criou-se um slope em 

graus da imagem SRTM do terreno e, utilizando a raster calculator, gerou-se o seguinte 

cálculo: 

         𝛽 =
(

𝑠𝑒𝑛𝜃

0
/0,0896)

3(𝑠𝑒𝑛𝜃)0,8+0,56
                                                       [ 5 ] 

Em que: 

𝛽 = é a razão entre a erosão por sulco (causada pelo fluxo) e a erosão entre-sulcos 

(causada principalmente pelo impacto das gotas de chuva).  

θ = declividade da encosta, em graus (slope). 

Novamente usando a raster calculator, é gerado o produto 𝑚 (constante 

dependente da declividade da encosta) por meio da fórmula:  

      𝑚 =
𝛽

1+𝛽
                                                              [ 6 ] 

Tipo de solo Erodibilidade           Autor 

Neossolo Quartzarênico órtico 0,0722 Corrêa et al. (2015) 

Neossolo Quartzarênico hidromórfico 0,0722 Corrêa et al. (2015) 

Neossolo Litólico eutrófico 0,0570 Rodrigues et al. (2017) 

Neossolo Litólico distrófico 0,0570 Rodrigues et al. (2017) 

Argissolo Vermelho eutrófico 0,0112 Mennigel et al. (2002) 

Nitossolo Vermelho eutrófico 0,0016 Correchel (2003) 

Latossolo Amarelo distrófico 0,0100 Oliveira Júnior e Medina 

(1996) 

Latossolo Vermelho distrófico 0,0038 Mennigel et al. (2002) 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

0,0081 Mennigel et al. (2002) 

Plintossolo Argilúvico distrófico 0,0438 Morais e Sales (2017) 

Plintossolo Pétrico concrecionário 0,0438 Morais e Sales (2017) 

Cambissolo Háplico distrófico 0,0508 Mennigel et al. (2002) 
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Após se extrair a acumulação de fluxo da bacia, utilizou-se a equação:  

 

                        𝐿𝑖𝑗 =
(𝐴𝑖𝑗−𝑖𝑛 +𝐷²)

𝑚+1
−(𝐴𝑖𝑗−𝑖𝑛)

𝑚+1

𝐷𝑚+2.𝑋𝑖𝑗
𝑚(22,13)𝑚                                                 [ 7 ] 

Onde, 

Lij= é o fator de comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i.j); 

Ai,j-in = área de contribuição da célula em coordenadas (i.j) (m²);  

D = tamanho do pixel em metros;  

x = coeficiente função do aspecto para grade de célula em coordenada (i.j)  

m = coeficiente função da declividade para a grade de célula com coordenada (i.j) 

 

4.3.2 Fator S (grau de declive) 

O fator S é calculado mediante as equações, conforme apresenta Matos (2015):  

𝑆 = 10,8 .  𝑠𝑒𝑛𝜃 + 0,03, quando a declividade (tan 𝛽) < 9%                          [ 8 ] 

𝑆 = 16,8 .  𝑠𝑒𝑛𝜃 − 0,5, quando a declividade (tan 𝛽) > 9%                            [ 9 ] 

 

4.4 Fator CP (uso e manejo; prática conservacionista) 

Os valores da integração CP foram adquiridos do modelo já existente de Stein 

et al. (1987) encontrados na dissertação de Oliveira (2012). Para as classes de uso e 

cobertura do solo encontrados nas duas bacias, foram então atribuídos: 

 

Tabela 2: Fator CP para as classes de uso e cobertura presentes nas bacias. 

Uso/cobertura Fator CP 

Agricultura 0,25000 

Área Urbana 0,00000 

Corpo Hídrico 0,00000 

Formação campestre 0,01000 

Formação florestal 0,00004 

Formação savânica 0,00070 

Pastagem 0,02000 

Solo exposto 1,00000 
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4.5 Parâmetros morfométricos 

 

A quarta etapa da pesquisa envolveu a avaliação da tendência de quais bacias 

selecionadas possuem maior ou menor grau de fragilidade dada as suas condições 

físicas atreladas a antropização do terreno. A fim de confirmar uma inclinação a 

fragilidade ou a expor um contraponto, foram efetuados cálculos de parâmetros 

morfométricos para identificar o que os resultados apontam sobre as dinâmicas 

ambientais dessas bacias.  

No geral, os parâmetros foram analisados utilizando os valores referentes ao 

comprimento dos cursos d’água, área da bacia e diferença altimétrica. Conforme pode 

ser analisado no quadro 1: 

 

Quadro 1: Descrição dos parâmetros morfométricos  analisados. 

Parâmetro Utilizado Descrição Fórmula 

Densidade de drenagem 

 

Indica o quão desenvolvido 

é o sistema de drenagem de 

uma bacia hidrográfica. É 

o resultado da relação entre 

o comprimento total dos 

canais e a área da bacia, 

expressa em km²/km 

(EMBRAPA, 2012) 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
 

Sendo:  

 Dd = densidade de 

drenagem; 

 Lt = comprimento total; e 

A = área da bacia. 

 

Índice de rugosidade 

 

Relaciona o escoamento 

superficial com o potencial 

erosivo da bacia. É 

calculada pela diferença 

altimétrica entre a foz e a 

maior altitude encontrada 

na bacia (EMBRAPA, 

2006), 

 𝐶𝑡 = 𝐷𝑑 𝑥 𝐻 

Onde: 

 Ct = índice de rugosidade; 

Dd = densidade de 

drenagem;  

H = amplitude altimétrica. 

 

Coeficiente de manutenção 

 

 

Fornece a área mínima 

necessária para a 

manutenção de 1m de 

canal de escoamento, 

permitindo analisar o 

balanço hidrodinâmico da 

bacia (EMBRAPA, 2006). 

𝐶𝑚 =
1

𝐷𝑑
 .1000 

Sendo: 

 Cm = coeficiente de 

manutenção (km2/km); 

 Dd = densidade de 

drenagem (km/km2). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A microrregião do Vão do Paranã apresenta 46 bacias hidrográficas inseridas 

totalmente nos limites administrativos da microrregião (Figura 2), onde nem todas 

puderam ser nomeadas pois o nome de seus rios não constam nas descrições do IBGE, 

de onde foram retirados os dados de drenagem em Goiás.  

 

Figura 2: Mapa de delimitação das bacias hidrográficas que se inserem totalmente dentro da MR. 
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O comportamento topográfico da microrregião destaca o arranjo hidrológico da 

área com a concentração na porção oeste de pequenas bacias (onde área média total da 

faixa atinge aproximadamente 40 km²), que consequentemente tem pequena expressão 

espacial no território do Vão do Paranã, mas que são afluentes diretas do Rio Paranã.    

