
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
BACHARELADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marília Carolina Moreira de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE A PERDAS DE SOLO EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NO CENTRO SUL DO MATOPIBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA-GO 
JUNHO/2019 



MARÍLIA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE A PERDAS DE SOLO EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO NO CENTRO SUL DO MATOPIBA 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 
para obtenção do grau de Bacharel em Ciências 
Ambientais da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). 
 
 
 
Orientadora: Profª. Drª. Noely Vicente Ribeiro 
Co-orientadora: Drª Lara Gomes Côrtes 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 
JUNHO/2019 

 



 
AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente gostaria de agradecer a minha co-orientadora Lara Gomes Cortes pela 

paciência, apoio e confiança durante o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de 

curso; à minha orientadora Professora Drª Noely Vicente Ribeiro pela confiança e apoio 

durante toda a minha graduação; ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade pela oportunidade de desenvolver pesquisas na minha área de estudo; a 

equipe do Núcleo de Geoinformação (NGeo) e do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN) pelo apoio, confiança e conhecimento 

repassados nos últimos anos; a Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Instituto de 

Estudos Socioambientais (IESA) pela estrutura e oportunidades de aprendizado e 

pesquisas; a psicóloga Simone Zilli pelo apoio e por toda ajuda que vem me dando nos 

últimos meses; aos amigos que fiz na graduação e aqueles que trouxe comigo nessa 

caminhada, pelo apoio, ajuda e torcida; agradeço também aos professores Nilson e 

Luciana, por terem aceitado o meu convite e estarem participando desse momento tão 

importante para mim; e por último agradeço a minha família, em especial a minha mãe, 

que tenho como um espelho de mulher e profissional.  

  



RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar áreas vulneráveis a perda de solo no 

mosaico de unidades de conservação do Jalapão, podendo comprometer os objetivos de 

criação das mesmas. Para isso, utilizou-se softwares gerenciadores de informação 

geográfica e dados georreferenciados oriundos de diversos bancos de dados para a 

realização do cálculo da USLE. A partir da análise desses dados constatou-se baixa 

vulnerabilidade a perda de solo na área em estudo, uma vez que as regiões mais 

vulneráveis apresentam cobertura vegetal natural. Essa análise teve valor significativo 

para comprovar a importância das unidades de conservação para a manutenção da 

biodiversidade, água e solo. Também foram indicadas áreas prioritárias para projetos de 

pagamento por serviço ambiental. Sendo assim os resultados poderão subsidiar a gestão 

territorial nas unidades de conservação do Matopiba. 

Palavras-Chave: conservação do solo; conservação da água; pagamento por serviços 

ambientais; gestão territorial; Cerrado.  

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to identify areas vulnerable to soil loss in 

Jalapão 's conservation units mosaic, which could jeopardize its creation goals.. 

For this purpose, geographic information management softwares and georeferenced 

data from several database were used to perform the USLE calculation. From the analysis 

of these data it was observed a low vulnerability to soil loss in the study area, once the 

most vulnerables regions present natural vegetation cover. This analysis had meaningful 

value to prove the importance of conservation units for the maintenance of biodiversity, 

water and soil. Priority areas for payment for environmental services projects were 

also indicated. Therefore, the results may support the territorial management in the 

conservation units of MATOPIBA. 

Keywords: soil conservation; water conservation; payment for environmental services; 

territorial management; Cerrado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O  Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 

aproximadamente 2.039.386 km², o que corresponde a 21% do território nacional. De 

acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018), o Cerrado é considerado a 

savana mais rica do mundo, apresentando uma extrema abundância de espécies 

endêmicas. Além disso, abriga nascentes das maiores bacias hidrográficas da América do 

Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Paraná). 

O clima da região é caracterizado por um período seco, de abril a setembro, e um 

período chuvoso, de outubro a março, e a sua temperatura varia de 22°C a 27°C, em 

média. O Cerrado é caracterizado por seus solos antigos, intemperizados, ácidos e com 

baixos índices de nutrientes (KLINK; MACHADO, 2005). 

