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RESUMO
No decorrer do tempo os ambientes passam por modificações resultantes da própria dinâmica
natural, como o processo de formação de solo e a condição climática. Nas últimas décadas as
modificações estão sendo aceleradas pelas ações humanas, que vem degradando, em nome da
inserção de atividades produtivas, espaços como o do bioma Cerrado. A presente pesquisa
tem por objetivo principal utilizar técnicas do Sistema de Informação Geográfica (SIG) na
análise da fragilidade potencial da bacia hidrográfica do Córrego do Cerrado, localizado no
município de Canápolis (MG), de forma a apresentar as modificações de ordem natural
ocorridas de 2000 a 2014. Para concretização desse estudo foi adotado como metodologia a
proposta de Ross (1994), a qual baseia-se na interpretação individual dos componentes do
Estrato Geográfico como a declividade, o solo e o clima, bem como da integração destes
elementos com a atribuição de valores, de acordo com o grau de fragilidade. Os resultados
obtidos com esse estudo revelam que as principais classes de fragilidade potencial verificadas
na bacia foram as classes média e baixa, fato esse que pode ser explicado pela interseção do
cruzamento das informações de declividade, clima e o tipo de solo presente na bacia Córrego
do Cerrado. Apesar de a bacia poder ser classificada como em equilíbrio natural é essencial
destacar que atualmente essa área é caracterizada pela expansão da produção de cana-deaçúcar, milho, soja e pastagem, atividades essas que ao serem realizadas de maneira não
planejada podem contribuir para a degradação de vários aspectos naturais desse ecossistema e
consequentemente na perda de sua dinâmica natural. Dessa maneira o uso das técnicas do
Sistema de Informação Geográfica (SIG) pode auxiliar a sociedade e o poder público no
desenvolvimento de medidas de baixo custo para levantamento, monitoramento e
mapeamento das características naturais de um ecossistema, além de serem técnicas que
contribuem para planejamento ambiental, pois identificam áreas prioritárias para um manejo
conservacionista.
Palavras-chave: Análise ambiental. Fragilidade Potencial. Geoprocessamento. SIG.

ABSTRACT
Over time environments undergo modifications resulting from own natural dynamics, such as
soil formation process and the weather conditions. In recent decades the changes are being
accelerated by human actions, which are degrading on behalf of the inclusion of productive
activities in spaces like the Cerrado biome. This research has as its main objective to use
techniques of Geographic Information System (GIS) analysis of potential fragility of the
catchment area of the Cerrado Stream, in the municipality of Canápolis (MG), in order to
present the natural order changes occurring in 2000-2014. To achieve this study was adopted
as the methodology proposed by Ross (1994), which is based on individual interpretation of
Geographic Stratum components such as slope, soil and climate as well as the integration of
these elements by assigning values according to the degree of fragility. The results obtained
from this study reveal that the main potential fragility classes observed in the basin were the
middle and lower classes, a fact that can be explained by the intersection of the intersection of
slope information, climate and type of soil present in the stream basin Cerrado. Embora a
bacia pode ser classificada como equilíbrio natural é essencial notar que, actualmente, esta
área é caracterizada pelo aumento da produção de cana de açúcar, milho, soja e pastagens, que
as actividades têm de ser realizados de uma forma não planeada pode contribuir para a
degradação do vários aspectos naturais deste ecossistema e, consequentemente, a perda de
suas dinâmicas naturais. Thus the use of the techniques of Geographic Information System
(GIS) can help society and the government in the development of low-cost measures for
collecting, monitoring and mapping of the natural characteristics of an ecosystem, and are
techniques that contribute to planning environmental, for identifying priority areas for
conservation management.
Keywords: Environmental analysis. Fragility potential. Geoprocessing. GIS.
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1-Introdução
O desenvolvimento tecnológico e econômico muitas vezes ocorre acompanhado por
atividades humanas que contribuem diretamente para o avanço da exploração dos recursos
naturais, o que pode provocar, em uma pequena escala de tempo, degradação desse ambiente.
No Brasil existem diversos ecossistemas que ao longo do tempo tem suas
características modificadas naturalmente, entretanto nas últimas décadas esse processo está
sendo acelerado por ações humanas, que contribuem, por exemplo, para a perda de espaços
com biomas típicos de determinadas regiões, como o Cerrado, para a inserção de atividades
como a agropecuária.
As alterações que o ser humano exerce sobre os mais diversos aspectos que formam
um ambiente, como no solo, no relevo, na vegetação, no clima e nos recursos hídricos,
acarreta no comprometimento da funcionalidade do sistema, quebrando assim seu estado de
equilíbrio dinâmico (SPÖL & ROSS, 2004).
Um meio para verificação das modificações realizadas por ações naturais e humanas
em um determinado local é o estudo da fragilidade ambiental dessa área à processos
geoambientais, tais como erosão, contaminação dos solos, dos recursos hídricos, entre outros.
Segundo Tamanini (2008), o conceito de fragilidade ambiental diz respeito a
vulnerabilidade do ambiente em sofrer qualquer tipo de dano e está relacionada com fatores
de desequilíbrio de ordem natural, expresso pela própria dinâmica do ambiente.
Tricart (1997), contribuiu para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para
fragilidade ambiental ao elaborar o conceito de unidade ecodinâmica, que refere-se a uma
metodologia baseada no estudo da dinâmica dos ecótopos, a qual denominou de ecodinâmica.
A premissa básica é que a dinâmica do ambiente onde incluem-se os ecossistemas é tão
importante para a conservação e o desenvolvimento dos recursos ecológicos, quanto para a
dinâmica das próprias biocenoses, ou seja, ao conjunto de seres vivos que vivem em
determinada região e que interagem entre si em um determinado ecossistema.
Para Tricart (1977), quando os ambientes estão em equilíbrio dinâmico são estáveis, e
quando se encontram em desequilíbrio são instáveis.
Ross (1994), inseriu novos critérios para o conceito de unidades ecodinâmicas,
inserindo para unidades ecodinâmicas instáveis ou de Instabilidade Emergente em vários
graus, desde instabilidade muito fraca a muito alta e aplicou o mesmo para unidades de
instabilidade estáveis ou de Instabilidade Potencial.
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De acordo com Kawakubo et al.(2005), dentro do conceito de fragilidade ambiental
convém destacar dois termos distintos: a fragilidade potencial e a fragilidade emergente. A
fragilidade potencial de uma determinada área é considerada como sendo a vulnerabilidade
natural de um ambiente em função de suas características físicas como a declividade e o tipo
de solo, enquanto que a fragilidade emergente além de considerar as características físicas,
contempla também, os graus de proteção dos diferentes tipos de uso e cobertura vegetal sobre
o ambiente (CABRAL, et al, 2011).
A metodologia da fragilidade ambiental de Ross (1994), tem como o princípio de que
a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre suas componentes físicas e bióticas.
Dentre os procedimentos operacionais para a realização da proposta de Ross (1994), exige
inicialmente os estudos básicos do solo, declividade, clima, uso da terra e cobertura vegetal.
Em seguida, essas informações são analisadas de forma integrada gerando um produto síntese
que expressa os diferentes graus de fragilidade.
Uma das técnicas que contribui para os estudos de fragilidade ambiental, refere-se ao
Sistema de Informações Geográficas (SIGs) ou Geographic Information System (GIS) e os
produtos do geoprocessamento e sensoriamento remoto (imagens de satélite, fotografias
aéreas).
O desenvolvimento da presente pesquisa se justifica pela carência de estudo que
apresente as modificações ocorridas ao longo do tempo nas características naturais da bacia
Córrego do Cerrado, e que destaque os processos que aceleram as transformações dos
aspectos naturais desse ecossistema, como as práticas relacionadas a crescente eliminação da
cobertura vegetal típica do cerrado para inserção de atividas voltadadas para agropecuária.
Dessa maneira, é de fundamental importância à realização desse estudo preliminar das
características físicas naturais da bacia do Córrego Cerrado, visando produzir estudo para
auxiliar a sociedade em geral na gestão territorial e de planejamento do uso adequado da
bacia, para evitar futuros problemas ambientais e de ocupação desordenada, tanto pelas
atividades agropecuarias como das ocupações urbanas.
Diante dos presupostos, o presente estudo, tem por objetivo principal utilizar técnicas
do SIG na análise da fragilidade potencial da bacia hidrográfica Córrego do Cerrado (MG), de
forma a apresentar as modificações de ordem natural ocorridas de 2000 a 2014 na Bacia.
Com os objetivos específicos propostos de análise da fragilidade potencial no Córrego
do Cerrado foi necessário nesse estudo realiza uma avaliação e comparação da interferência
da variação pluviométrica nos níveis de erosividade no período de 2000 a 2014; Caracteriza a
declividade e os tipos de solo conforme a ordem hierárquica de Ross (1994); E por fim,
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apresentar a carta temática de Fragilidade Potencial, desenvolvida a partir da intersecção das
bases temáticas de solos, declividade, variação pluviométrica produto da erosividade da Bacia
Córrego do Cerrado.

2-Referencial teórico
2.1. A origem e a evolução do Sistema de Informação Geográfico (SIG)
Ao longo da história o ser humano desenvolveu técnicas que permitiram o progresso
de diferentes áreas do conhecimento, como da saúde, educação, transporte, economia e
principalmente com o aparecimento da internet, foi possibilitado à troca de informação entre
diferentes povos em uma pequena escala de tempo.
Com a evolução da internet, estando já no fim dos anos 90 consolidada é possibilitado
o avanço de várias ferramentas computacionais como as relacionadas ao Sistema de
Informação Geográfico (SIG).
O primeiro sistema a reunir as características de um SIG foi implementado no Canadá,
em 1964, sendo chamado de "Canadian Geographic Information System". Posteriormente
foram desenvolvidos outros sistemas como de New York Landuse and Natural Resources
Information Systems (1967) e Minnesota Land Management Information System (1969) e nas
décadas seguintes ocorreram consideráveis avanços em equipamentos e software (ROSA,
2004).
De acordo com Rosa (2004), os SIG’s podem funcionar com o sistema operacional
Windows (95, 98, 2000, etc.), Unix, Linux, Aix, Solares, etc. e em microcomputadores com
configurações diversas, no entanto, que apresentem um bom desempenho no desenvolvimento
de tarefas que envolvam processamento gráfico.
Os dados trabalhados em um SIG devem ser georreferenciados, isto é, devem estar
associados a um sistema de coordenadas, e se subdividem em dois grandes grupos: vetorial ou
matricial (DAVIS e ROCHA, 2012).
O formato vetorial consiste em um mapa composto de pontos, linhas e
polígonos, representados por um conjunto de coordenadas métricas (planas)
ou geográficas, enquanto que no formato matricial (ou raster), há uma matriz
de células, denominadas pixel, que é representada por conjunto de
coordenadas que indicam linhas e colunas (COSTA, 2005, p.100).