Na porção leste, destacam-se médias bacias (média de 2.220,97 km²). Nota-se que as 

bacias Rio Corrente e Santa Maria convergem na bacia 40, isso que está seção foi 

fragmentada para que mais bacias pudessem inseridas dentro do contexto de totalidade 

do Vão, uma vez que quando unidas, formavam a bacia do rio Paranã, dispersa sob uma 

vasta extensão fora da microrregião. 

 

Tabela 3: Comparação percentual entre as áreas naturais e antropizadas nos anos de 1984 e 2015. 
 

ID Bacia Área natural 

1984 (%) 

Área natural 

2015 (%) 

Área antropizada 

1984 (%) 

Área antropizada 

2015 (%) 

Não 

identificado 

(%) 

1 76,08 29,51 23,91 70,49 - 

2 76,12 40,59 23,88 59,4 - 

3 61,98 36,44 38,02 63,56 - 

4 38,64 24,56 61,36 66,28 - 

5 29,06 8,25 70,94 91,74 - 

6 13,34 90,98 86,66 9,02 - 

7 57,11 93,05 42,89 8,05 - 

8 77,52 11,91 22,48 88,1 - 

9 18,70 21,36 46,08 78,63 - 

10 56,34 37,36 43,66 62,63 - 

11 83,13 56,96 16,87 43,03 - 

12 50,72 51,89 49,28 48,11 - 

13 79,82 93,91 20,18 6,09 - 

14 97,37 16,32 2,63 83,63 - 

15 63,25 11,09 36,75 88,97 - 

16 49,24 28,45 50,76 71,55 - 

17 55,03 25,93 44,93 74,07 0,04 

18 54,26 23,3 45,65 76,69 0,09 

19 92,61 38,73 7,40 61,27 - 

20 76,95 24,49 23,05 75,51 - 

21 80,26 42,23 19,74 57,76 - 

22 63,86 82,11 36,14 17,89 - 

23 58,49 22,81 41,51 77,18 - 

24 70,96 29,46 29,04 70,54 - 

25 76,65 21,41 23,35 78,59 - 

26 95,89 34,2 4,11 65,8 - 

27 87,80 42,44 11,99 57,56 0,21 

28 83,63 22,12 16,25 77,88 0,12 

29 75,39 16,3 24,61 83,72 - 

30 63,65 12,6 36,35 86,34 - 

31 51,39 35,94 48,47 64,06 0,14 

32 98,95 35,07 1,05 64,92 - 

33 88,17 15,4 10,12 84,61 1,71 

34 14,62 17,83 7,33 82,17 0,52 

35 73,86 37,6 25,51 62,4 0,63 

36 33,46 15,68 66,23 84,32 0,30 
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37 60,47 29,87 39,51 70,13 0,002 

38 61,89 59,22 27,64 40,78 10,47 

39 45,31 27,23 54,19 72,77 0,49 

40 63,59 47,42 34,49 52,58 1,92 

Água Quente 65,28 62,17 30,95 37,83 3,79 

Rio Corrente 63,13 68,96 34,6 31,04 2,47 

Rio Manso 84,37 30,64 15,13 69,36 0,50 

S. Domingos 76,19 50,68 20,32 49,32 3,49 

São Vicente 80,15 59,49 18,25 40,51 1,59 

Santa Maria 62,32 67,12 28,85 32,87 8,82 

Riacho Seco 91,71 54,37 8,28 45,63 0,01 

 

Das bacias identificadas, foram selecionadas as que apresentaram o maior e o 

menor índice de antropização ao longo dos 31 anos entre os dois períodos analisados.  

Levando em consideração apenas as bacias que se estendiam em porções 

significativas de área dentro da microrregião, sendo, portanto, descartadas as bacias 

situadas na porção oeste da microrregião. Assim, foram selecionadas as bacias do Rio 

São Domingos (maior intensidade de antropização) e Rio Corrente (menor intensidade 

de antropização). 

 

Figura 3: Mapa de localização das bacias hidrográficas do rio São Domingos (A) e rio Corrente (B). 

 

 

A bacia do Rio São Domingos se apresenta na faixa norte do Vão do Paranã, 

ocupando 7,04% da área da microrregião, possuindo a maior parte de sua área presente 

no município de São Domingos (83,01%) e outra parcela em Divinópolis de Goiás 
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(11,26%). Ao todo, a bacia apresenta uma área de 1.223,49 km², de modo que, dentro da 

série histórica verificada, o percentual de áreas com uso natural diminuiu 25,51 %, 

enquanto as áreas antropizadas ampliaram em 29%. Estão presentes na bacia 69,62 km² 

de área destinadas a Unidades de Conservação, como já citado, sendo 3,80 km² 

ocupados pelo Parque Estadual de Terra Ronca e 65,82 km² pela Área de Proteção 

Ambiental da Serra Geral de Goiás. A diferenciação metodológica para a geração das 

bacias hidrográficas resultou em limites diferentes para a bacia São Domingos em Rosa 

(2016), que também aborda a região analisada. 

A bacia hidrográfica do Rio Corrente corresponde à porção sudeste do Vão do 

Paranã, abrangendo 33,30% de seu território total. Com uma extensão em área de 

5.788,68 km², se insere dentro dos municípios goianos de Iaciara (3,56% de seu total), 

Posse (32,97%), Mambaí (14,78%), Buritinópolis (4,31%), Simolândia (6,05%), 

Alvorada do Norte (5,98%), Sítio d’Abadia (25,12%) e Damianópolis (7,24%). Dentro 

dos limites da bacia do Rio Corrente se encontra a Área de Proteção Ambiental das 

Nascentes do Rio Vermelho, unidade de conservação de uso sustentável criada em 

20012, com área de 1.763,24 km², que representa 30,46% da bacia do Rio Corrente.  

A cobertura e uso do solo nas áreas de estudo foram alteradas de forma 

considerável ao longo dos 31 anos entre os dois mapeamentos realizados.  

Em 1984 as extensões referentes à vegetação nativa compunham a maior parte 

da bacia do Rio São Domingos, cerca de 76% (tabela 4) do espaço era ocupado por 

cobertura vegetal remanescente, havendo o predomínio de formações savânicas, que 

podem estar associadas aos fatores geológicos, geomorfológicos, pedológicos e 

climáticos encontrados na região. Os usos antropizados se fazem bem representados 

pela classe de pastagens, que ocupa 15,17% da bacia, estando disposta em todas as 

porções da bacia (figura 4A).  

 

 

 

 

 

 

 
2 Com o intuito de resguardar os atributos de fauna e flora de determinado local, as unidades de 

conservação de uso sustentável integram a proteção ambiental ao uso consciente dos recursos naturais. 
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Tabela 4: Distribuição das classes nos anos de análise. 