O bioma abriga uma rica biodiversidade, comunidades indígenas, ribeirinhas e 

quilombolas utilizam destes recursos para a sobrevivência. Sendo assim, o Cerrado 

desempenha também um importante papel social. No entanto, apesar de sua importância 

ambiental e social, o Cerrado é o segundo bioma mais degradado do país (IBAMA; 

MMA, 2010) 

Estudos recentes mostram que cerca de 43,91% do Cerrado encontra-se ocupado 

por pastagem, agropecuária, agricultura anual e outros tipos de usos (Projeto MapBiomas, 

2018). A expansão da chamada fronteira agrícola vem ocorrendo no Cerrado devido a 

diversos fatores, tais como o baixo valor das terras, a facilidade de mecanização em 

função de um relevo predominantemente plano, a existência de uma ampla malha viária, 

a abundância de recursos hídricos e a proximidade de mercados consumidores (LOPES, 

2016). 

Considerada como a última fronteira agrícola em área de Cerrado, a região do 

MATOPIBA compreende a uma área geográfica que recobre os estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, abrangendo 337 municípios e uma área de 73.173.485 hectares 

(BELCHIOR; ALCÂNTARA; BARBOSA, 2017). 

A expansão dessas fronteiras traz consigo diversos conflitos, tanto sociais quanto 

ambientais, uma vez que os resíduos e rejeitos utilizados nessas atividades se propagam 

e afetam a sociedade como um todo. A degradação dos solos e da vegetação nativa 

acarreta diversos impactos, tais como: compactação do solo, deslizamento de terras, 

enchentes, perda de fertilidade, dentre outros (TELLES, 2015). Devido a isso é 
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fundamental a criação e a adequação de políticas públicas e de incentivo voltadas para a 

conservação dessas áreas.  

O ritmo intenso do desmatamento do Cerrado tem ocasionado diversos impactos 

ambientais, como a redução e a fragmentação dos ecossistemas, a poluição de aquíferos, 

a modificações climáticas regionais e a erosão dos solos. De acordo com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2018) o desmatamento no Cerrado em 2018 foi 33% menor do 

que em 2010, ano em que foi iniciado pelo Governo Federal o Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado). 

É de extrema importância para a conservação dos biomas a implementação de 

políticas públicas, uma vez que essas têm como objetivo principal preservar o meio 

ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. O principal instrumento 

de conservação no Brasil são as unidades de conservação, que visam contribuir também 

com os acordos e compromissos internacionais (MMA, 2018).  

As unidades de conservação, além de preservar a biodiversidade, os solos e as 

águas também exercem função socioeconômica, uma vez que geram rendas através do 

ecoturismo, artesanato local, dentre outros. O Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) foi idealizado de forma a potencializar o papel das unidades de 

conservação, de modo que essas sejam planejadas e administradas assegurando que 

amostras de diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente 

representadas no território nacional (MMA,2019). De acordo a lei 9.985/2000, o SNUC 

tem como parte de seus objetivos: proteger as espécies ameaçadas de extinção; contribuir 

para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; recuperar ou 

restaurar ecossistemas degradados; proteger as características relevantes de natureza 

geológica, morfológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural; proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; dentre outros. 

Um exemplo de fronteira agrícola no Cerrado com forte presença de unidades de 

conservação é a região do Jalapão, localizada na porção leste do estado do Tocantins, 

conhecida mundialmente por suas belezas naturais, como suas águas transparentes e suas 

dunas alaranjadas. A região é também conhecida pelo seu mosaico de unidades de 

conservação que atrai diversos olhares para a região através do ecoturismo.  

Nas últimas décadas houve uma expansão agrícola significativa em áreas da 

porção do oeste baiano. Esse desenvolvimento se dá devido as características dos relevos, 

e solos de textura média e arenosa, o que contribui para o desenvolvimento da agricultura 
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mecanizada e intensiva (MENKE et al., 2009). Segundo Braga Gamba e Collicchio 

(2018) constatou-se a expansão de áreas cultivadas nessa região, o que vem pressionando 

cada vez mais a gestão das unidades de conservação, causando um enfraquecimento 

dessas áreas, que em algumas situações chegam a ter suas áreas e zonas protegidas 

invadidas pelo agronegócio. 