O formato vetorial e o formato raster, encontram-se apresentados na figura 1.
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Figura 1 - Representação de um modelo vetorial e raster ou matricial.

Fonte: Childs (2004), adaptado por SANTOS, A. K.F (2016).

Geralmente, “os SIGs separam os dados georreferenciados (em arquivo raster ou
vetorial), em camadas (layers) que podem ser facilmente sobrepostas”, (FITZ, 2008, p.85).
Conforme Rosa (2004), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) pode ser assim
definido como um sistema voltado para o armazenamento, manipulação, análise e
visualização de dados geográficos ou espaciais (gráficos e/ou imagens). Esses dados são
representados por pontos, linhas e polígonos, os quais são associados atributos, isto é,
características das feições que os pontos, linhas e polígonos representam. Por exemplo, o
ponto pode representar locais com risco de desertificação, a linha pode representar estradas,
rios ou outras feições lineares e o polígono representar feições areais tais como; tipos de
vegetação, uso da terra, entre outros aspectos, (ROSA, 2004).
Dessa maneira para Rosa (2004, p. 4):
O objetivo geral de um sistema de informação geográfica é, portanto, servir
de instrumento eficiente para todas as áreas do conhecimento que fazem uso
de mapas, possibilitando: integrar em uma única base de dados informações
representando vários aspectos do estudo de uma região; permitir a entrada de
dados de diversas formas; combinar dados de diferentes fontes, gerando
novos tipos de informações; gerar relatórios e documentos gráficos de
diversos tipos, etc.
Os dados utilizados em um SIG podem ser originários de diversas fontes, como primárias, que
são aquelas de levantamentos diretas no campo ou produtos obtidos por sensores remotos e em
secundárias (mapas e estatísticas), que são derivadas das fontes primárias. (ROSA, 2004).

Na atualidade uma das principais ferramentas do SIG é o ArcGis, o qual é uma
ferramenta computacional integrado aos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs),
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desenvolvida pela empresa norte-americana ESRI (Environmental Systems Research
Institute).
Rosa (2011, p. 7), destaca que:
O ArcGIS Desktop é um conjunto de softwares que roda em
microcomputadores. São usados para criar, importar, editar, buscar, mapear,
analisar e publicar informações geográficas. Quatro softwares compõem o
conjunto ArcGIS Desktop; cada um acrescenta um nível superior de
funcionalidades, são eles: ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo.

De acordo com a empresa Imagem (2016), representante do ArcGis no Brasil, o
programa computacional ArcGIS permite que todos na corporação - analistas, técnicos,
gerentes e executivos, acessem informações precisas e atualizadas de maneira colaborativa e
inteligente, sendo que isso ocorre principalmente devido os apps (aplicativos), que facilitam o
acesso à plataforma do ArcGis.

2.2-Técnicas associadas ao SIG: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento
O geoprocessamento e o sensoriamento remoto são duas técnicas que estão
diretamente relacionadas com o Sistema de Informação Geográfico (SIG) e que formam as
chamadas geotecnologias.
[...] As geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta,
processamento, análise e oferta de informações com referência geográfica.
As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software e
peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas para tomada de
decisões. Dentre as geotecnologias podemos destacar: sistemas de
informação geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de
posicionamento global e a topografia (ROSA, 2005, p.81).

De acordo com Rosa (2009), o geoprocessamento, o sensoriamento remoto, e os
sistemas de informações geográficas são instrumentos poderosos no levantamento,
mapeamento e monitoramento dos recursos naturais.
Desse modo, para Piroli (2010), o geoprocessamento é um ramo da ciência que
trabalha com informações georreferenciadas a partir dos Sistemas de Informação Geográficas
(SIG´s), proporcionando a manipulação, avaliação e geração de produtos cartográficos ou
não, possibilitando uma relação com a sua localização na superfície terrestre.
Já o Sensoriamento Remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um objeto,
área ou fenômeno pela análise de dados adquiridos sem o contato com o objeto de
investigação (LILLESAND et al., 2004). Nesse processo ocorre a detecção, aquisição e
análise da energia eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos terrestres e registrada por
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sensores remotos (MORAES, 2004). “Essa energia emitida é também denominada de
Radiação Eletromagnética – REM” (MORAES, 2002, p.7).
“A REM pode ser ordenada de maneira contínua em função de seu comprimento de
onda ou de sua frequência” (MORAES, 2002, p.9), sendo esta disposição chamada de
espectro eletromagnético, “o qual representa todos os comprimentos de ondas conhecidos,
desde raios gama até ondas de rádio” (NOVO, 2008, p.16), como destacado na Figura-2.
Figura 2- Espectro eletromagnético: os comprimentos de onda.

Fonte: NASA (2010).

Captar e registrar a energia eletromagnética dos objetos da superfície terrestre é função
dos sistemas sensores (ANTUNES, 2011). Moraes (2002, p.18), define sensores remotos
como; “dispositivos capazes de detectar a energia eletromagnética (em determinadas faixas do
espectro eletromagnético) proveniente de um objeto, transformá-las em um sinal elétrico e
registrá-las”.
As informações geradas com base nos diferentes tipos de sensores tem sido melhor
aproveitadas com o emprego de métodos de Processamento Digital de Imagens (PDI). Um
destes métodos é a fusão de imagens que combina imagens de diferentes características
espectrais e espaciais para sintetizar uma nova imagem com melhor resolução espacial do que
a imagem multiespectral original (BRYS, 2008).
Conforme Soares, et. al (2015), a nova serie de satélite Landsat em 11 de fevereiro de
2013, denominado Landsat8/OLI, trouxe consigo novas possibilidades para a pesquisa
relacionadas à produção de dados e informações espaciais, devido apresentar um conjunto de
novos sensores, sendo eles: sensor espectral OLI (Operation Land Imager) e o sensor termal
TIRS (ThermalInfrared Sensor), que contribuíram para melhorias na resolução espectral,
provocando mudanças nos intervalos espectrais dos canais de todas as bandas.
Diante do exposto Soares, et al (2015, p. 2), destaca:
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O sensor OLI possui resolução espacial de 15 m no Pancromático e de 30 m
no Multiespectral, o que possibilita a geração de imagens de 15 m coloridas
através de técnicas de fusão digital, ampliando a capacidade para novos
estudos e aplicabilidades dos resultados para detecção de alvos, levando em
consideração as mudanças e inovações agregadas à resolução radiométrica,
que estão quantificadas numa faixa dinâmica de 16 bits.

Desse modo na atualidade um dos principais sensores encontra-se a bordo do satélite
LANDSAT, desenvolvido pela NASA lançado no de 2013, no qual suas imagens estão
disponíveis gratuitamente pelo site do INPE.
Posteriormente a obtenção de imagens com auxilio de técnicas de sensoriamento
remoto de um determinado ambiente é fundamental o processamento dessa imagem, sendo
um dos primeiros passos é realizar a identificação de determinados elementos na imagem pela
associação de cada um de seus pixels a uma classe previamente estabelecida.
Dentre um dos procedimentos para realizar a classificação de uma imagem encontra-se
o processo de fotointerpretação ou interpretação da imagem, através da identificação de
elementos como tonalidade e cor; forma e tamanho; padrão; textura; associação e sombra
(ANTUNES, 2011).
Nesse processo de processamento da imagem é importante destacar a classificação
supervisionada, que faz uso da capacidade interpretativa do técnico que a realiza, que
necessita ter conhecimento prévio sobre a localização espacial de algumas amostras de
interesse (BERNARDO, 2013). Para realização de uma seleção adequada de amostras na
imagem é importante considerar que as amostras sejam as mais homogêneas possíveis e
suficientemente representativas quanto às categorias que forem classificadas, (ANTUNES,
2011).

2.3-Bacias hidrográficas: Como um elemento de estudos ambientais
Para a Geografia, é importante destacar que, a realização de pesquisas tendo a bacia
hidrográfica como unidade de estudo, constitui-se numa formidável fonte referencial aos
estudos ambientais, pois são nesses espaços que se desenvolvem importantes relações entre
sociedade e natureza (SANTOS, 2005).
Uma bacia hidrográfica, segundo Tucci (1993), é uma área de captação natural da
água da precipitação e que faz convergir os escoamentos para um único ponto exutório, sendo
a jusante de suas nascentes.
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Conforme Cunha e Guerra (2010) as bacias hidrográficas, de qualquer hierarquia,
formam uma rede interligada pelos divisores topográficos, em que cada uma delas drena água
e material, sólido e dissolvido, para uma saída comum ou ponto terminal (exutório), podendo
ser um rio de hierarquia igual ou superior, lago, reservatório, ou oceano.
Para Ab’ Saber (1977), a rede hidrográfica encontra-se distribuída por diversos
padrões de drenagens, que são importantes na identificação da evolução regional dos rios.
Moragas (2005, p. 32) destaca que:
Numa visão fisiográfica, a bacia hidrográfica pode ser entendida como área
drenada por uma rede de canais influenciada por diversas características
topográficas, litológicas, tectônicas, de vegetação, dentre outras. Mas a bacia
hidrográfica representa um complexo sistema integrado de inter-relações
ambientais, sócio-econômicas e políticas.

Desse modo como afirma Rocha (2014), no conjunto da bacia hidrográfica constituem
além dos cursos d’água, divisores topográficos, tipos de redes de drenagens e independentes
de suas definições, terão sempre a mesma aparência e gênese.