Classes 
São Domingos 

1984 (%) 

São Domingos 

2015 (%) 

Corrente 

1984 (%) 

Corrente 

2015 (%) 

Formação florestal 10,73 14,72 2,73 5,70 

Formação savânica 44,98 25,61 44,48 38,65 

Formação campestre 19,97 10,35 13,52 24,61 

Pastagem 15,17 46,07 26,49 24,42 

Agricultura 0,11 1,67 - 6,40 

Área Urbana 0,14 - 0,18 0,02 

Sombra 3,49 - 2,27 - 

Solo exposto 4,90 1,68 7,93 0,20 

Corpo hídrico 0,51 0,01 2,40 - 

 

Neste ano, a região demonstrava um percentual significativo de áreas que 

apresentavam solo exposto, o que poderia deixá-la ainda mais vulnerável a processos 

erosivos e perda de solo. Outros usos antrópicos como área urbana e agricultura foram 

encontrados somente em uma pequena porção de terras, onde somadas ocupam 0,25% 

do território. Aproximadamente 3% da bacia não puderam ser classificadas devido a 

presença de nuvens nas imagens obtidas. 

Em 2015, é possível perceber uma grande conversão das classes naturais 

remanescentes em coberturas com interferência humana, alterando aproximadamente 

25% da paisagem durante o período. As formações florestais, savânicas e campestres, 

que ocupavam mais de ¾ da bacia, nesse ano passaram a ser encontradas somente em 

cerca de 50% da região, ao passo que as áreas com intervenção humana cresceram 29% 

(figura 4B).  
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Figura 4: Uso e cobertura na bacia do Rio São Domingos em 1984 (A) e 2015 (B). 

 
 

O uso que demonstrou maior crescimento em área foi a pastagem, que teve sua 

grande extensão orientada ao leste e oeste na bacia, ocupando a região mais alta, com os 

solos mais agricultáveis, e a mais baixa, com solos onde o uso recomendado é para as 

pastagem (PONCIANO, 2017).  

É possível perceber que antigas faixas de pastagem apresentaram em 2015 

cobertura vegetal remanescente, o que pode representar um abandono dessas pastagens 

e sua regeneração natural, uma vez que estas se localizam sob faixas de Neossolo 

Quartzarênico, que, quando não manejado adequadamente pode se degradar com 

facilidade. As áreas destinadas à agricultura também expressaram grande aumento com 

o decorrer dos anos, se concentrando principalmente na porção onde se localizam solos 

do tipo Neossolo Litólico e Argissolo, sendo o primeiro não tão indicado para esse uso 

devido as suas condições de desenvolvimento. 

A bacia do Rio Corrente foi, dentre as bacias delimitadas, a que menos obteve 

áreas convertidas a usos antrópicos, durante a janela temporal abordada demonstrou 

perda de apenas 5,83% de sua área natural (figura 5, tabela 4). 
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Figura 5: Uso e cobertura na bacia do Rio Corrente em 1984 (A) e 2015 (B). 

 
 

Em 1984, a classe predominante na bacia era a de Formações Savânicas 

seguida por pastagem, ambas se manifestando por toda a bacia, embora as pastagens 

não se desenvolverem na porção nordeste da região. As formações campestres aparecem 

mais concentradas ao norte, onde se formaram diferentes tipos de solo, desde mais 

profundos como o Latossolo, até solos rasos com Neossolo e Plintossolo. As formações 

florestais, por sua vez, aparecem timidamente em áreas isoladas, sobretudo próximas 

aos grandes canais de drenagem. 

A presença da APA Nascentes do Rio Vermelho em aproximadamente 1/3 da 

área da bacia talvez seja um fator determinante na sua boa conservação, uma vez que 

2015 não apresentou grandes modificações em seu uso quando comparada a 1984. 

Neste ano, as classes formação savânica e pastagem obtiveram valores muito próximos 

aos anteriormente citados, enquanto as formações campestres cresceram 

significativamente, bem como as formações florestais. Houve uma grande redução no 

percentual de solo exposto presente na bacia, o que pode expressar uma melhora no 

manejo dos usos.  

Antes não identificada, a agricultura, em 2015, pôde ser reconhecida em 6,40% 

da bacia, se centralizando nas regiões sul, onde ocupa áreas de Latossolos, Neossolos e 

Plintossos (sendo os dois últimos não aconselháveis para a agricultura); e noroeste, 
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presentes majoritariamente em faixas de Latossolos e Neossolos (não recomendado para 

o uso agrícola). 

A análise da declividade indica que a bacia do rio São Domingos (Figura 6A) 

se apresenta majoritariamente com relevos entre as faixas do plano e do ondulado (3 a 

20%), que correspondem a 1.121 km² da bacia que estão bem distribuídos na área, 

enquanto as classes que variam entre os relevos forte ondulado e forte montanhoso se 

restringem somente à aproximadamente 102 km² da bacia, especificamente a escarpa da 

Serra Geral goiana e na porção central da bacia, onde é ocupada principalmente por 

áreas de vegetação nativa e pastagem.  

 

Figura 6: Declividade das bacias hidrográficas dos rios São Domingos (A) e Corrente (B). 

 

 

A bacia do rio Corrente também apresenta predomínio de relevos plano, suave 

– plano e ondulado (Figura 6B). Os relevos mais intensos se distribuem entre a zona da 

escarpa, localizada a nordeste da bacia, e na porção central, onde provavelmente 

localizam-se canais de drenagem mais entalhados que formam cânions.  

Avaliando-se comparativamente as bacias (Tabela 8) verifica-se que São 

Domingos apresenta em proporção uma quantidade maior de áreas com relevos mais 

acentuados do que a outra bacia em comparação, sendo que a bacia citada possui 8,35% 

de sua extensão em declividades superiores a 20%, enquanto a B.H. do rio Corrente 
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possui somente 6,99%. 

 

Tabela 8: Declividade presentes nas bacias. 

Declividade (%) Relevo 
Área 

São Domingos (%) 

Área Rio  

Corrente (%) 

0 – 3 Plano 28,96 30,57 

3 – 8 Suave - Ondulado 42,80 45,12 

8 – 20 Ondulado 19,90 18,69 

20 – 45 Forte - ondulado 5,92 5,50 

45 – 75 Montanhoso 1,90 1,37 

> 75 Forte - montanhoso 0,53 0,12 

 

O estado de Goiás é constituído por zonas de maior e menor elevação, sendo a 

porção mais alta se localizando nas regiões do Planalto Central e Chapada nos 

Veadeiros, atingindo cotas superiores à 1.500m. A faixa mais baixa é encontrada na 

planície da bacia do Rio Araguaia, a noroeste do estado, onde a maior altitude é de 

aproximadamente 400m. A região do Vão do Paranã apresenta uma média de elevação 

que varia entre 700m a 1.100m. 

Quanto as bacias analisadas, (Figura 7) verifica-se que entre ambas possuem 

cotas altimétricas que variam entre 400 m e 1.000m sendo que as zonas de maior 

altitude se encontram nas bordas leste e sudoeste, locais onde também se iniciam os 

canais de drenagem.  
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Figura 7: Representação da elevação de terreno nas bacias São Domingos (A) e Corrente (B). 