Nesse contexto, outra políticas importante é a adoção de políticas de incentivo 

como instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que trata-se de um 

mecanismo econômico que busca recompensar todo aquele que, em virtude de suas 

práticas de conservação, proteção, manejo e recuperação de ecossistemas, mantém ou 

incrementa o fornecimento de um serviço ecossistêmico (KLEMZ, C. et al., 2017), como 

manutenção da qualidade do solo e da água. 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar e avaliar o grau de vulnerabilidade 

a perda de solo, nas bacias hidrográficas que compreendem as unidades de conservação 

localizadas no centro sul do MATOPIBA e como objetivo específico mapear áreas de 

maneira a contribuir com a gestão territorial das unidades de conservação nessa região.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Descrição da Área de estudo 

Essa pesquisa foi realizada em uma área de unidades de conversação com 

categorias reconhecidas pelo Sistema Nacional de unidades de conservação (SNUC), as 

quais estão localizadas no centro sul do MATOPIBA, na região do Jalapão, entre as 

coordenadas 44°42’00’’W; 9º30’00’’ S e 47º24’00’’W; 9º18’00’’S;. A área em estudo 

abrange oito unidades de conservação, sendo elas: Estação Ecológica da Serra Geral do 

Tocantins; Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga; Parque Nacional das 

Nascentes do Rio Parnaíba; Parque Estadual do Jalapão; Área de Proteção Ambiental do 

Jalapão; Área de Proteção Ambiental do Rio Preto; Monumento Natural Canyons, 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Catedral do Jalapão e Corredeiras do Rio Sono 

(Figura 1). 
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Figura 1. Localização das unidades de conservação da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 
Para a pesquisa, utilizou-se as ottobacias de quarto nível, de acordo com a 

delimitação feita pela Agência Nacional de Águas (ANA), totalizando quatorze bacias 

hidrográficas e 10 km de raio a partir dos limites territoriais das unidades de conservação, 

somando um total de 46.907,725 km² (Figura 2). Segundo Vitte & Guerra (2004), a 

adoção de bacias hidrográficas como unidade territorial para estudos da geografia física 

e ciência do solo, vem se popularizando nos últimos anos, em especial quando os temas 

em discussão são: erosão, manejo e conservação dos solos e planejamento ambiental. 
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Figura 2. Localização das bacias hidrográficas da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 

2.2 Organização da Base Cartográfica 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir do processamento de dados oriundos 

de diversos bancos de dados e de análises cartográficas (Quadro 1). A descrição da área 

em estudo baseou-se na topografia extraída do Modelo Digital de Terreno produzido 

pelos sensores a bordo do ônibus espacial Endeavour, disponível gratuitamente pelo site 

da EMBRAPA (www.cnpm.embrapa.br). 

 
Figura 3. Representação da organização da base cartográfica 

 
Fonte: O autor. 

http://www.cnpm.embrapa.br/
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2.2.1 Uso e Cobertura do Solo 

A cobertura vegetal natural do solo funciona como uma espécie de proteção, 

segundo Salomão e Iwasa (1995), ela é responsável por proteger o solo do impacto direto 

das gotas da chuva; dispersar a energia do deflúvio; aumentar a infiltração através dos 

poros produzidos pelo sistema radicular, e aumentar a capacidade de retenção de água. 

O mapa de uso e cobertura do solo foi elaborado a partir de dados matriciais 

disponibilizado gratuitamente pela plataforma MapBiomas versão 3.0. O Projeto de 

Mapeamento Anual de Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas) trata-se de uma 

rede colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, SIG 

e ciência da computação que em parceria com a Google, gerou uma série histórica de 

mapas anuais de uso e cobertura da terra do Brasil a partir da plataforma Google Earth 

Engine. Para a pesquisa utilizou-se os dados referentes ao ano de 2017 que foram 

reamostrados para 250 metros.  

 
2.2.2 Aspectos Morfológicos e Morfométricos 

Segundo Jesus (2013), o diagnóstico do meio físico envolve uma abordagem 

ampla de elementos distintos, os quais requerem metodologias específicas de análises. O 

diagnóstico do meio físico foi realizado a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT), o 

que permitiu o processamento de informações morfológicas e morfométricas gerando a 

Declividade. 

Os aspectos morfológicos e morfométricos foram gerados, em um software 

Gerenciador de Sistemas de Informações Geográficas, a partir do MDT, gerando assim 

os subprodutos: hipsometria, declividade e modelo de sombra. Esses subprodutos 

permitiram uma análise mais detalhada dos aspectos geomorfológicos da área em estudo. 

 

2.2.3 USLE 

A Equação Universal de Perda de Solo (USLE) caracteriza-se por determinar 

estimativas de perda média anual de solo por erosão laminar (KINNELL, 2010). Segundo 

Bertoni e Lombardi Neto (1990), a aplicação da USLE é um instrumento valioso para 

trabalhos de conservação do solo, uma vez que pressupõe as perdas anuais médias de solo 

em condições especificas de declive, solo, sistemas de manejo e cultivo e outros fatores. 