2.4- As unidades da ecodinâmica e a Fragilidade Potencial
O estudo de fragilidade trata-se de metodologias, como a exemplo da proposta de Ross
(1994) e Crepani et al. (1996), com base nas concepções de ecodinâmica preconizadas por
Tricart (1977), onde o mesmo indica que em estudos sobre planejamento ambiental é
fundamental levar em consideração as potencialidades dos recursos naturais.
O conceito de unidades ecodinâmicas proposta por Tricart (1977), refere-se a uma
metodologia que classifica o ambiente com base no estudo da dinâmica dos ecótopos, a qual
denominou de ecodinâmica.
“O conceito de unidade ecodinâmicas é integrado no conceito de ecossistema. Baseiase no instrumento lógico de sistema, e enfoca as relações mutuas entre os diversos
componentes da dinâmica e os fluxos de energia/ matéria no meio ambiente." (Tricart, 1977.
grifo nosso).
Tricart (1977), afirma que a natureza esta sempre em processo de mutação e evolução,
onde os pesquisadores do meio ambiente não pode se limitar a descrições fisiográficas, tem
sempre que esta atualizando os estudos da organização do espaço para ser capaz de
desenvolver medidas para corrigir aspectos desfavoráveis na exploração dos recursos naturais.
Para Tricart (1977), os ambientes naturais podem ser classificados como unidades
estáveis ate o momento em que ações antrópicas passam a interferi no mesmo se tornanando
unidades instáveis.
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Ross (1994), acrescenta novas informações para a proposta de ecodinâmica de Tricart
(1977), metodologia essa que passa a ser chamada por Ross (1994), de fragilidade ambiental,
a qual utiliza na analise de um ecossistema natural os conceitos de fragilidade potencial e em
ambientes atropizados o de fragilidade emergente.
Entretanto, as metodologias de Tricart (1977) e de Ross (1994), apresentam um
objetivo em comum que é realizar o diagnóstico integrado dos elementos físicos, biológicos e
antrópicos que fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, que encotra-se sempre
em transformação.
No Quadro - 1 são destacadas as principais características das metodologias de Tricart
(1997) e Ross (1994).
Quadro 1- Os conceitos relacionados aos ambientes naturais e antropizados definidos por TRICART
(1977) e ROSS (1994).
Autores

Tricart (1977)
Ross (1994)

Proposta
metodológica
Ecodinâmica
Fragilidade
Ambiental

Conceitos
Ambientes
naturais
Unidades Estáveis
Fragilidade Potencial
ou Fragilidade natural

Ambientes
antropizados
Unidades instáveis
Fragilidade
Emergente

Organização: SANTOS, A. K. F (2016)

Atualmente existem diversos estudos que analisam um ambiente com base nas
adaptações feitas por Ross (1994) na metodologia de Tricart (1977), e com base nesses
estudos é apresentado à fragilidade potencial e (ou) a fragilidade emergente de diferentes
ambientes.
De acordo com Ross (1990, 1994), a fragilidade potencial indica os graus de
fragilidade, sob a ação dos processos morfogenéticos atuantes na paisagem, resultantes da
correlação de alguns dos componentes físico-naturais da paisagem: declividade do terreno,
erosividade das chuvas e cobertura pedológica;
Segundo Ross (2006), o estudo da fragilidade potencial possibilita entender a dinâmica
de funcionamento dos ambientes naturais.
A fragilidade potencial se diferencia de fragilidade emergente, sendo que esta última
correlaciona às informações resultantes da fragilidade potencial com as informações de uso do
solo, indicando os graus de fragilidade das unidades espaciais conforme a proteção do solo,
apresentando as áreas em estado de desequilíbrios pela ação antrópica.
O estudo da fragilidade potencial é um meio assim de identificar as alterações naturais
em um ambiente, bem como, os estudos de fragilidade emergente contribuem para verificar as
transformações que o ser humano realiza em um ecossistema.
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2.5-SIG aplicado no monitoramento da fragilidade potencial em Bacia hidrográfica
Para Batista (2005), os Sistemas de Informação Geográfica são fundamentais para
auxiliar na tomada de decisão estratégica em estudos sobre a análise das característica de um
determinado ambiente, além disso, o uso dos SIG vem crescendo nos úlimos anos, sendo
utilizados pelas mais diferentes áreas do conhecimento.
Aplicação de técnicas do SIG em estudos sobre a temática ambiental encontra-se entre
as áreas do conhecimento mais utilizadas e são ferramentas que contribui no desenvolvimento
de pesquisas sobre a fragilidade ambiental em diferentes áreas espaciais, como nas bacias
hidrográficas.
Conforme Silva (2008), na geografia o uso do SIG abriu possibilidades muito amplas,
ferramenta essa poderosa e extremamente útil que proporciona resultados práticos e
consistentes.
A utilização dos SIGs relacionado com uso de outros softwares de mapeamento
permite não somente maior rigor e precisão nas análises, mas também a atualização periódica
desses dados, num intervalo de tempo cada vez menor, gerando uma dinâmica contínua de
monitoramento da área a ser estudada (COSTA; SILVA, 2004).
Nesse contexto Silva (2008, p. 10) destaca:
[...] as aplicações dos Sistemas de Informações Geográficas para o
desenvolvimento de um estudo da fragilidade ambiental, vêm como
fundamental em função da necessidade de análise de grande quantidade de
dados, e com relações complexas entre estes dados. A principal vantagem
para esta aplicação é a disposição de funções que permitem a análise
geográfica.

Spörl (2007), considera que a utilização das técnicas do SIG e imagens de satélite
possibilitam uma manipulação eficiente e geração de cartas de fragilidade ambiental, sendo
que cada um dos parâmetros envolvidos nesse processo são fundamentais e apresentam
valores significativos na avaliação final da fragilidade ambiental.
Em estudos sobre fragilidade potencial da Bacia Experimental de Aiuaba (CE),
realizados por Wiegand et al. (2010, p. 195), concluiu que: “[...] a utilização de ferramentas
de geoprocessamento contribui de maneira relevante no tratamento de estudos ambientais,
mostrando eficiência e agilidade nas aplicações de metodologias com enfoque espacial”.
No desenvolvimento de pesquisas por Cabral et al. (2011), para avaliação da
fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Doce (GO), foi utilizado técnicas de
geoprocessamento para analisar diferentes fatores da região, como: declividade, erodibilidade
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e erosividade, tendo como finalidade observar a situação real do ambiente, com base nos
possíveis processos erosivos que possam ocorrer na bacia.
Dessa maneira o uso das técnicas do Sistema de Informação Geográfica,
geoprocessamento e sensoriamento remoto, são ferramentas que proporcionam o
desenvolvimento de estudos que revelam diferentes aspectos de um ambiente, inclusive
possíveis alterações em suas características naturais ao longo do tempo.

3-Materiais e Métodos
3.1- Delimitação da Bacia Hidrográfica
A delimitação da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cerrado, foi realizada conforme a
proposta de Souza et al, (2013) utilizando imagem de radar SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission), seguindo os seguintes comandos, contidas no software ArcGis 10.2, na
ferramenta Spatial analyst Tools → Hidrology:
 Fill: Preencher a superfície da imagem removendo pequenas imperfeições;
 Flow Direction: Avaliação de direção de fluxo;
 Flow Acumulation: Fluxo acumulado;
 Watershed: Delimitação da bacia;
 Raster to Features: Conversão da bacia, de imagem para polígono.
Com relação aos cálculos geométricos de área, perímetro da bacia utilizou-se a
ferramenta CalculateGeometry, contido na AttributeTable, desta forma o SIG através da
extração das coordenadas do arquivo da bacia, calcula Xmin, Ymin, Xmax, Ymax e avalia a
área total e perímetro.

3.2-Descrição Física e Socioeconômica da área de estudo
A área delimitada para esse estudo corresponde a Bacia do Córrego do Cerrado,
conhecido pela população local também como Córrego da Candunga, a bacia possui
aproximadamente 137,7 km2 de extensão com um perímetro de 83,59 km, encontrando-se
localizada no estado de Minas Gerais, na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
e na microrregião de Uberlândia, mas exatamente no município de Canápolis, (Mapa-1).
Canápolis possuir uma área territorial aproximadamente de 839,74 km2, fazendo divisa
com os municípios de Ituiutaba, Capinópolis, Centralina, Monte Alegre de Minas e Cachoeira
Dourada (IBGE, 2015). O município de Canápolis encontra-se localizado a 650 km da capital
do estado Belo Horizonte (MG).
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De acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, a história de Canápolis como
município inicia a partir do ano de 1953, sendo que o nome do município significa: “Cidade
da Cana”, devido às inúmeras plantações de cana-de-açúcar existentes no território Municipal
(IBGE, 2015).
Com base em estimativas do IBGE (2015), Canápolis apresenta um total populacional
de 12.005 habitantes, sendo que a maior de sua população habita a área urbana do município.
O município de Canápolis possui como seu principal curso de água o Córrego do
Cerrado, o qual deságua no rio Paranaíba (Mapa – 1).

Mapa 1 - Localização do Córrego Cerrado

De acordo com Franco (2014, p. 82):
A nascente do Córrego do Cerrado se localiza em uma vereda fato comum
nesta região, à drenagem principal desagua no rio Paranaíba sendo seus
pequenos afluentes dispostos de forma dendritica em quase todo o curso, se
tornando paralela no final do curso. De acordo com observações
preliminares compartimentamos a bacia em três unidades geomorfológicas,
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1- área de cimeira, 2 - área de vertentes suaves com baixas declividades e 3 áreas de planícies aluvionares, existe um pequeno trecho onde se localiza a
cachoeira do córrego do Cerrado que ocorre uma área de vertente com
brusca ruptura.

A Bacia do Córrego do Cerrado também encontra-se localizada em uma região que
apresenta um relevo favorável para uma rápida retirada da mata nativa do bioma cerrado para
o avanço da agropecuária e com a deposição de efluentes no córrego pelo perímetro urbano,
vem provocando sérios problemas desde o entupimento da calha principal passando por
açoreamento a processos de voçorocamentos até a deposição de efluentes urbanos residenciais
e industriais (FRANCO, 2014).
A Bacia do Córrego do Cerrado é utilizado pela população da área urbana e rural de
Canápolis, principalmente na irrigação de monoculturas, sendo as produção principais as de
abacaxi, cana-de-açúcar, milho e soja.
Conforme é apresentado na Tabela-1, durante os anos de 2004, 2009 e 2014 a
atividade de maior destaque para a economia do município de Canápolis (MG), foi à produção
de cana-de- açúcar, atingido o valor 2.790.000 toneladas no ano de 2009.
Tabela 1- Principais produções de lavoura temporárias de acordo como o IBGE (2016), realizadas
entre 2004, 2009 e 2014 no município de Canápolis (MG).