 
 

Em relação aos solos, o comportamento pedológico da microrregião do Vão do 

Paranã coincide com o padrão característico do Cerrado: predomínio dos Latossolos e 

de solos com sedimentos arenosos (HOFFMANN NETO, 1999). No entanto, em função 

da contribuição topográfica e litológica existe alta diversidade pedológica, limitadora ao 

desenvolvimento agrícola (PONCIANO, 2017), que se expressa nas bacias em estudo 

(Figura 8 e Tabela 9).  

Na bacia de São Domingos o predomínio pedológico é da classe de Cambissolos 

Háplico Distrófico, que se localizam na porção leste e central, representando cerca de 

32% da bacia. Estes solos se caracterizam por sua baixa fertilidade e baixa 

profundidade, sendo considerados solos muito suscetíveis à erosão (EMBRAPA, 2016). 

A melhor recomendação para este solo é que ele seja destinado a pastagens 

(PONCIANO, 2017). Esta classe na bacia do Corrente tem baixa presença e é 

constatada em 5,53%, a leste e sudoeste da área 
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Figura 8: Solos encontrados nas bacias São Domingos (A) e Corrente (B). 

 

 

Tabela 9: Distribuição pedológica nas bacias. 

Solos São Domingos (%) Corrente (%) 

Cambissolo Háplico distrófico 32,52 5,53 

Latossolo Vermelho distrófico 4,96 2,89 

Latossolo Vermelho-amarelo 

distrófico 
7,11 14,31 

Latossolo Amarelo distrófico – 0,02 

Neossolo Litólico distrófico 19,24 13,09 

Neossolo Litólico eutrófico 2,41 – 

Neossolo Quartzarênico Órtico 17,43 37,99 

Neossolo Quartzarênico 

Hidromófico 
1,05 0,17 

Nitossolo Vermelho eutrófico – 0.37 

Plintossolo Argilúvico distrófico – 0,13 

Plintosso Pétrico concrecionário 3,77 9,95 

Argissolo Vermelho eutrófico 3,58 14,58 

Afloramento de rochas 0,70 0,50 

Corpo hídrico 0,46 0,29 

Grupamento urbano – 0,14 
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Os solos do tipo Neossolo Lítólico distrófico se caracterizam como solos pouco 

evoluídos (não ultrapassando os 50 cm), geralmente associados à relevos mais 

declivosos, apresentando um baixo grau de fertilidade. O uso nesse ambiente torna-se 

limitado devido a sua pouca profundidade; a presença de rochas e aos declives 

acentuados, o que restringe o crescimento radicular e o uso de maquinário, acelerando 

por outro lado o risco ao desenvolvimento erosivo (SANTOS et al., sem data). 

Representam na bacia do rio São Domingos 19,24% da área, localizando-se na porção 

centro-oeste e a jusante; e na bacia do Rio Corrente na faixa central, onde se 

desenvolveu em 13,09% do teritório. 

Os Neossolos Quartzarênicos Órtico apresentam por característica a textura 

arenosa e a profundidade acentuada. Correspondem a 17,83% na bacia do rio São 

Domingos, mas são predominantes na bacia do rio Corrente ocupando 37,99% da área. 

Apesar de não apresentarem grandes restrições ao uso e manejo, deve se atentar as 

práticas para se precaver a formação de erosões, dada a textura desse solo. 

Os Latossolos correspondem a 12,07% da bacia do Rio São Domingos e a 

14,31% da bacia do Rio Corrente. Esses solos se caracterizam por serem profundos, 

normalmente se desenvolvendo em relevos plano e suave ondulados, fato que favorece 

o uso de maquinário agrícola sob o terreno, porém com baixo nível natural de 

fertilidade.  

O Plintossolo Pétrico Concrecionário possui como característica uma camada 

concrecionada de óxido de ferro capaz de obstruir o crescimento radicular vegetativo, 

além de dificultar o uso de maquinário agrícola devido às suas concreções. Este solo 

corresponde a 3,77% da bacia São Domingos sendo identificado na porção superior a 

escarpa da Serra Geral. Na bacia do rio Corrente, além da presença dessa classe, 

disposta nas áreas próxima a escarpa e na porção leste, é identificado a presença dos 

Plintossolos Argilúvicos Distóficos, solos que apresentam baixa fertilidade e drenagem 

variável, presentes em uma pequena fração da porção sul da região, correspondendo a 

somente 0,13% da área. 

 Os Argissolos Vermelho Eutrófico apresentam como características acidez e 

baixo nível de fertilidade, seu grau de suscetibilidade erosiva será de acordo com a 

textura apresentada. Trata-se de um solo com demanda de manejo para sua utilização 

agrícola. Ele corresponde na bacia do rio São Domingos a apenas 3,58% da área, mas na 

bacia do Rio Corrente ele representa 14,68%, estando distribuído em sua porção central. 

Comparativamente nota-se que os solos da bacia do rio São Domingos 
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apresentam, no geral, pouca fertilidade, dada a alta saturação de alumínio, baixa 

capacidade de troca catiônica, quantidade reduzida de nutrientes e alto poder de fixação 

de fósforo (HOFFMANN, 1999); associada a solos em grande parte com textura 

majoritariamente arenosa, o que pode vir a favorecer a formação de processos erosivos. 

As regiões onde se encontram os solos mais profundos e menos arenosos são justamente 

nas porções a montante e a jusante da bacia, onde o relevo se faz mais plano.  

Apesar de apresentar basicamente as mesmas classes de solo, a bacia do rio 

Corrente possui uma quantidade maior de solos bem evoluídos devido a presença mais 

expressiva de Argissolos e Latossolos (BRANCO, 2014) e com uma menor 

concentração da fração areia em sua composição, ou seja, possuem melhores condições 

de sustentar certos tipos de uso e menor suscetibilidade a formação de erosão dada as 

suas condições físicas. 

 A ONU (2015) indica que os efeitos do desmatamento em solos arenosos são 

maiores quando comparados a solos argilosos, isso por que o tamanho das partículas 

argilosas é capaz de reter com mais facilidade a água e os nutrientes, evitando assim sua 

perda, ao contrário de solos arenosos, que, devido à superfície de contato de suas 

partículas, conseguem reter menos nutrientes e matéria orgânica.  

Na bacia do rio São Domingos apenas 15,65% dos solos são de textura 

argilosa, o que significa dizer que em caso de desmatamentos, 84,35% dos solos estarão 

mais suscetíveis a degradação; enquanto na bacia do Rio Corrente, 31,9% apresentam 

textura Argilosa.  

5.1 Parâmetros morfométricos 

A avaliação dos parâmetros morfométricos realizado apenas para as bacias 

selecionadas indicaram comportamento (semelhante ou distinto) que pudessem validar 

as hipóteses levantadas.  