A equação foi processada em um Software de Gerenciamento de Informações 

Geográficas a fim de identificar áreas que estão vulneráveis à erosão.  
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De acordo com Oliveira; Mello (2014), a perda de solo pode ser dada a partir da 

erosividade da chuva, erodibilidade do solo, fator topográfico, uso e manejo do solo e 

práticas conservacionistas, expressa pela Equação 1. 

A=R∙K∙LS∙C∙P          (1) 

Onde A= perda média anual de solo por unidade de área (Mg ha-¹ ano-¹); R= 

erosividade da chuva (MJ∙mm∙ha-¹∙ano-¹); K= erodibilidade do solo (Mg∙h∙MJ-¹∙mm-¹); 

LS = fator topográfico; C= uso e manejo do solo e P= práticas conservacionistas.  

As classes da perda de solo, foram definidas de acordo com metodologia proposta 

por Todorovic, [s.d.] (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classes da Perda de Solo 

Perda de Solo (Mg∙ha-¹∙ano-¹) Vulnerabilidade 

0 – 5 Baixa 

5 – 10 Moderada 

10 – 20 Alta 

20 – 40 Muito Alta 

40 – 80 Severa 

> 80 Muito Severa 

Fonte: Todorovic, [s.d] 
 

2.2.3.1 Fator R 

Segundo Hudson (1971) e Wischmeier e Smith (1978), erosividade é a interação 

entre a energia cinética das gotas da chuva e a superfície do solo. 

Para o cálculo da erosividade da chuva criou-se um banco de dados, oriundo da 

plataforma WoldClim versão 2.0, que fornece dados de precipitação mensal com 

resolução espacial de aproximadamente 1km² e recorte temporal de 30 anos (1970 – 

2000). 

De acordo com a metodologia proposta por da Silva (2004), a área em estudo 

localiza-se na área 2 do mapa de variações espaciais da erosividade, sendo utilizada a 

respectiva equação para a área de estudo.  

Rx=36.849*( 
𝑀²𝑥𝑃  )1.0852  (2) 
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A equação leva em consideração o valor da precipitação mensal para o mês (M) e 

o valor da precipitação anual (P) (MORAIS et al, 1991). 

O cálculo da erosividade foi realizado em um software de Sistemas de Informação 

Geográficas e depois reamostrado para 250 metros. As classes de erosividade da chuva 

foram definidas de acordo com a metodologia proposta por Carvalho (1994), modificado 

segundo Foster et al. (1981; Quadro 2). 

 
Quadro 2. Classes de erosividade da chuva 

R ≤ 2452 Baixa  

2452 < R ≤ 4905 Média  

4905 < R ≤ 7357 Média a forte  

7357 < R ≤ 9810 Forte 

R > 9810 Muito Forte 

Fonte: Foster et al. (1981) 
 

2.2.3.2 Fator K 

Alguns solos são mais facilmente erodidos que outros, mesmo que o declive, a 

precipitação, a cobertura vegetal e as práticas de controle de erosão sejam as mesmas 

(BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990). Assim, são necessárias informações sobre as 

propriedades dos solos, como as relacionadas à textura. Para o cálculo da erodibilidade 

do solo utilizou-se os dados disponibilizados gratuitamente pela plataforma SoilGrids.  

O SoilGrids 250 metros foi lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para a Agricultura e Alimentação (FAO) Roma (HENGL et al., 2017). A plataforma tem 

como objetivo disponibilizar dados como carbono orgânico do solo, pH do solo, frações 

de silte e argila, densidade aparente, capacidade de troca catiônica da fração de terra fina, 

fragmentos grosseiros, estoque de carbono orgânico do solo, profundidade do leito de 

rocha, grupos de solo da base de referências mundial e subordens de taxonomia do solo 

em escala global.  

A textura do solo é definida pela proporção relativa dos tamanhos das partículas 

de um solo. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo define quatro classes texturais, 

sendo elas: Areia grossa; Areia Fina; Silte e Argila. 

Para o cálculo do fator K fez-se necessário realizar a média aritmética das frações 

de silte, areia e argila encontrados em cada um dos sete subhorizontes disponibilizados 

pela plataforma SoilGrid (0 a 5 cm, 5 a 15 cm, 15 a 30 cm, 30 a 60 cm, 60 a 100 cm, 100 
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a 200 cm e superior a 200 cm). O fator K foi calculado pelo método indireto para cada 

subhorizonte através da equação de Bouyoucos (1935) (Equação 3).  