PRODUÇÃO
2004

ANOS
2009

2014

49.500

51.000

51.000

Cana-de-Açúcar
(Tonelada)

1.400.000

2.790.000

1.806.000

Milho
(Tonelada)

12.000

7.800

8.400

Soja
(Tonelada)

8.100

6.600

25.200

Abacaxi
(quantidade de
fruto por hectare)

Organização: SANTOS, A. K. F. (2016).

A produção de cana-de-açúcar no município de Canápolis, no período de 2004 a 2014,
apresentou elevados valores, alcançando uma produção de 2.790,000 toneladas em 2009.
Desse modo, a cultura de cana-de-açúcar é uma das principais atividades realizadas na bacia
do Córrego do Cerrado (Figura- 3).
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Figura 3- Cultura da Cana-de-açúcar, inserida na Bacia Córrego do Cerrado

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).

De acordo com Nascimento e Mendes (2009), grande parcela da produção de cana-deaçúcar é realizada pela Usina Triálcool do Grupo João Lyra, sediada em Canápolis desde
1988.
Assim como a produção açucareira do município, parte da produção dos
abacaxizais canapolenses destina-se ao fornecimento de matéria-prima das
indústrias beneficiadoras da fruta, dentre elas a Doce Mineiro localizada na
cidade. Ou seja, outra característica de Canápolis é a presença de um setor
secundário marcado principalmente pela presença de agroindústrias,
indústrias processadoras dos produtos da agropecuária para as quais
destinam parte da produção do município. No entanto, apenas parte da
produção permanece no próprio município, outra parcela da produção é
inclusive exportada, como é o caso do abacaxi. (NASCIMENTO;

MENDES, 2009. 3 p).
O município de Canápolis, também destaca-se como um dos maiores produtores de
abacaxi na região do Triangulo Mineiro, sendo que, a produção nas lavouras temporais de
abacaxi em Canápolis nos anos de 2004 a 2014 variou de 49.500 a 51.000 frutos em média na
produção anual (figura 4).
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Figura 4 - Cultura de Abacaxi na região da Bacia Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).
A produção de abacaxi contribui diretamente para a ampliação da economia do
município e devido esse fato o abacaxi é um dos símbolos da arquitetura da cidade, sendo que
na entrada da cidade encontra-se um monumento de um abacaxi (Figura 5).

Figura 5 - Símbolo de Canápolis-Abacaxi.

Fonte: Prefeitura Municipal de Canápolis, 2016.

29

O milho é outra das produções agrícolas de destaque no município, sendo que no ano
de 2014 a produção de milho foi de 8.400 toneladas (Figura – 6).

Figura 6 – Produção de milho na região do Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).

O município de Canápolis também sobressai pela produção de soja (Figura-7), sendo
que ao longo dos últimos anos ocorreu elevação nessa produção.
Figura 7 - Produção de Soja na Bacia Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).
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Dentre os fatos que demonstram a elevação da produção de soja em Canápolis,
encontra-se relacionado com no ano de 2004 a produção de soja era de 8. l10 toneladas e no
ano de 2014 esse valor aumentou significativamente, atingindo 25.200 tonelada. Entretanto,
as atividades agrícolas como a produção de soja, ocorre juntamente com a utilização de
agrotóxicos, os quais contribuem para alterações prejudicais em ambientes naturais da região,
como na qualidade ambiental do principal curso de água do município, que é o Corrego do
Cerrado.
Outra importante atividade para economia do município de Canápolis é a pecuária,
sendo que em 2014 o total bovino era de 47.668 cabeças (IBGE, 2016).
A pecuária é altamente realizada na região próxima a bacia do Córrego do cerrado,
fato esse, que proporciona o avanço da retirada de vegetações natural da região para inserção
de áreas com pastagem (Figura 8).
Figura 8 - Pecuária na região da Bacia Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).

Para Bertoni e Lombardi Neto (2008), a perda de solo em áreas cobertas com
pastagem é 10 vezes maior que em áreas com cobertura florestal. Desse modo, a crescente
retirada de áreas com cobertura florestal na Bacia do Córrego do Cerrado, está contribuindo
para torna os solos dessa região mais vulneráveis a processos como a erosão provocada pela
ação da chuva.
Outro impacto causado pela ação humana no córrego do cerrado refere-se à instalação
de um loteamento imobiliário (Jardim Vitoria) a aproximadamente 150 m do Córrego do
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Cerrado, fazendo uma enorme pressão urbana no que tange o escoamento pluvial e resíduo de
origem urbana (Figura 9).
Dessa maneira, o crescimento da área urbana e a expansão do agronegócio no
município de Canápolis estão contribuído para a modificação dos aspectos naturais da Bacia
Córrego do Cerrado, fato esse, que nos últimos anos passou a serem afetados por fertilizantes,
produtos agrícolas, efluentes de origem doméstica e industrial, que atingem e altera a
qualidade hídrica de toda a Bacia.
Figura 9 - Loteamento Jardim Vitoria a 150 m do Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2016).

3.3- Declividade
O mapeamento da declividade da Bacia Córrego do Cerrado se realizou a partir da
seleção da carta topográfica SE-22-Z-B, e em seguida utilizado os produtos do projeto
TOPODATA (2011), que são derivados do processo de refinamento das imagens SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), que transforma sua resolução espacial original, de 90 m
para 30 m, utilizando o método de krigagem, além de diversas análises geomorfométricas
(TOPODATA, 2011).
Com auxílio do software ArcGis 10.2 e utilizando a imagem SRTM, foi realizado o
fatiamento dos intervalos de declividade e a associação das respectivas fatias com cota
mínima de 0 e máxima de 30%, posteriormente, o mapa foi vetorizado visando à adequação
da drenagem à imagem, após as adequações na drenagem, o mapa foi exportado em formato
de Shapefile.
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Para geração do mapa de declividade conforme a fragilidade, foi realizado através do
Software ArcGis 10.2 e em sequência utilizado o método de Ross (1994), como é destacado
no quadro-2.

Quadro 2 - Classificação da declividade de acordo com Ross (1994).
Categorias hierárquicas

Declividade

1-Muito Fraca

Até 6%

Plano

2-Fraca

De 6% a 12%

3-Média

12% a 20%

4-Forte

20% a 30%

5-Muito Forte

Acima de 30%

Relevo
suavemente
Ondulado
Relevo
ondulado
Relevo
fortemente
ondulado
Relevo
motanhoso

Fonte: Ross (1994). Adaptado por SANTOS, A. K. F (2016).

3.4-Pedologia
Para o diagnóstico dos tipos de solo presentes na Bacia do Córrego do Cerrado, foi
consultada a base de dados no formato Shapefile (shp), disponibilizados pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA, 2006).
Os solos da área de estudo foram classificados de acordo com a proposta da
EMBRAPA (2006), e adaptados para o método proposto por Ross (1994), considerando-se a
sua fragilidade ou suscetibilidade à erosão (Quadro 3).

Quadro 3 - Classes de Fragilidade ambiental dos tipos de solo.
Classe de Fragilidade
Ambiental de Acordo com Ross
(1994)

Tipos de Solos
(Com base na atual classificação de solo da
EMPRAPA, 2006).

1 – Muito Baixa

Latossolo Vermelho e
Latossolo Vermelho Amarelo.

2 – Baixa

Latossolo Amarelo

3 – Média

Latossolo Bruno, Argissolos Vermelho.
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4 – Forte

Argissolos, Vermelho-amarelo, Cambissolos.

5 – Muito Forte

Espodossolos, Neossolos Litólicos e Neossolos
Quartzarênicos.

Fonte: Ross (1994), Adaptado por SANTOS, A. K. F (2016).

A espacialização dos dados pedológicos da Bacia Córrego do Cerrado se realizou por
intermédio software ArcGis 10.2.

3.5- Variação Pluviométrica
Na análise da variação pluviométrica na região da Bacia do Córrego do Cerrado, foi
consultado o banco de dados, disponibilizados no sistema HIDROWEB (2015) - da Agência
Nacional das Águas (ANA), correspondente a dez estações pluviométricas, sendo elas:
Avantiguara, Brilhante, Corumbazul, Fazenda Cachoeira, Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de
Minas, Ponte BR 153, Ponte do Prata e Ponte Meia Ponte, entretanto as estações de maior
interferência dentro do limite da bacia, são as localizadas mais próximas da jusante a
montante da bacia, as quais estão com suas respectivas localização geográficas destacadas no
Quadro 4.
Quadro 4- Localização das estações pluviométricas da ANA adjacentes a Bacia do Córrego Cerrado.
Estação

Código
da ANA

Longitude

Avantiguara 1849006
703419
Brilhante
1848008
721384
Ituiutaba
1849000
661786
Ponte Meia
Ponte
1849016
646681
Organização: SANTOS, A. K. F. (2015)

Latitude

Altitude

Município/Estado

7923252
7954019
7904933

791
800
563

Canápolis/MG
Tupaciguara/MG
Ituiutaba/MG

7971649

500

Itumbiara/GO

Distancia
aproximada
entre estação
a bacia (km2)
2 Km
35 Km
33 Km
40 Km

Com os valores de precipitação obtidos no sistema HIDROWEB, referente à série
histórica dos anos de 2000 a 2014, em formato de arquivo Microsoft Access Database (mdb) e
convertido para o formato de Planilha do Microsoft Excel (xlsx), se realizou os cálculos
estatísticos para obter a variação pluviométrica.
Os dados de precipitação que apresentavam falhas (sem valor da precipitação de
determinado dia ou mês) foram substituídos por valores calculados pelo método da
ponderação regional, sendo que na mesma é realizada por uma equação, que considera as
precipitações registradas nos postos mais próximos, além dos registros do próprio posto
pluviométrico (CABRAL, 2006). Sendo a equação utilizada no preenchimento das falhas é a
seguinte:
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Equação 1:
𝑌=