A densidade de drenagem é um parâmetro que pode indicar o nível de evolução 

do relevo e do sistema de drenagem, se atrelando com fatores geológicos, do solo e até 

mesmo climáticos, podendo ser classificada de acordo com os seguintes resultados, 

expressos por Carvalho e Silva (2006): 
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Bacias com drenagem pobre → Dd < 0,5 km/km2;  

Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd < 1,5 km/km2;  

Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd < 2,5 km/km2;  

Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd < 3,5 km/km2;  

Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km2  

 

 Ambas as bacias apresentaram o índice densidade de drenagem considerado 

regular (Tabela 5). Esta característica pode estar relacionada à atributos do solo, uma 

vez que ao apresentar uma quantidade considerável de solos com teor elevado de areia, 

possui taxa a de infiltração maior do que, por exemplo, solos argilosos, devido a maior 

porosidade pedológica.  

 

Tabela 5: Densidade de drenagem das bacias analisadas. 

Densidade de drenagem 

Bacia Área 
Comprimento dos 

canais (km) 

Resultado 

(km/km²) 
Resultado 

São Domingos 1.223,50 1.029,18 0,84 
Bacia com 

drenagem regular 

Corrente 5.788,68 3.194,30 0,55 
Bacia com 

drenagem regular 

 

Dessa forma, cria-se menos canais de drenagem pois se escoa uma menor 

quantidade de água. Em contrapartida, torna-se mais fácil o surgimento de processos 

erosivos mediante também as características dos solos. Hiruma e Ponçano (1994) 

indicam em estudo realizado na região do Alto do rio Pardo (SP e MG) que a variável 

solos foi determinante na correlação das densidades encontradas na área, apresentando 

maiores valores em faixas podzólicas e menores em zonas de latossolo, influenciando 

diretamente no desenvolvimento de processos erosivos. Nas bacias analisadas, além do 

fator solo, o substrato rochoso encontrado é predominantemente poroso, apresentando 

resistência menor à infiltração e, por consequência, diminuindo as taxas de escoamento 

superficial. 

O índice de rugosidade é considerado um parâmetro adimensional em que 

quanto menor o resultado encontrado, menor a possibilidade de a bacia estar sujeita à 

erosão. Segundo afirma Moreira et. al (2016), este índice relaciona o escoamento 

hídrico ao seu potencial erosivo, assim, quanto maior se apresenta o índice de 

rugosidade de uma bacia, maior será o risco de degradação quando as vertentes se 
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caracterizam por serem íngremes e longas. Desta forma, conforme a tabela 6, a bacia 

com maior propensão à degradação é a bacia do rio São Domingos, bacia mais 

antropizada. 

Tabela 6: Índice de rugosidade das bacias analisadas. 

Índice de rugosidade 

Bacia 
Amplitude 

altimétrica (m) 

Densidade de drenagem 

(km/km²) 
Resultado 

São Domingos 623,75 0,84 523,95 

Rio Corrente 603,61 0,55 331,98 

 

O coeficiente de manutenção é interpretado como um parâmetro que se 

relaciona de forma inversa à densidade de drenagem. Dessa forma, é calculada qual a 

área mínima (km²) necessária para a boa manutenção de 1 km de canal de escoamento, 

ou seja, quanto menor for o coeficiente de manutenção, menor será a possibilidade de se 

manter ativo 1 km de canal.  

A tabela 7 indica que quando as áreas são comparadas, a bacia do rio São 

Domingos é a que apresenta um índice menor em capacidade de manter perene 1 km de 

canal com sua área total, significando que seus canais terão maior dificuldade de se 

manterem ativos. 

 

Tabela 7: Coeficiente de manutenção das bacias analisadas. 

Coeficiente de manutenção 

Bacia 
Comprimento 

do canal (km) 

Resultado 

(km/km²) 

São Domingos 1.029,18 1,19 

Corrente 3.194,30 1,81 

 

5.2 Equação Universal de Perda de Solos 

Conforme realizados os mapeamentos anteriormente analisados, foram gerados 

os produtos referentes às classes que compõem a equação de perda de solos, conforme 

indica as figuras 9 e 10.  

O regime de chuvas ao qual a região está disposta fez com que a bacia 

hidrográfica do rio São Domingos apresentasse uma taxa de erosividade (fator R) que 

varia entre 6.941,85 a 6.927,88 MJ.mm(ha. h)−1, assim como pode ser verificado na 

figura 9. 
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Com os valores obtidos, pode-se confirmar que a bacia possui potencial 

moderado a forte de erosividade provocado pela chuva, como pode ser verificado na 

tabela 10. 

 

Tabela 10: Classes para identificação de erosividade. 

Erosividade 

(MJ.mm(𝐡𝐚. 𝐡)−𝟏 

Classes de 

erosividade 

R ≤ 2.452 Fraca 

2.452 < R ≤ 4.905 Moderada 

4.905 < R ≤ 7.357 Moderada a forte 

7.357 < R ≤ 9.810 Forte 

R > 9.810 Muito forte 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2008) apud Santos e Montenegro (2012). 

 

Figura 9: Representação gráfica dos fatores que compõem o cálculo de perda de solo na bacia do rio São 

Domingos. 

 
 

 

O fator K, referente à erodibilidade apresentada por cada classe de solo, 

mostrou valores que variam entre 0 e 0,0722 sendo as regiões de afloramentos rochosos 

equivalente ao menor valor encontrado, seguido pelos Argissolos e Latossolos presentes 
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em maioria ao norte, leste e oeste na bacia (região mais plana na qual os solos se 

desenvolvem em maior profundidade). A classe que apresentou a maior propensão a 

perda de solo foi a dos Neossolo Quartzarênicos, presentes na porção centro-leste da 

bacia.  

O fator topográfico LS, resultado da integração dos fatores L e S, representa o 

comprimento do declive e seu gradiente, obtendo o valor máximo de 1,08 nas regiões 

que expressam declive. Variando entre 0 e 1, o fator CP atingiu maiores valores nas 

regiões de solo exposto, se apresentando em pequenas faixas isoladas. 

A bacia do Rio Corrente apresentou os valores de seus fatores semelhantes à 

bacia do Rio São Domingos devido ao fato de que as classes encontradas se repetem em 

maioria nas duas áreas de estudo, se diferenciando de forma mais visível nas extensões 

de suas áreas. 

 

Figura 10: Representação gráfica dos fatores que compõem o cálculo de perda de solo na bacia do Rio 

Corrente. 

 
 

O fator R, condizente à erosividade, assim como na São Domingos, encontra-se 

atuante como de forma moderada a forte, uma vez que apresenta seus valores entre 

6.906.98 e 6.967,29 MJ.mm(ha. h)−1.  