 

Fator K = ((%areia + %silte) / (%argila))/100    (3) 

Assim, por meio da média aritmética dos valores dos subhorizontes, calulou-se o 

valor do fator K. Desta forma, as classes de erodibilidade do solo foram definidas de 

acordo com a metodologia proposta por Foster et al. (1981) (Quadro 3). 

 
Quadro 3. Classes da erodibilidade do solo 

0,01 a 0,03 Baixo 

0,03 a 0,06 Médio 

> 0,06 Alto 

Fonte: Foster et al. (1981) 
 

2.2.3.3 Fator LS 

O Fator LS é composto por duas variáveis sendo elas o comprimento da rampa 

(L) e a declividade (S). Segundo Cemin et al. (2013), o aumento do comprimento da 

rampa acelera a erosão, pois aumenta o volume de água que escoa através de uma secção 

transversal à vertente e, consequentemente, aumenta a capacidade de desagregar e carrear 

partículas de solo. 

O comprimento e o grau do declive foram determinados a partir do MDT 

reamostrado para 250 metros de forma automática através da ferramenta r.watershed no 

software gerenciador de informações geográficas Qgis 3.2.2. 

Para a classificação do Fator LS adotou-se o método denominado Quartil.  

 
2.2.3.4 Fator CP 

O fator de uso e manejo do solo (fator C) é a relação esperada entre as perdas de 

solo de um terreno cultivado em dadas condições e as perdas correspondentes de um 

terreno mantido continuamente descoberto. O fator de práticas conservacionistas (Fator 

P) é a relação entre a intensidade esperada de tais perdas com determinada prática 

conservacionista e aquelas quando a cultura está plantada no sentido do declive (Bertoni, 

Lombardi Neto, 1990). 

Os fatores C e P foram calculados a partir das classes de uso e cobertura do solo 

citados no item 2.2.3. Os valores de CP variam de 0 a 1, áreas com valores próximos a 1 
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representam áreas mais vulneráveis a perda de solos. Foram utilizados os valores de CP 

adotados por Resende (2019), que fez uma revisão recente para o bioma Cerrado (Quadro 

4). 

 
Quadro 4. Classes de uso e cobertura do solo e os valores dos fatores C e P correspondente a cada uma 

Classes - Uso e cobertura do solo Fator C Fator P Fator C∙P 

Água 0.070 1 0.070 

Formação Savânica 0.040 1 0.040 

Formação Campestre 0.042 1 0.042 

Formação Florestal 0.010 1 0.010 

Pastagem 0.030 0.085 0.026 

Agricultura Anual 0.172 0.5 0.086 

Floresta Plantada 0.010 1 0.010 

Área Urbana 0.060 0.98 0.059 

Fonte: Resende (2019) 
 
2.3 Áreas Prioritárias para Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais   

O PSA é um instrumento econômico que busca recompensar aqueles que, em 

virtude de suas práticas conservacionistas, mantém ou incrementam o fornecimento de 

um serviço ecossistêmico (benefícios providos pela natureza) (KLEMZ, C. et al., 2017). 

Desta forma, definiu-se como áreas prioritárias para projeto de pagamento por serviços 

ambientais o entorno das unidades de conservação de proteção integral e as unidades de 

conservação de uso sustentável, bem como o seu entorno, que apresentaram presença de 

agricultura anual e vulnerabilidade a perda de solo maior ou igual a 5 Mg∙pixel-¹∙ano-¹ 

(Quadro 2). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O relevo da área em estudo varia de plano a montanhoso (EMBRAPA, 1979), 

regiões com altitudes mais elevadas, apresentam um relevo mais plano (Figura 4) e 

abrigam as unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, que associam a 

conservação da natureza ao uso controlado de recursos naturais. Em contrapartida, as 
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unidades de conservação de proteção integral estão localizadas nas regiões mais baixas 

(Figura 5) e que apresentam um relevo mais movimentado.  

 

Figura 4. Representação da declividade da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 
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Figura 5. Representação da hipsometria em metros da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 
Essas condições de relevo facilitam o uso de tecnologias moderna e a exploração 

de terras, fato esse que justifica o alto índice de Agricultura na região centro sul da área 

em estudo. 
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Figura 6. Representação do uso e cobertura do solo da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 
Levando em consideração que a área em estudo está localizada no bioma Cerrado 

onde há um mosaico de unidades de conservação, predomina-se a formação campestre e 

savânica (Figura6; Tabela 1). Sendo assim, as bacias 5, 6, 7, 8 e 9 se destacam, uma vez 

que apresentam índices elevados de intervenção humana (Tabela 2) em comparação com 

as outras bacias. 