1 X1
X2
X3
[
+
+
] ∙ Ym
3 Xm1
Xm2
Xm3

Onde:
Y= É a precipitação do posto a ser estimado.
X1, X2, X3= São as precipitações correspondentes aos meses (ou anos) que se deseja
preencher, observada em três estações vizinhas;
Ym= É a precipitação média do posto Y.
Xm1, Xm2, Xm3= São as precipitações médias mensais nas três estações.
Os dados das estações pluviométricas foram selecionados levando em consideração a
escala regional, ou seja, estações instaladas próximas da região do Córrego Cerrado, todas as
10 estações pluviométricas estão representadas, mas, as estações destacada em azul escuro
(Mapa- 2), são as com capacidade de apresentar maior interferência na Bacia Córrego do
Cerrado.
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Mapa 2 - Estações Pluviométricas da ANA adjacentes a Bacia do Córrego do Cerrado.
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3.6-Níveis de Erosividade
Para realizar o mapeamento das áreas de erosividade do Córrego Cerrado foi
selecionada a série histórica de 2000 a 2014 e na sequência analisado esse período em quatro
intervalos distinto, sendo:
 1° período: 2000 a 2014.
 2° período: 2000 a 2004.
 3° período: 2005 a 2009.
 4° período: 2010 a 2014.
Apesar de alguns autores afirmarem que para análise da erosividade de uma
determinada região é necessário à utilização de dados pluviométricas de uma longa série
histórica, com pelo menos 22 anos, (WISCHMEIER; SMITH, 1978), essa condição nem
sempre é possível, devido à carência ou manutenção das estações pluviométricas em
determinadas regiões no Brasil (DAMÉ et al., 2012), como é o caso do Córrego do Cerrado,
que apesar de apresentar diversas estações pluviométricas com dados disponíveis, nas series
históricas com dados de mais de 15 anos em sua maior parte apresentam muita falha, o que
mesmo realizando um cálculo para o preenchimento dessas falhas não tornam o resultado
totalmente viável.
Desse modo a erosividade do Córrego do Cerrado, foi analisada por meio da consulta
de dados das estações pluviométricas da ANA, correspondem apenas de 15 anos, com valores
da precipitação diária, após se realizou uma média mensal em seguida anual para
posteriormente realizar o cálculo de erosividade.
Para determinação dos níveis da erosividade da chuva (R) na Bacia do Córrego do
Cerrado (Candunga), foi seguido o método de Wischmeier e Smith (1978), adaptado para as
condições brasileiras por Lombardi Neto e Moldenhauer (1977, apud BERTONI;
LOMBARDI NETO, 2008) apoiando na seguinte equação proposta pelos autores:
Equação (2):
r2
EI30 = 67,355 ( ) 0,85
P
Onde:
EI30; é a média mensal do índice de erosividade, medidos em MJ. mm/(ha.h);
r2; é a média dos totais mensais de precipitação elevados a raiz quadrada, medidos em mm;
P; é a média dos totais anuais de precipitação, medidos em mm; E todos os valores são
elevados a 0,85.
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O fator chuva (constante R) conforme Cabral (2006), é o índice numérico que expressa
à capacidade das águas das chuvas ocasionarem erosões em um solo desprotegido, sendo que
o potencial da chuva em causar erosão pode ser avaliado por meio de índices de erosividade,
que se fundamentam nos atributos físicos das chuvas de cada região.
Para classificar qualitativamente a Bacia Hidrográfica quanto à potencialidade de
liberação de material particulado, transformaram-se os valores quantitativos de erosividade,
de MJ mm ha-1 h1 ano-1, para tm mm ha-1 ano-1, convertendo-se do sistema métrico
internacional para o sistema métrico decimal, onde os valores em Megajoules são divididos
por 9,81 e adotando-se as 5 classes definidas por Carvalho (2008), como é destacado no
Quadro 5.
Quadro 5 - Classes de erosividade da chuva, média anual: tm mm ha-1 ano-1.
Classes de
Erosividade
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta
Fonte: Adaptado de Carvalho (2008).

Valores de R
(ton.m.mm/ha.h.ano)
R < 250
250 < R < 500

Código/Atributo

500 < R < 750
750 < R < 1000
R > 1000

3
4
5

1
2

A partir do uso das classes de erosividade proposta por Carvalho (2008), foi possível
espacializar no software ArcGis 10.2 os níveis de erosividade presente na bacia do Córrego do
Cerrado.
O método utilizado para elaboração dos mapas de erosividade assim como de variação
pluviométrica, foi o de interpolação Inverso do quadrado da distância.
A interpolação espacial é um procedimento para se estimar valores de propriedades de
locais não amostrados, baseando-se em valores de dados observados em locais conhecidos
(BURROUGH, 1986).
O método de interpolação Inverso do quadro a distância (IQD) ou do inglês Inverse
Distance Weighting (IDW), permite com que o valor da célula interpolada seja obtido pela
média ponderada, utilizando-se o peso dos postos de controle mais próximos ponderados pelo
inverso da potência da distância. Sendo, o peso dado durante a interpolação é tal que a
influência de um ponto amostrado em relação a outro diminui exponencialmente conforme
aumenta a distância ao nó da grade a ser estimado, (LANDIM, 2000).
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3.7-Fragilidade Potencial
A análise da fragilidade potencial da bacia do Córrego do Cerrado realizou-se com
base na metodologia de Ross (1994), que hierarquiza a fragilidade nos níveis de instabilidade
divididos em graus, procedimento esse realizado por meio da ponderação de um valor (pesos)
de forma hierárquica para cada base, sendo peso 1 para muito fraca, peso 2 para classe fraca,
peso 3 classe média, peso 4 classe forte e peso 5 para classe muito forte (Quadro-6).

Quadro 6 - Graus de Fragilidade Potencial.

Graus de Fragilidade Potencial

Peso

Muito fraca

1

Fraca

2

Média

3

Forte

4

Muito Forte

5

Fonte: Ross (1994).

Na determinação da fragilidade potencial da Bacia Córrego do Cerrado, foi
considerada a fragilidade natural a que esta área está submetida, e para isso, realizou-se o
cruzamento dos resultados obtidos para declividade do relevo, tipos de solo e erosividade,
sendo esta última variável obtida a partir do índice de pluviosidade. Desse modo com a
intersecção entre todos esses resultado é possível verificar se o local poderá ou não apresentar
um equilíbrio natural, (SANTOS, 2005).
Dessa maneira, através dos procedimentos destacados no fluxograma apresentado na
figura 10 se diagnosticou a fragilidade potencial da Bacia do Córrego do Cerrado.
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Figura 10 - Fluxograma dos procedimentos para análise da Fragilidade Potencial do Córrego do
Cerrado.

Fragildade Potencial
Córrego do Cerrado

1° Passo

2° Passo

Declividade

3° Passo

Tipos de solo

Variação
Pluviometrica/
Erosividade
2000 a 2014

Carta de
Fragilidade Potencial

Organização: SANTOS, A.K. F (2016).

4-Resultados
4.1-Declividade da Bacia do Córrego do Cerrado
Segundo Silveira, Oka-Fiori e Zai (2006), a análise da declividade das vertentes
possibilita evidenciar a distribuição das inclinações de uma superfície do terreno na paisagem,
sendo esta uma característica importante na análise do balanço morfogênese/pedogênese, uma
vez que quanto maior o ângulo da declividade, mais rapidamente a energia potencial das
águas pluviais se transforma em energia cinética, aumentando a velocidade das massas de
água e sua capacidade de transporte, responsável pelos processos erosivos que esculpe as
formas de relevo - morfogênese.
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A declividade da Bacia Corrego do Cerrado de acordo com a metodologia de Ross
(1994), apresenta todos os níveis de fragilidade com um predominiu de áreas com declive
entre 6 a 12%.
As áreas com declividade mais acentuada (20-30% e >30%), situa-se próximas as
vertentes do corrégo do cerrado. Enquanto que as delividades mais planas (0-6% e 6-12%) a
suave ondulada (12-20%), encontrares-se em maior extensão até as áreas perto dos
interflúvios, nas bordas da bacia. Assim, a bacia possui grande probabilidade de ocupação
antrópica devido a declividade favorável a atividades agricolas mecanizadas, (Figura 11).
Figura 11 - Declividade próxima à plana favorável ao uso agrícola na bacia Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).

A distribuição dos niveis de declividade na Bacia Córrego do Cerrado, encontra-se
destacado no Mapa-3.
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Mapa 3 - Declividade da Bacia Córrego do Cerrado
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Analisando a área total em porcentagem (%) de cada classe, pode ser observada no
gráfico-1, onde o destaque é para as classes com menos declives, com 34 % da área total da
bacia do Córrego do Cerrado encontra-se na classe fraca e 33% na média, e 14% para a muito
fraca, sendo que apenas 13% estão em áreas de alta fragilidade e 6% na classe de declividade
muito forte, (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Declividade em porcentagem de acordo com Ross (1994).

Declividade
Alta
13%

Declividade
Média
33%

Declividade
Muito Alta
6%

Declividade
Muito fraca
14%

Declividade
Fraca
34%

Organização: SANTOS, A.K. F (2016).