O fator K manifesta-se de forma mais intensa nas porções sul e leste da bacia, 

apresentando índices que alcançam os 0,0722, indicando a presença de Neossolos 
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Quatzarênicos, classe mais propoensa a erodibilidade encontrada na região. 

O fator LS, de forma tal como expressa na bacia do rio São Domingos, 

apresenta seus maiores níveis nas áreas mais declivosas, entretanto, apresenta valores 

maiores devido a maior extensão em comprimento das suas rampas.  

O fator CP está apresentado, conforme indica a metodologia aplicada, com 

base no uso e cobertura do solo, onde a classe de solos expostos destaca-se por exibir o 

maior valor entre a amostra, indicando que é o uso/cobertura que apresenta um risco 

maior a perda de solo. 

A multiplicação dos fatores encontrados a partir dos componentes físicos 

analisados acima resulta nos mapas abaixo apresentados, indicando a quantidade 

potencial de perda por ano, expressa em ton.ha−1.ano−1. A tabela 11 a seguir aponta a 

porcentagem ocupada por cada classe de perda de solos em suas respectivas bacias. 

 

Tabela 11: Porcentagens de área ocupada de acordo com as quantidades de perda de solo. 

Área ocupada pelas classes de perda de solo 

Classes de 

perda de solo 

Bacia rio São 

Domingos (%) 

Bacia Rio 

Corrente (%) 

0,1 86,02 86,69 

0,2 5,17 5,93 

0,5 4,88 4,6 

1 1,97 2,07 

5 1,22 0,69 

10 0,35 0,01 

>10 0,39 0,01 

 

Analisando a tabela 12 juntamente com a figura 11, síntese da espacialização 

da perda de solos, pode-se perceber na Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos que a 

grande parcela da área total da bacia evidencia uma pequena propensão a quantidade de 

solos erodidos, variando entre 0 e 0,1 ton.ha−1.ano−1. Ao todo, a bacia apresenta uma 

perda variável entre 0 a 238,75 ton.ha−1.ano−1, onde nota-se que as regiões que exibem 

um valor mais acentuado se encontram em faixas onde as caraterísticas físicas são 

reconhecidas como mais susceptíveis a perda quando em relação a outros atributos de 

suas respectivas classes. 
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Figura 11: Perda de solos anual na bacia do rio São Domingos. 

 
 

Deste modo, a região centro-oeste da bacia, que concentra a maior quantidade 

de valores que vão desde 0,5 a 238,75 ton.ha−1.ano−1, localiza-se em uma porção onde 

os solos (predominantemente Neossolos e Cambissolo) são mais propensos a erosão; 

onde a declividade se apresenta acidentada (grandes extensões se encontram entre 

relevos ondulados a forte montanhosos), e os usos e coberturas (exibindo áreas 

ocupadas principalmente por pastagem, agricultura e formação campestre) são capazes 

de proteger menos o solo. 

Como já esperado, no geral, a bacia hidrográfica do Rio Corrente apresenta 

uma quantidade menor de perda anual de solos quando comparada à bacia do rio São 

Domingos. A presença de condicionantes físicos que geram maior resistência à perda de 

material na região fez com que a área manifestasse uma quantidade menor de solos 

erodidos, onde se perdem no máximo 92,02 ton.ha−1.ano−1 em toda a bacia.  

Como representado na figura 12 e na tabela 11, a maior expressão em área da 

bacia perde apenas um máximo de 0,1 ton.ha−1.ano−1 de solo anualmente, 

aproximadamente 87% de seu total. As regiões que mais apresentam perda se dispõem 

nas porções centrais e sul da bacia, sendo o centro da bacia o local onde se dispõem 

faixas de relevos acentuados, como forte-ondulados, montanhosos e forte-montanhosos; 

solos predominantente Plintossolos e Neossolos; e a cobertura vegetal apresenta, 



37 
 

sobretudo, formação campestre e pastagem, vegetações de baixo porte e com curto 

sistema radicular, com menor poder de agregação do solo. A região sul se caracteriza 

por relevos não declivosos, entretanto apresenta solos frágeis (Neossolos) e usos 

antropizados que pouco protegem o solo, como agricultura e pastagem. 

 

Figura 12: Perda de solos anual na bacia do Rio Corrente. 

 
 

A perda de solos apresenta-se como uma peça sistêmica fundamental para a 

manutenção de bacias hidrográficas. Considerando este fato, a FAO (1965) propôs 

valores para o limite de material que pode ser erodido de acordo com as características 

de profundidade e propriedades físicas expressas por cada tipo de solo. Sendo assim, 

solos profundos, bem drenados e permeáveis podem perder até 12 ton. ha−1. ano−1 sem 

causar transtornos ao nível de produção durante um longo período de tempo; solos rasos 

e com presença rochosa possuem limite de perda entre 2 a 4 ton. ha−1. ano−1 

(MENDONÇA et al., 2014).Valores encontrados entre estas duas faixas representam 

diferentes níveis de erosão presentes nos solos. 

Comparando os valores definidos pela FAO (1965) para o limite de perda anual 

de solos com os valores apresentados nas bacias, constata-se que em ambas, a perda 

atribuída por hectare foi abaixo da quantidade máxima estipulada na maior parte da 

extensão das bacias. Mas, cerca de 0,39% da bacia do Rio São Domingos tem um total 

de solos erodidos maior do que a aconselhada pela FAO (1965), enquanto a bacia do 
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Rio Corrente tem uma área relativa a menos 0,01% da área total que erode mais que 12 

ton. ha−1. ano−1. 

Outros autores obtiveram resultados semelhantes ao analisar a erosão laminar 

em diferentes bacias hidrográficas. Guimarães et al. (2011), ao analisar a perda de solo 

na microbacia do Rio Campinas, em Santa Catarina, constatou que 97,7% da área total 

apresentava um índice de erosão dentro dos limites estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. De acordo com os autores, a grande 

presença de vegetação nativa na região teve importante papel na manutenção dessas 

baixas taxas de erosão, enquanto as maiores perdas foram encontradas em estradas 

rurais e áreas de solo exposto em áreas urbanas. Utilizando a mesma metodologia, 

Mendonça (2014) verificou que aproximadamente 92,17% do município de Iconha (ES) 

se encontra dentro dos limites de perda por erosão laminar, segundo os autores, este 

valor foi resultante do baixo impacto dos fatores CP, oriundos do uso de solo local.  

Alguns autores fazem críticas e pedem cautela ao analisar a perda de solos por 

meio da USLE, visto que esta metodologia expõe apenas os valores da erosão laminar. 

A bacia do Rio Corrente, onde localiza-se a APA Nascentes do Rio Vermelho, 

apresentou na pesquisa realizada por Goulart et al. (2019), a presença de 82 focos 

erosivos lineares e 95 áreas de solo exposto nos limites da APA, o que comprova certa 

limitação da equação.  