 
Tabela 1. Percentual de uso e ocupação do solo na área em estudo  

Uso e Cobertura do Solo Porcentagem (%) 

Formação Florestal 8,16 

Formação Savânica 30,62 

Silvicultura < 0,40 

Formação Campestre 44,73 

Pastagem 0,47 

Agricultura Anual 15,98 

Não observado 1,87 

Fonte: O autor 
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As bacias que apresentam valores mais altos de intervenção humana podem estar 

comprometendo os objetivos de criação das unidades de conservação: APA do Rio Preto; 

APA da Serra da Tabatinga; ESEC Serra Geral do Tocantins, uma vez que os prejuízos 

causados por esse tipo de ocupação são difusos. Isso pode ser mais grave para a unidade 

de conservação de proteção integral, pois é uma categoria mais restritiva.
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Tabela 2. Percentual de uso e cobertura do solo, calculado por bacias 
 Agricultura 

Anual (%) 

Água 

(%) 

Área 

Urbana (%) 

Formação 

Campestre (%) 

Formação 

Florestal (%) 

Formação 

Savânica (%) 

Pastagem 

(%) 

Silvicultura 

(%) 

Bacia 1 0,28 -- -- 56,99 8,74 33,96 0,03 -- 

Bacia 2 2,04 -- -- 13,17 22,28 62,50 -- -- 

Bacia 3 4,99 -- -- 49,84 9,24 35,88 0,06 -- 

Bacia 4 3,45 -- 0,06 60,28 4,90 29,30 2,01 -- 

Bacia 5 9,12 -- -- 46,56 4,87 39,25 0,20 -- 

Bacia 6 12,19 -- 0,05 5,70 18,26 62,45 1,34 -- 

Bacia 7 36,30 - 0,03 14,36 8,52 40,12 0,68 0,003 

Bacia 8 12,79 -- -- 63,26 5,34 18,59 0,03 -- 

Bacia 9 8,31 -- -- 71,44 4,97 15,28 -- -- 

Bacia 10 2,81 0,07 0,07 53,52 18,06 24,22 1,26 -- 

Bacia 11 1,46 -- -- 73,17 8,35 16,75 0,28 -- 

Bacia 12 0,44 0,22 -- 83,34 3,66 12,34 -- -- 

Bacia 13 0,65 -- -- 79,01 5,99 14,32 0,03 -- 

Bacia 14 2,83 0,09 -- 68,55 6,80 21,13 0,60 -- 

Fonte: O autor 
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3.1 Fator R 

O mapa de erosividade da chuva (Figura 7) mostra uma variação entre 5.840,95 e 

12.098,9 MJ·mm·pixel-¹·h-¹·ano-¹. Os valores mais altos estão inseridos no estado do 

Maranhão, ao norte da área em estudo. Os valores mais baixos são encontrados nos estados da 

Bahia e do Piauí, a leste da área em estudo. Destaca-se a parte norte da bacia 2 que apresenta 

mais de 60% da sua área total cassificada como erosividade muito forte (Tabela 2). 

 

Figura 7. Representação da erosividade da chuva para a área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3. Percentual da erosividade da chuva, calculado por bacia 

 Média (%) Forte (%) Muito Forte (%) 

Bacia 1 -- 99,56 0,44 

Bacia 2 -- 29,09 60,91 

Bacia 3 -- 100 -- 

Bacia 4 7,59 90,80 1,60 

Bacia 5 25,28 74,72 -- 

Bacia 6 80,42 19,58 -- 

Bacia 7 44,61 56,39 -- 

Bacia 8 -- 100 -- 
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Bacia 9 -- 100 -- 

Bacia 10 -- 97,97 2,03 

Bacia 11 -- 99,91 0,09 

Bacia 12 -- 100 -- 

Bacia 13 -- 100 -- 

Bacia 14 -- 100 -- 

Fonte: Autor 
 

Nenhuma bacia foi classificada com índices de erosividade da chuva baixo, isso mostra 

a importância das chuvas nos processos erosivos no Brasil, uma vez que a erosividade da chuva 

é responsável por cerca de 80% da variação da perda de solo (WISCHMEIER E SMITH, 1978), 

o que justifica todas as bacias terem percentuais de erosividade da chuva forte. 