4.2-Tipos de Solo
O solo predominante na área de estudo é o latossolo, palavra essa que vem do latim,
lat, “material muito alterado”, conotativo de solos muito intemperados, podendo ser definidos
pela EMPRAPA (2006), p. 93, como:
Solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como
resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. Os
solos são virtualmente destituídos de minerais primários ou
secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de
troca de cátions da fração argila baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila
sem correção para carbono, comportando variações desde solos
predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em
torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki
extremamente baixo.
O tipo de solo presente na Bacia do Córrego do Cerrado encontra-se sobre a classe do
3° nível categórico, sendo de: Latossolo Vermelho Distroférricos (LVdf) e Latossolo

43

Vermelho Distrófico (LVd), de acordo com a Empresa Brasileira de Classificação de Solos
(EMPRAPA, 2006).
O Latossolo Vermelho Distroférricos (LVdf), é “solos com saturação por bases baixas
(V<50%) e teores de Fe203 (pelo H2S04) DE 180 g kg-1 a < 360 kg-1, ambos na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA)” (EMPRAPA, 2006).
Com relação ao Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), podemos defini-lo, como
“solos com saturação por bases baixa (V<50%) na maior parte dos primeiros 1000 cm do
horizonte B (inclusive BA)” (EMPRAPA, 2006).
Analisando o tipo de solo em relação às classes de fragilidade ambiental é verificado
que na Bacia Córrego do Cerrado, o solo apresenta apenas em uma classe, que é a de muito
Baixa, como é apresentado na tabela 2.
Tabela 2 – Classes de Fragilidade em relação aos solos da Bacia Córrego do Cerado.
Área

Código/

Classe de
Fragilidade

Classes de Solo

Km²

%

Atributo

Muito Baixa

Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf)

64,25

47%

1

Muito Baixa

Latossolo Vermelho Distrófico (LVd)

73,40

53%

1

Fonte: Adaptado conforme Ross (1994)

Desse modo, o solo predominante na bacia Córrego do Cerrado é do tipo latossolo,
(Figura – 12), sendo que os tipos de latossolo no Córrego do Cerrado ocupam em 47 % da
área total da bacia pelo latossolo vermelho distroférrico (LVdf) e 53% do latossolo vermelho
distrófico (LVd).
Analisando a figura 12, pode ser observada a aparência do latossolo na Bacia Córrego
do Cerrado, solo esse, que apresenta um teor rico em minerais ferromagnesianos, contendo o
alumínio, o ferro, o magnésio, que lhe dá a tonalidade avermelhada, muito fértil para as
atividades agrícolas.
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Figura 12 – Latossolo, solo predominante no Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).

No mapa 4 são espacializados os tipos de latossolos presentes na bacia Córrego do
Cerrado de acordo com a EMPRAPA (2006).
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Mapa 4 - Características pedológicas da Bacia do Córrego do Cerrado.
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4.3-Variação pluviométrica no Córrego do Cerrado
Compreender as transformações climáticas que ocorrem ao longo do tempo em uma
região é de fundamental importância para verificar como a chuva pode influenciar nos
regimes dos rios, na ocupação do solo, na existência de vegetação, ocorrência de erosão no
solo, entre outros aspectos, que tornam imprescindível o conhecimento da dinâmica climática
para o planejamento de qualquer atividade.
Um dos principais aspectos do clima encontra-se a precipitação. De acordo com
Freitas (2010), a precipitação é uma das variáveis climáticas mais importantes, sendo que o
conhecimento desse elemento é essencial não apenas para caracterizar o clima do continente,
mas também para o planejamento de inúmeras atividades produtivas, tais como agricultura,
pecuária, geração de energia hidrelétrica, entre outras etc. Além disso, variação de longo do
tempo da precipitação afeta diversas atividades econômicas.
Para Ayoade, (2010), o clima e as variações climáticas exercem grande influência
sobre a sociedade, sendo que o impacto do clima e das variações climáticas sobre a sociedade
pode ter funções de aspecto positivo (benéfico ou desejável) ou mesmo negativo (maléfico ou
indesejável).
Dentre um dos impactos da chuva, encontra-se sua capacidade em provocar o
desprendimento e arraste das partículas do solo, fato esse que tem abrangência em quase todas
as regiões do planeta, em especial nas áreas com clima tropical, onde os totais pluviométricos
são bem mais elevados e, muitas vezes, concentrados em determinadas estações do ano
(BERTONI; LOMBARDI NETO, 2008).
Conforme Dantas (2007), a quantidade de chuvas e o modo como estas se distribuem
ao longo do ano são decisivos no intemperismo. As chuvas exercem uma forte ação mecânica
em solos com pouca cobertura vegetal e, quando associadas a relevos acentuados, ocasiona
uma enorme velocidade de escoamento superficial, podendo ter os fatores litológicos e
pedológicos ainda mais favoráveis à erosão (RUHOFF, 2004).
Dessa maneira para analisar a variação pluviométrica da Bacia Córrego do Cerrado,
foram selecionadas dez estações pluviométricas, sendo elas: Avantiguara, Brilhante,
Corumbazul, Fazenda Cachoeira, Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Ponte BR 153,
Ponte do Prata e Ponte Meia Ponte, entretanto com base nesse estudo foram verificado que as
estações de maior interferência dentro do limite da bacia Córrego do Cerrado, são as estações
localizadas mais próximas sendo elas; Avantiguara, Brilhante, Ituiutaba e Ponte Meia Ponte.
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Para análise da variação pluviométrica foram consultados a base de dados, disponível
do sistema WIDROWEB (ANA), referente a 15 anos (2000 a 2014).
Analisando o período de 2000 a 2014, correspondente a toda série histórica
selecionada para concretização desse estudo, foi verificada que a precipitação da bacia
córrego do cerrado variou de no mínimo 1.080 mm na estação de Corumbazul e a precipitação
máxima foi 1.528 mm encontrado na estação de Brilhante.
Espacializando os dados é verificado que entre os anos de 2000 a 2014 na região em
estão instados as estações pluviométricas da ANA, os valores de precipitação dentro da bacia
do córrego do Cerrado variou apenas de 1.400 mm a 1.450 mm, como é apresentado no Mapa
5.
Mapa 5 - Precipitação média anual 2000 a 2014 na Bacia do Córrego do Cerrado.

Avaliando toda a série histórica (2000 a 2014) de forma a fragmentado em períodos de:
2000 a 2004; 2005 a 2009 e de 2010 a 2014, é possível obter resultados mais detalhados sobre
as reais variações pluviométricas na Bacia Córrego do Cerrado.
Desse modo, entre 2000 a 2004 a variação pluviométrica na região em que foram
instaladas as estações da ANA próximas a Bacia do Córrego do Cerrado, teve uma média
anual de 1.340 mm, sendo a precipitação máxima de 1.502 mm encontrada na estação Ponte
Br 153 e o valor mínimo de precipitação verificado na estação Corumbazul com 1.222 mm.
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Entretanto os níveis de precipitação ocorridos dentro da Bacia do Córrego do Cerrado
no período de 2000 a 2004, foi apenas de 1.300 mm a 1.350 mm e de 1.350 mm a 1.400 mm
(Mapa 6), o que demonstra que as estações de maior interferência foram nas estações
localizadas na região mais próxima do limite da bacia, como de Avantiguara, Brilhante,
Ituiutaba e Ponte Meia Ponte, com os valores respectivamente de precipitação 1.339 mm,
1.460 mm, 1.310 mm e 1.287 mm.

Mapa 6 - Precipitação média anual 2000 a 2004 na Bacia do Córrego do Cerrado.

Analisando o período de 2005 a 2009, foi verificado que a precipitação média anual
nesse intervalo de tempo foi de 1.559 mm, sendo que a precipitação anual máxima foi
detectada na estação de Ipiaçu com 1.655 mm e a precipitação anual mínima na estação
Corumbazul com 1.284 mm. E a precipitação verificada dentro da Bacia variou de 1.550 mm
a 1.600 mm (Mapa 7), que novamente demonstra a maior interferência das estações
Avantiguara, Brilhante, Ituiutaba e Ponte Meia Ponte, as quais encontram-se instaladas mais
próximas à Bacia Córrego do Cerrado.
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Mapa 7 - Precipitação média anual 2005 a 2009 na Bacia do Córrego do Cerrado.

No último período analisado 2010 a 2014, diagnosticou-se que a precipitação variou
de no mínimo 733 mm, valor este encontrado na estação de Corumbazul e a precipitação
máxima 1.490na estação de Brilhante. Dentro da Bacia do Córrego do Cerrado a variação
pluviométrica esteve entre 1.250 mm a 1.300 mm e de 1.300 mm a 1.350 mm (Mapa - 8).
O período de 2010 a 2014 foi o que apresentou menores precipitações em média
anuais, que em relação aos anos de 2000 a 2009 dentro da Bacia Córrego do Cerrado.
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Mapa 8 - Precipitação média anual 2010 a 2014 na Bacia do Córrego do Cerrado.

Portanto a variação pluviométrica durante a serie histórica de 2000 a 2014, apresentou
na estação de Brilhante em todos os períodos a maior precipitação e a de menor precipitação
foi na estação Ituiutaba, sendo entre 2005 a 2009 o período que ocorreu maiores índices
pluviométricos, conforme pode ser visualizado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Variação Pluviométrica no Córrego Cerrado entre os períodos de 2000 a 2014.
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Por meio da avaliação da variação pluviométrica entre 2000 a 2014 na Bacia Córrego
do Cerrado, foi verificado que são durante os períodos de maio a setembro que ocorre os
menores índices pluviométricos na região e nos meses de janeiro, fevereiro, março, novembro
e dezembro os que ocorrem maiores precipitação, como é destacado no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Variação pluviométrica mensal de 2000 a 2014 no Córrego do Cerrado.
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Desse modo, existe uma distribuição desigual do índice pluviométrico do decorrer do
ano na Bacia Córrego do Cerrado, onde, nos meses chuvosos trazem muita água, e geram
erosões, e nos meses de estiagem não contribuem para esse processo, o referente fato, revela
que a variação pluviométrica afeta diretamente os níveis de erosividade na Bacia Córrego do
Cerrado.

4.4-Diagnóstico dos níveis de Erosividade no Córrego do Cerrado
O desprendimento e arraste das partículas presente no solo (areia, argila e silte),
causado pela ação da água das chuvas tem abrangência em quase todas as regiões do planeta,
em especial nas áreas com clima tropical, onde os totais pluviométricos são bem mais
elevados e, muitas vezes, concentrados em determinadas estações do ano (BERTONI &
LOMBARDI NETO, 2008).
A retirada de vegetações típicas de determinadas regiões, como a do cerrado para a
produção de atividades agropecuárias, pode expor este solo á uma maior vulnerabilidade da
ação da chuva, de acordo com os elevados níveis de erosividade, fato esse, que pode ser uma
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das explicações para que nos anos de 2000 a 2014 a erosividade diagnosticado na Bacia
Córrego do Cerrado encontra-se com uma média anual classificada apenas como alta, como é
apresentado no mapa-9.
Mapa 9 - Erosividade na Bacia do Córrego do Cerrado entre 2000 a 2014.