Thompson e Fidalgo (2013), por exemplo apontam que em algumas regiões, as 

características físicas do meio podem indicar uma perda de solo mais acentuada devido 

a intensidade das erosões lineares. As autoras afirmam ainda que a estipulação anual dos 

dados não permite a análise da variação sazonal e de eventos extremos. Além disso, é 

exposto que a atribuição de valores para os fatores pode apontar imprecisão a depender 

das áreas de estudo das fontes utilizadas, sobretudo aos valores uso e cobertura da terra 

(C) e práticas de manejo (P). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise comparativa entre as duas áreas de estudo revelou que a bacia 

hidrográfica do Rio São Domingos é mais frágil ambientalmente devido aos seus 

condicionantes físicos que propiciam uma maior perda no solo, atrelada a uma maior 

conversão de áreas naturais em atividades e usos antrópicos. 

Conforme a avaliação do uso e cobertura dos solos nos anos de 1984 e 2015 

indicou, São Domingos construiu-se como a bacia com maiores taxas de antropização 

entre as bacias delimitadas na Microrregião que atenderam os requisitos estipulados 

(expressividade territorial e área integral dentro dos limites administrativos).  

A pesquisa tornou claro que não só seu acentuado grau de antropização 

(quando comparada a outras regiões do Vão) sugere São Domingos como a bacia que 

tende a maior vulnerabilidade, mas sim todos indicadores avaliados. Os resultados 

obtidos por meio dos cálculos dos parâmetros morfométricos analisados e, sobretudo, 

pela perda de solos expressa, também denotam seu maior potencial à fragilidade. 

A perda de solos se torna um fator influente na determinação da fragilidade 

ambiental de dada região uma vez que a degradação proveniente da erosão provoca 

distúrbios no equilíbrio natural, ocasionando transtornos socioambientais.  Com a 

qualidade do solo mais empobrecida, a renda econômica dos municípios que integram 

essas bacias também tende a cair, já que a produção é prejudicada devido a perda da 

parte superficial que concentra os maiores teores de nutrientes e matéria orgânica. Com 

isso, os municípios que já enfrentam problemas quanto à falta de recursos financeiros, 

futuramente poderão ser ainda mais prejudicados. 

Apesar das críticas citadas anteriormente, a utilização da Equação Universal de 

Perda de Solos é ainda o principal modelo para os estudos sobre erosão em bacia 

hidrográficas utilizando ferramentas de geoprocessamento. Assim sendo, a melhor 

aplicação da USLE se dá para a indicação das áreas mais vulneráveis a perda de solo em 

uma bacia.  

Em tentativa de se reverter a questão da perda de solos, diminuindo a 

fragilidade ambiental das bacias, ou ao menos buscar soluções para impedir seu avanço, 

o mapeamento das zonas de maior concentração de erosões laminares se faz necessário 

para o planejamento ambiental administrativo dessas áreas, sobretudo na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Domingos, onde o trabalho evidenciou uma maior tendência a 

perda de solos.  

Dessa forma, o estudo apresentado se faz válido ao  apontar as regiões de 
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maior fragilidade ambiental dada a perda das camadas superficiais de solo, indicando 

assim quais áreas o poder público deve se atentar para que a problema não gere uma 

degradação passível de afetar a rica biodiversidade do Vão do Paranã, nem as pessoas 

que ali vivem, sobretudo dos atributos naturais da região.  
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APÊNDICE A - Porcentagens de uso e cobertura do solo em 1984. 

ID Bacia 

Área 

total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricul-

tura (%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pasta-

gem 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urba-

na 

(%) 

Sombr

a (%) 

1 4,78 0,03 - 41,21 0,07 34,80 18,57 5,34 - - - 

2 18,33 0,11 - 15,3 4,86 55,96 18,25 5,63 - - - 

3 11,01 0,06 - 10,66 8,02 43,30 26,44 11,58 - - - 

4 0,93 0,01 - 28,41 - 10,23 44,32 17,04 - - - 

5 1,92 0,01 - 20,49 0,16 8,41 45,72 25,22 - - - 

6 1,73 0,01 - 6,67 - 6,67 49,08 37,58 - - - 

7 3,70 0,02 - 31,15 - 25,96 33,33 9,56 - - - 

8 1,86 0,01 - 44,94 - 32,58 20,79 1,69 - - - 

9 3,70 0,02 - 0,81 - 17,89 28,46 17,62 - - - 

10 2,02 0,01 - 46,70 - 9,64 26,40 17,26 - - - 

11 0,84 0,01 - 57,83 - 25,30 10,84 6,03 - - - 

12 24,41 0,14 - 18,17 3,90 28,65 24,00 25,28 - - - 

13 1,24 0,01 - 49,54 - 30,28 20,18 - - - - 

14 0,85 0,01 - 71,05 - 26,32 2,63 - - - - 

15 3,41 0,02 - 37,95 - 25,30 23,19 13,56 - - - 

16 5,32 0,03 - 16,73 - 32,51 33,08 17,68 - - - 
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ID Bacia 

Área 

total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricult

ura (%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pastag

em 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urban

a (%) 

Sombr

a (%) 

17 8,48 0,05 - 28,87 0,07 26,09 38,89 6,04 - - 0,04 

18 7,76 0,04 - 36,19 0,08 17,96 33,14 12,51 0,03 - 0,09 

19 7,00 0,04 - 46,14 0,04 44,98 7,38 0,02 1,45 - - 

20 7,46 0,04 - 52,82 0,01 23,45 16,04 7,01 0,67 - - 

21 45,45 0,26 5,97 33,38 9,38 37,43 8,77 5,00 0,07 - - 

22 24,31 0,14 - 33,17 0,02 22,42 26,53 9,61 8,25 - - 

23 50,77 0,29 1,67 19,27 7,68 30,97 29,64 10,20 0,57 - - 

24 11,26 0,06 1,15 30,37 0,09 40,50 25,04 2,85 - - - 

25 6,82 0,04 - 46,40 - 29,96 21,59 1,76 0,29 - - 

26 5,82 0,03 - 45,34 0,03 47,75 3,96 0,15 2,77 - - 

27 33,55 0,19 0,81 18,63 10,49 58,50 8,94 2,24 0,18 - 0,21 

28 122,67 0,71 0,77 24,14 2,99 56,41 12,98 2,50 0,09 - 0,12 

29 46,92 0,27 - 32,44 0,11 42,01 20,05 4,56 0,83 - - 

30 3,52 0,02 - 49,31 - 11,95 36,16 0,19 2,39 - - 

31 6,29 0,04 - 37,31 - 11,21 40,34 8,13 2,87 - 0,14 

32 24,69 0,14 - 8,63 2,23 87,56 1,05 - 0,53 - - 

33 51,91 0,30 - 11,80 1,31 73,48 9,83 0,29 1,58 - 1,71 
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ID Bacia 

Área 

total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricult

ura (%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pastag

em 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urban

a (%) 