 

3.2 Fator K 

O mapa de erodibilidade do solo (Figura 8) mostra uma variação de 0.010 a 0.062 

t·h/MJ·mm. Os valores mais baixos são referentes aos solos que apresentam maiores 

quantidades de argila, uma vez que esses solos são mais resistentes à erosão devido a sua alta 

capacidade de retenção de água. Os valores mais altos referem-se aos solos que apresentam 

grande quantidade de areia, visto que esses solos apresentam grande espaçamento entre seus 

poros, apresentando assim baixa capacidade de retenção de água e baixo teor de matéria 

orgânica, aumentando a vulnerabilidade de carreamento de partículas nesses tipos de solos 

(REICHERT, 2006). 
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Figura 8. Representação da erodibilidade do solo 

 
Elaborado pela autora. 

 
Há um destaque para a bacia 14 (Tabela 4), visto que ela apresenta mais de 80% do seu 

território com valores classificados como erodibilidade do solo média. Isso acontece devido aos 

solos dessa região serem mais arenosos. As bacias 6 e 7 apresentam solos menos erodidos, pois 

é uma região com solos mais argilosos, solos esses mais adequados para a agricultura (Figura 

6). 

 

Tabela 4. Percentual da erodibilidade do solo, calculado por bacia 

 Baixo (%) Médio (%) Alto (%) 

Bacia 1 43 57 -- 

Bacia 2 52,93 47,07 -- 

Bacia 3 39,14 60,86 -- 

Bacia 4 30,92 69,08 -- 

Bacia 5 32,85 67,15 -- 

Bacia 6 86,91 13,09 -- 

Bacia 7 87,62 12,38 -- 

Bacia 8 47,26 52,74 -- 

Bacia 9 58,46 41,54 -- 
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Bacia 10 54,86 45,14 -- 

Bacia 11 34,16 65,84 -- 

Bacia 12 62,56 37,44 -- 

Bacia 13 24,39 75,61 -- 

Bacia 14 19,34 80,65 0,002 

Fonte: Autor 
 

3.3 Fator LS 

Informações sobre a declividade de bacias são relevantes para o planejamento e o 

cumprimento da legislação, pois tornam mais eficientes as formas de intervenção antrópicas 

(TONELLO et al., 2006). 

Os valores de LS são mais elevados nos divisores topográficos, uma vez que nessas 

áreas o comprimento de rampa é maior e a declividade mais acentuada, sendo assim a 

velocidade de carreamento de partículas é elevada tornando essas áreas mais vulneráveis a 

perda de solo, havendo um predomínio de unidades de conservação nessas áreas. 

Já nos topos de morros, chapadas e menores declividade apresentam baixos valores de 

LS (Figura 9), devido a essas condições, há predominância de atividade agrícola nessas regiões.  

 
Figura 9. Representação do comprimento de rampa e declividade da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 
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3.4 Fator CP 

A maneira como os valores de uso e manejo do solo e de práticas conservacionistas 

estão distribuídos espacialmente está relacionada ao uso e cobertura do solo. Áreas onde há 

presença de agricultura anual e de área urbana os valores de CP tendem a ser mais altos (Figura 

10), uma vez que essas áreas estão mais vulneráveis a perda de solo, devido à falta de cobertura 

vegetal natural.  

Nota-se que as bacias 5,6,7,8 e 9 apresentam valores altos de uso e manejo do solo, uma 

vez que essas apresentam maiores índices de intervenção antrópica. 

 

Figura 10. Representação do uso e manejo do solo e práticas conservacionistas da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 

3.5 Perda de Solo (USLE) 

A partir da interação dos dados de erosividade da chuva, erodibilidade do solo, 

comprimento de rampa e declividade, e uso e manejo do solo e práticas de conservação do solo, 

foi possível simular a vulnerabilidade da perda de solo, na área em estudo. 

Com base no mapa de perda de solo (Figura 11) e nos dados descritos na Tabela 5, 

apenas 1,90% da área em estudo está classificada como muito severa e 8,09% como severa, 

uma vez que trata-se de um mosaico de unidades de conservação, onde ainda predomina a 

vegetação nativa, a qual fornece o serviço ambiental de conservação do solo. Observa-se ainda 
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que as bacias 2, 6 e 10 estão mais vulneráveis a perda de solo, devido as condições naturais, 

locais e ao uso e ocupação do solo. 