A erosividade de 2000 a 2014 foi elevada em toda região com base nos dados
coletados das estações da ANA e se verificou que dentro da bacia do Córrego do Cerrado,
apresentou valores entre 750 e 1000 tm mm ha-1 ano-1, o que a classifica conforme a
metodologia adaptada por Carvalho (2008), na classe de erosividade alta.
Analisando o período de 2000 a 2014, dividido em três intervalos, destacados no
gráfico 3, nos primeiros 5 anos da série histórica, de 2000 a 2004, a erosividade na região
instaladas as estações da ANA próxima a Bacia Córrego do Cerrado, apresentou uma média
anual entre as estações pluviométricas de 863 tm mm ha-1 ano-1, sendo a erosividade mínima
de 793 tm mm ha-1 ano-1, na estação de Ipiaçu, e a erosividade máxima foi de 969 tm mm ha-1
ano-1, na estação de Brilhante.
Na área de drenagem na Bacia do Córrego do Cerrado entre 2000 a 2004 a erosividade
variou de 750 a 1000 tm mm ha-1 ano-1.
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Com relação à variação da erosividade no período de 2005 a 2009, foi diagnosticado
na estação Brilhante com 1.112 tm mm ha-1 ano-1 e a erosividade mínima de 896 tm mm ha-1
ano-1 na estação de Corumbazul e com bases nesses valores dentro da bacia Córrego do
Cerrado a erosividade foi alta.
Em estudos realizados por Cabral (2006), no reservatório de Cachoeira Dourada–
GO/MG, foi verificado que durante os anos de 1973 a 2002, a média anual de chuvas, na área
de drenagem do referente reservatório, foi de 1.522 mm, sendo que o maior índice ocorreu
junto à estação de Brilhante com 1.693 mm, valor esse classificado por Carvalho (2008),
como muito alto, assim como, o encontrado nessa pesquisa entre o intervalo dos anos de 2005
a 2009, obtendo o mesmo comportamento da erosividade a partir dos índices pluviométricos
semelhantes na mesma estação pluviométrica.
E no período de 2010 a 2014, a erosividade máxima novamente foi verificada na
estação Brilhante 921 tm mm ha-1 ano-1e mínima na estação Corumbazul, com média anual de
erosividade com 530 tm mm ha-1 ano-1.
Comparando os resultados obtidos para erosividade durante os anos de 2000 a 2014,
foi verificado que a estação com maior nível de erosividade foi diagnosticado na estação
Brilhante e os menores níveis de erosividade na estação de Ituiutaba e Avantiguara.
Dessa maneira no período de 2000 a 2014, a erosividade encontrada na região da
Bacia Córrego do Cerrado variou em média anual de 895 tm mm ha-1 ano-1, sendo o menor
nível de erosividade detectada na estação de Corumbazul com 743 tm mm ha-1 ano-1, e a
erosividade com valor máximo foi verificado na estação de Brilhante com 1.001 tm mm ha-1
ano-1.
Portanto as estações pluviométrica de maiores influências na erosividade da Bacia
Córrego do Cerrado são as estaçoes de Brilhante e Avantiguara, devido as mesma
apresentarem uma elevada concentração de precipitação durante os anos de 2000 a 2014,
Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Variação da erosividade entre 2000 a 2014 nas estações de influência na Bacia Córrego
do Cerrado.
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4.5-Comparação entre os Períodos Úmidos e Secos da Variação Pluviométrica e Níveis
de Erosividade na Bacia do Córrego do Cerrado
De acordo com estudos realizados por Queiroz Junior, et al (2014), na Bacia da Usina
Hidrelétrica Foz do Rio Claro (GO), a erosividade é uma variável diretamente proporcional
aos índices pluviométricos, apresentando uma maior perda de solos no período chuvoso, de
outubro a abril, meses que obteve-se médias mensais superiores a 80 mm.
Analisando de forma comparativa a variação pluviométrica com os níveis de
erosividade na Bacia do Córrego do Cerrado é verificada essa relação existente entre a
variação pluviométrica com os níveis de erosividade, sendo que durante todo o período de
2000 a 2014, nos meses de maior precipitação foram também os de maior nível de
erosividade.
Correlacionando a erosividade e a precipitação do Córrego do Cerrado é
diagnósticado que entre 2000 a 2014, a média mensal anual da erosividade foi menor nos
meses de maio a setembro, caracterizado pelo baixo índice pluviométrico, como é destacado
no Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Comparação entre média mensal de precipitação (mm) e Erosividade (tm mm ha-1) entre
2000 a 2014 nas estações adjacentes ao Córrego do Cerrado.
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Na análise do período de 2000 a 2014 de forma fragmentada é verificado que no
período de 2000 a 2004, a variação pluviométrica interferiu diretamente na erosividade, sendo
que a o mês de junho foi o que ocorreu a menor média da precipitação (4,85 mm), entre as
estações, apresentando também o menor nível de erosividade (0,67). E no mês de Janeiro e
Dezembro, são os que tiveram maiores médias da precipitação e erosividade, estando
respectivamente com a precipitação média mensal de 261,31mm e 261,27 mm e a erosividade
média mensal de 204,94 tm mm ha-1 e 205,50 tm mm ha-1, conforme é exposto no gráfico 6.
Gráfico 6 - Comparação entre média mensal de precipitação (mm) e Erosividade (tm mm ha-1) entre
2000 a 2004 nas estações adjacentes ao Córrego do Cerrado.
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A variação pluviométrica e os níveis de erosividade na região próxima e na área de
drenagem da Bacia Córrego do Cerrado, no período de 2005 a 2009, apresentou entre junho a
agosto as menores precipitações, com valores abaixo de 12 mm e nesse mesmo período
ocorreu os menores valores de erosividade, como pode ser visualizado no Gráfico-7.
Gráfico 7 - Comparação entre média mensal de precipitação (mm) e Erosividade (tm mm ha-1) entre
2005 a 2009 nas estações adjacentes ao Córrego do Cerrado.
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Comparando os resultados de precipitação e erosividade é verificado que no período
de 2010 a 2014, a precipitação máxima ocorreu em dezembro, com uma média mensal de
245,06 mm e a mínima foi em agosto com a precipitação de 0,08 mm. Para o período de 2010
a 2014 a erosividade mensal assim como a precipitação apresentou mais elevada em
dezembro (186,96 tm mm ha-1) e menor em agosto (0,0 tm mm ha-1), valores esses que
demonstram que entre 2010 a 2014 a precipitação e consequentemente a erosividade foram as
menores de toda a série história de 2000 a 2014, entre as estações da ANA instaladas próxima
a Bacia do Córrego do Cerrado, como é destacado no Gráfico 8.
Apesar dos níveis de precipitação no período de 2010 a 2014 ter apresentando valores
inferiores que em anos anteriores, mesmo em menor quantidade é suficiente para ocorrência
de erosão do solo na região.
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Gráfico 8 - Comparação entre média mensal de precipitação (mm) e Erosividade (tm mm ha-1) entre
2010 a 2014 nas estações adjacentes ao Córrego do Cerrado.
200,00
180,00
250

160,00
140,00

Precipitação (mm)

200

120,00
150

100,00
80,00

100

60,00
40,00

50

20,00
0

Erosividade (tm mm ha-1 )

300

0,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Meses
Precipitação (mm) 2010-2014

Erosividade (tm mm ha-1 )2010-2014

Organização: Santos, A. K. F (2015).

Portanto analisando toda a série histórica de 2000 a 2014 da variação pluviométrica e
dos níveis de erosividade foi possível se constatar que na Bacia do Córrego do Cerrado,
apresenta se uma alta erosividade, que revela a fragilidade do solo à ação da chuva na Bacia.
Dentre as causas da alta erosividade encontrada entre 2000 a 2014 na Bacia Córrego
do Cerrado, refere-se, ao atual uso na bacia, caracterizado pela crescente retirada de
vegetações típicas da região como o Cerrado para as plantações de Cana-de-açúcar, pastagem
entre outras atividades antrópicas (Figura-13).
Figura 13 - Atividades agrícolas que afetam a dinâmica natural do Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015)
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Desse modo é de essencial importância à manutenção de vegetações naturais e o
planejamento ao ser inserido determinadas atividades agrícolas próximas a Bacia, para evitar,
principalmente no período úmido, que ocorra o escoamento de partículas presentes no solo
(areia, argila e silte), provocado pela ação da chuva. Uma das medidas para minimizar e evitar
o aparecimento de novas áreas susceptível a erosividade é por meio do reflorestamento, que
apesar de aparentar como uma solução simples, pode representar uma grande diferença
futuramente na conservação das características naturais presentes nesses ambientes.

4.6-Análise da Fragilidade Potencial do Córrego do Cerrado
Para elaboração do mapa de fragilidade potencial, que representa o equilíbrio
dinâmico natural sem a influência antrópica na bacia Córrego do Cerrado, foram utilizados as
bases de declividade, uso do solo e erosividade e com auxílio do programa computacional
ArcGis 10.2, foi realizado o cruzamento das variáveis.
Em estudos realizados por Silveira e Oka-Fiori (2006), na Bacia do Rio Cubatãozinho,
estado do Paraná, foi verificado que a classe de forte fragilidade potencial é a que aparece em
maior extensão na bacia e a mesma encontra-se associadas a relevo declivoso, vertentes
predominantemente retilíneas e côncavas. Realidade essa oposta na Bacia do Córrego do
Cerrado, devido nessa área a classes forte e muito forte de fragilidade potencial não serem
diagnosticada em nenhuma porção da Bacia.
A geração do mapa de fragilidade potencial da bacia do Córrego do Cerrado,
revelaram que conforme proposta de Ross (1994), na bacia é encontrado as classe 2- Fraca e
3-média, como é destacado no Mapa 10.
Aproximadamente 111,60 km2 da Bacia do Córrego do Cerrado, encontra-se na classe
fraca e apenas 24,94 km2 na classe média.