Sombr

a (%) 

34 22,49 0,13 - 4,22 0,06 10,28 6,10 1,23 0,06 - 0,52 

35 31,54 0,18 - 15,74 1,36 55,62 21,35 4,16 1,14 - 0,63 

36 120,91 0,70 - 4,07 - 29,39 33,88 32,35 - - 0,30 

37 50,04 0,29 - 3,47 1,5 54,96 20,73 18,78 0,54 - 0,002 

38 39,81 0,23 - 10,93 2,48 48,43 26,55 1,09 0,05 - 10,47 

39 34,71 0,20 - 5,07 0,66 39,35 30,08 24,11 0,23 - 0,49 

40 477,17 2,74 - 10,73 4,66 46,93 28,09 6,40 1,27 - 1,92 

Água 

Quente 

2.668,4

7 
15,35 0,02 13,08 14,91 36,95 22,49 8,09 0,34 0,35 3,79 

Rio 

Corrente 

5.788,6

8 
33,30 - 13,52 2,73 44,48 26,49 7,93 2,40 0,18 2,27 

São 

Domingo

s 

1.223,5

0 
7,04 0,11 19,97 10,73 44,98 15,17 4,90 0,51 0,14 3,49 

São 

Vicente 

1.031,5

2 
6,03 2,92 13,75 10,11 56,10 11,54 3,79 0,19 - 1,59 

Santa 

Maria 

2.179,7

0 
12,54 0,37 20,08 5,57 35,47 19,86 8,62 1,20 - 8,82 

Riacho 

Seco 
433,92 2,50 - 14,84 20,97 55,90 7,08 1,20 - - 0,01 
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APÊNDICE B - Porcentagens de uso e cobertura do solo em 2015. 

 

 

ID Bacia 

Área total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricultura 

(%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pastagem 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urbana 

(%) 

1 4,78 0,03 - 2,20 2,20 25,11 57,27 13,22 - - 

2 18,33 0,11 1,43 1,98 7,04 31,57 46,97 11,00 - - 

3 11,01 0,06 10,41 2,47 6,76 27,21 46,67 6,48 - - 

4 0,93 0,01 - 1,48 1,37 21,71 66,28 9,14 - - 

5 1,92 0,01 - 0,52 0,9 6,83 89,38 2,36 - - 

6 1,73 0,01 - 5,74 - 3,28 90,98 - - - 

7 3,70 0,02 - 1,11 1,94 15,28 75,83 6,94 - - 

8 1,86 0,01 - 0,60 1,19 10,12 87,50 0,60 - - 

9 3,70 0,02 - 0,27 2,19 18,90 75,62 3,01 - - 

10 2,02 0,01 - 3,68 2,63 31,05 54,21 8,42 - - 

11 0,84 0,01 - 2,53 6,33 48,10 37,97 5,06 - - 

12 24,41 0,14 - 1,89 9,75 40,25 43,21 4,90 - - 

13 1,24 0,01 - 0,55 - 5,54 92,25 1,66 - - 

14 0,85 0,01 - 0,16 0,5 15,6 73,8 9,83 0,06 - 

15 3,41 0,02 - 0,04 0,42 10,59 88,55 0,42 0,04 - 

16 5,32 0,03 - 3,65 0,6 24,14 70,82 0,73 0,06 - 
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ID Bacia 
Área total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricultura 

(%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pastagem 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urbana 

(%) 

17 8,48 0,05 - 3,62 0,88 21,43 72,99 1,08 - - 

18 7,76 0,04 - 0,30 0,86 22,14 75,35 1,34 - - 

19 7,00 0,04 15,17 0,10 3,17 56,7 23,13 0,43 1,30 - 

20 7,46 0,04 43,49 4,78 1,43 17,44 31,30 0,72 0,84 - 

21 45,45 0,26 24,21 19,69 6,00 16,50 32,85 0,70 0,04 - 

22 24,31 0,14 34,79 - 0,37 16,53 45,96 1,36 0,99 - 

23 50,77 0,29 30,81 8,39 3,13 10,86 45,59 0,78 0,43 - 

24 11,26 0,06 39,94 13,85 0,64 13,77 28,99 1,61 1,21 - 

25 6,82 0,04 49,03 5,94 1,24 13,81 28,87 0,69 0,42 - 

26 5,82 0,03 46,67 2,90 5,80 23,47 18,84 0,29 2,03 - 

27 33,55 0,19 28,14 31,21 0,60 10,64 29,33 0,09 - - 

28 122,67 0,71 52,3 11,44 1,46 9,22 24,82 0,77 - - 

29 46,92 0,27 60,49 4,60 1,45 9,46 21,78 1,45 0,79 - 

30 3,52 0,02 - 9,56 1,09 0,04 77,60 8,74 1,91 - 

31 6,29 0,04 - 6,64 0,87 23,52 55,41 8,66 4,91 - 

32 24,69 0,14 60,82 23,42 4,30 6,58 3,87 0,23 0,77 - 

33 51,91 0,30 70,65 8,07 1,16 5,42 13,59 0,37 0,75 - 
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ID Bacia 
Área total 

(km²) 

Extensão 

no Vão 

(%) 

Agricultura 

(%) 

Formação 

campestre 

(%) 

Formação 

florestal 

(%) 

Formação 

savânica 

(%) 

Pastagem 

(%) 

Solo 

Exposto 

(%) 

Corpo 

hídrico 

(%) 

Área 

Urbana 

(%) 

34 22,49 0,13 65,98 15,16 0,28 2,39 15,92 0,28 - - 

35 31,54 0,18 38,46 24,52 1,65 11,43 22,99 0,95 - - 

36 120,91 0,70 49,29 13,26 0,02 2,40 34,67 0,36 - - 

37 50,04 0,29 34,74 12,99 1,79 15,09 34,93 0,46 - - 

38 39,81 0,23 - 13,34 0,58 45,31 40,78 - - - 

39 34,71 0,20 31,98 22,08 0,34 4,81 39,37 1,42 - - 

40 477,17 2,74 16,78 15,73 0,38 31,31 34,42 1,38 - - 

Água 

Quente 
2.668,47 15,35 7,07 26,72 8,81 26,63 29,56 1,20 0,01 0,01 

Rio 

Corrente 
5.788,68 33,30 6,40 24,61 5,70 38,65 24,42 0,20 - 0,02 

São 

Domingos 
1.223,50 7,04 1,67 10,35 14,72 25,61 46,07 1,58 - 0,14 

São 

Vicente 
1.031,52 6,03 12,91 22,51 12,30 24,68 26,37 1,23 - - 

Santa 

Maria 
2.179,70 12,54 11,39 29,75 5,67 31,70 21,33 0,15 - - 

Riacho 

Seco 
433,92 2,50 0,72 15,39 6,15 32,83 39,00 5,92 - - 

 