 
Figura 11. Representação da perda de solo da área em estudo 

 
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 5. Percentual da perda de solo, calculada por bacia 

 Baixa Moderada Alta Muito Alta Severa Muito Severa 
Bacia 1 89,83 5,14 2,48 1,63 0,77 0,16 
Bacia 2 82,09 8,24 4,81 3,02 1,44 0,35 
Bacia 3 92,68 3,52 1,90 1,33 0,52 0,05 
Bacia 4 94,23 2,60 1,36 1,15 0,57 0,09 
Bacia 5 93,61 1,69 3,16 1,15 0,38 -- 
Bacia 6 89,91 3,67 3,33 2,01 0,89 0,19 
Bacia 7 96,33 2,12 1,08 0,39 0,09 -- 
Bacia 8 96,15 1,56 1,11 0,78 0,31 0,09 
Bacia 9 93,51 2,34 1,54 1,19 0,96 0,45 
Bacia 10 87,01 6,08 2,97 2,69 1,10 0,15 
Bacia 11 87,33 0,80 1,65 0,69 0,22 0,04 
Bacia 12 97,24 1,03 0,68 0,55 0,35 0,15 
Bacia 13 96,33 1,61 0,85 0,83 0,25 0,12 
Bacia 14 90,28 7,52 1,33 0,60 0,22 0,05 

Fonte: Autor 
 

Observa-se ainda que a distribuição espacial da perda de solo na área em estudo se dá a 

partir da topografia local, visto que os divisores d’água estão bem definidos. Destaca-se as 
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bacias da região norte, noroeste e sudoeste da área em estudo, pois nessas bacias apresentam 

três unidades de conservação de Proteção Integral e uma de Uso Sustentável. 

As áreas com presença de atividade agrícola apresentam baixa perda de solo, uma vez 

que se trata de regiões mais planas e com baixa declividade. No entanto, essas atividades estão 

tendo influência negativa nas áreas de unidades de conservação. Como é o caso da bacia 7 e da 

unidade de conservação APA do Rio Preto, que estão localizadas em áreas planas e ainda sim 

apresenta perda de solo. Isso também foi evidenciado para a ESEC Serra Geral do Tocantins 

que apesar de estar localizada em áreas de relevo movimentado, apresenta no seu entorno leste 

presença de agricultura, o que vem intensificando a perda de solo nessa UC (Figura 10). 

Sendo assim, sugere-se que as áreas com elevada perda de solo e presença de atividades 

agrícolas a montante das unidades de conservação sejam beneficiárias de projetos de Pagamento 

por Serviços Ambientais (Figura 12), que tem como objetivo geral incentivar a conservação 

dos solos, águas e biodiversidade (KLEMZ, 2017). Isso também pode evitar o carreamento de 

poluentes para dentro das unidades de conservação, como resíduos de agrotóxicos e 

fertilizantes, que poderiam comprometer os ecossistemas aquáticos das áreas protegidas. 

 

Figura 12. Localização das áreas prioritária para projetos de pagamentos por serviços ambientais  

 
Elaborado pela autora. 
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Além disso, nas áreas identificadas com alta vulnerabilidade à erosão dentro das 

unidades de conservação deve-se evitar as queimas prescritas do manejo integrado do fogo 

realizado nas unidades de conservação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresentada sugere que as unidades de conservação são importantes para a 

manutenção dos solos e das águas da região, pois a presença de vegetação nativa garante 

menores perdas de solo, mesmo onde há predomínio de solos arenoso. Assim, com base na 

aplicação do cálculo da USLE, nota-se que a área em estudo apresenta baixa vulnerabilidade a 

erosão, visto que se trata de um mosaico de unidades de conservação, as quais apresentam uso 

agrícola restrito.  

Caso a cobertura vegetal dessas unidades de conservação venha a ser removida, a 

vulnerabilidade à erosão tende a se agravar, uma vez que os valores mais altos dos fatores 

apresentados se encontram em áreas protegidas. Nessas áreas a declividade é mais acentuada e 

o comprimento de rampa é maior, e os solos são mais arenosos, essas características associadas 

com a ação das chuvas tornam essas áreas vulneráveis ao carreamento de sedimentos.  

Para as unidades de conservação de uso sustentável e o entorno das unidades de 

conservação de uso restrito, faz-se necessário a implantação de políticas de incentivos como o 

PSA, como forma de manutenção e conservação dos solos, da água e da biodiversidade dessas 

áreas. 
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