59

Mapa 10-Fragilidade Potencial da Bacia Córrego do Cerrado.
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Analisando o Mapa 10 é possível verificar que na Bacia Córrego do Cerrado os níveis
de fragilidade potencial são apenas fraca e media, sendo respectivamente 82% da Bacia
encontra-se na classe média e 18% na classe fraca, como é destaco no Gráfico 9.
Gráfico 9 - Fragilidade Potencial em % do Córrego Cerrado.
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Devido a classe de baixa fragilidade potencial ter predominado na Bacia Córrego do
Cerrado a mesma pode ser considerada sob a perspectiva da ecodinâmica (Tricart, 1977), que
classifica áreas nesse nível como estáveis e em relativo equilíbrio natural.
Portanto ao analisar os aspectos naturais da bacia Córrego do Cerrado é possível
diagnosticar que não é a dinâmica de seu clima, o seus tipos de solo e sua declividade, que
provocam em uma pequena escala de tempo alterações prejudiciais a esse ecossistema, mas
sim, as ações humanas, que estão mais voltadas para ampliar a economia da região do que
para o desenvolvimento de medidas que visem à preservação dos diversos aspectos naturais
presentes nesse ecossistema (Figura 14).
Figura 14 - As características naturais do Córrego do Cerrado.

Fonte: Franco, D.F. S, (2015).
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5-Considerações Finais
Com o desenvolvimento do referente estudo foi possível analisar a fragilidade
potencial no recorte espacial delimitado a partir das variáveis: tipo de solo, declividade,
variação pluviométrica e níveis de erosividade verificados entre os anos de 2000 e 2014.
A Bacia do Córrego do Cerrado é constituída por solos do tipo Latossolo, sendo esses
classificados por Ross (1994), como solos de muito baixa fragilidade potencial.
Praticamente não há problemas relacionados a declividade na bacia. As classes de
declividade muito baixa, baixa e média, somam 81% da superfície do recorte espacial
analisado, assim, a declividade não se coloca como um limite a sua utilização para a
produção.
Analisando a precipitação na Bacia Córrego do cerrado constatou-se que na série
histórica de 2000 a 2014, os anos com maior precipitação foi entre 2005 e 2009 e os anos de
menor precipitação foi entre 2009 a 2014
Foi também possível diagnosticar que a variação pluviométrica entre 2000 a 2014
interfere diretamente na erosividade nesse período na Bacia Córrego do Cerrado, fato esse,
que revela que as médias mensal e anual que apresentaram os maiores índices pluviométricos,
estão correlacionadas com os mais elevados níveis de erosividade, desse modo, nos meses em
que a precipitação foi elevada a erosividade também foi alta.
Os meses de maior precipitação na bacia Córrego do Cerrado, foi entre novembro,
dezembro, janeiro e fevereiro, período esse úmido no cerrado brasilerio. E os meses de menor
precipitação foi entre maio a setembro, período esse seco.
Assim, os elevados índices de chuvas ocorridos no verão se mostraram como o
principal fator da erosividade, de acordo com o método de Carvalho (2008), porém esses
processos são minimizados pelo tipo de solo predominante na região, que é o latossolo, solos
esses conhecidos como permeáveis e resistentes à erosão e de acordo com a metodologia de
Ross (1994) de baixa fragilidade potencial.
Ao ser realizado o mapeamento da fragilidade potencial na Bacia Córrego do Cerrado
constatou-se que nessa área não são encontrados locais de fragilidade potencial nas classes
muito alta e alta, sendo que as únicas classes verificadas na bacia foram as de baixa e
principalmente de média fragilidade potencial.
Dentre os fatores para explicar a predominância da classe média de fragilidade
potencial na Bacia do Córrego Cerrado, podem ser relacionados as formas de relevo
suavizadas e com declives de 6% a 12%.
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Apesar de a Bacia Córrego do Cerrado apresentar uma média fragilidade potencial e
poder ser classificada em equilíbrio natural, com base em seus aspectos de tipo de solo,
declividade e clima é essencial destacar que atualmente essa área vem sendo alterada por
ações antrópicas, caracterizadas por diversas modificações no uso do solo, em especial pela
expansão da produção agrícola da cana-de-açúcar, soja e milho, realidade essa, que contribui
diretamente para a crescente retirada de cobertura vegetal nativa da região.
O processo de antropização deste trecho do Cerrado Mineiro pode resultar, em uma
pequena escala de tempo, na degradação de vários aspectos naturais desse ecossistema e
consequentemente na perda de sua dinâmica natural.
Dessa maneira a utilização das técnicas do Sistema de Informação Geográfica se
mostrou eficaz para auxiliar a sociedade e o poder público no desenvolvimento de medidas de
baixo custo para levantamento, monitoramento e mapeamento das características naturais do
Córrego do Cerrado, além de contribuir para realizar o planejamento ambiental, pois
apresenta capacidade para identificar áreas prioritárias para um manejo conservacionista.
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Anexo 1 - Médias mensais e Precipitação Anual da Variação Pluviométrica de 2000 a 2014 nas estações adjacente a Bacia do Córrego do Cerrado
Estaçõe
s 2000-2014

JAN

FER

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Precipitação
Anual

Avantiguara

256,93

190,77

137,12

101,88

41,16

10,21

11,51

9,91

34,10

106,53

170,42

275,01

1414,35

Brilhante

317,38

199,99

144,77

80,65

24,11

14,29

9,06

5,22

42,96

78,76

206,55

327,59

1528,24

Corumbazul
Fazenda
Cachoeira

242,59

147,00

123,09

76,54

25,52

10,45

10,65

3,30

22,98

66,98

127,19

182,58

1080,30

222,42

187,88

137,76

93,25

30,23

13,97

9,73

6,37

36,23

104,09

165,26

277,85

1351,08

Ipiaçu

292,77

196,96

135,69

74,87

32,98

14,89

12,94

6,00

37,91

114,51

191,55

270,70

1452,83

Ituiutaba
Ponte Br
153
Ponte Meia
Ponte

266,06

188,07

100,71

72,21

13,87

8,35

12,04

5,22

32,29

111,09

195,93

261,19

1332,91

331,73

221,24

116,59

103,27

36,51

8,12

11,13

7,75

39,67

104,31

173,94

292,77

1448,37

249,83

189,04

160,86

102,25

25,16

11,77

10,31

6,69

45,07

102,58

207,54

255,31

1425,46

277,47

196,45

131,40

76,35

26,23

16,19

15,15

6,31

44,32

92,51

201,63

296,47

1526,22

275,86

176,81

122,38

85,11

36,44

13,01

12,63

9,43

38,91

115,74

203,81

275,61

1435,21
Média anual

273,30
189,42
131,04
Média
mensal
Fonte: Agência Nacional da Águas (2015).

86,64

29,22

12,12

11,51

6,62

37,44

99,71

184,38

271,51

Ponte do
Prata
Monte
Alegre de
Minas

1399,50
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Anexo 2 - Médias mensais e Anuais da Erosividade 2000 a 2014 nas estações adjacente a Bacia do Córrego do Cerrado
Estações
2000-2014
Avantiguara

JAN

FER

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

192,09

122,25

137,12

40,41

10,75

1,58

2,85

1,52

8,04

44,24

94,43

210,85

Erosividade
Anual
866,12

Brilhante

255,77

127,12

144,77

28,16

4,59

2,24

2,49

0,55

11,72

24,94

125,14

273,66

1001,15

Corumbazul

215,09

101,51

123,09

35,07

9,33

2,50

3,66

0,38

6,60

27,85

79,85

138,10

743,03

Fazenda
Cachoeira

160,92

122,16

137,76

38,89

8,03

2,55

2,43

0,80

10,47

45,28

91,16

220,26

840,70

Ipiaçu

238,56

124,66

135,69

26,75

10,04

3,13

3,24

0,61

10,30

53,43

117,25

201,42

925,07

Ituiutaba

211,32

126,64

100,71

28,45

4,13

0,89

2,89

0,60

7,41

51,70

129,31

202,54

866,58

Ponte Br 153
Ponte Meia
Ponte

289,40
180,74

145,49
117,15

116,59
160,86

48,90
41,58

10,66
5,89

1,43
1,75

2,26
3,05

0,94
0,65

10,37
15,35

41,38
41,52

100,55
136,42

229,90
186,69

997,87
891,66

Ponte do
Prata
Monte Alegre
de Minas
Média mensal

213,23

131,98

131,40

27,30

6,19

2,90

3,36

0,60

12,92

36,98

122,45

234,13

923,45

211,66

111,83

122,38

33,05

8,42

2,02

3,44

1,41

9,53

53,09

128,30

209,52

894,65

216,88

123,08

131,04

34,86

7,80

2,10

2,97

0,81

10,27

42,04

112,49

210,71

Média anual
895,03

Fonte: Agência Nacional da Águas (2015).
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Anexo 3 - Médias mensal por período entre Erosividade e Precipitação com base em dados das estações pluviométricas da ANA adjacentes do
Córrego do Cerrado.
Média entre estações da
ANA

JAN

Precipitação (mm) 20002014
273,30
Erosividade (tm mm ha-1)
2000-2014
216,88
Precipitação (mm) 20002004
261,31
Erosividade (tm mm ha-1)
2000-2004
204,94
Precipitação (mm) 20052009
328,18
Erosividade (tm mm ha-1)
2005-2009
272,98
Precipitação (mm) 20102014
178,74
Erosividade (tm mm ha-1
)2010-2014
111,92
Precipitação (mm) 20002014
273,30
Fonte: Agência Nacional da Águas (2015).

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

189,42

131,04

86,64

29,22

12,12

11,51

6,62

37,44

99,71

184,38

271,51

123,08

131,04

34,86

7,80

2,10

2,97

0,81

10,27

42,04

112,49

210,71

214,09

167,48

83,24

33,69

4,85

8,52

9,50

38,53

81,34

176,57

261,27

157,39

98,09

34,55

10,54

0,67

1,00

1,11

10,26

33,45

104,65

205,50

201,58

191,19

77,25

31,29

10,72

7,73

9,83

46,21

126,12

192,35

337,47

127,28

109,03

27,76

7,18

1,19

1,17

1,28

14,31

54,82

113,76

274,63

135,72

243,02

109,36

21,6

23,88

16,1

0,08

25,58

87,64

180,96

245,06

69,02

189,93

48,85

4,82

5,16

5,97

0,00

6,24

32,74

112,53

186,96

189,42

131,04

86,64

29,22

12,12

11,51

6,62

37,44

99,71

184,38

271,51
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