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“O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante.  

Em nossa obscuridade, no meio de toda essa imensidão, não há nenhum indício de que,  

de algum outro mundo, virá um socorro que nos salve de nós mesmos." 

Pale Blue Dot (pálido ponto azul), Carl Sagan. 
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RESUMO 

A compreensão do meio físico é essencial no planejamento e gestão do território, a análise 

física da paisagem é realizada por meio de diversos elementos interligados, tais como o tipo de 

solo, o relevo, a densidade de drenagem, os recursos minerais, uso e ocupação do solo. Nas 

últimas décadas, a construção de barragens hidrelétricas, de grande e médio portes se tornaram 

constantes nas bacias hidrográficas do país, permitindo a geração de energia elétrica em todas 

as regiões brasileiras. As discussões em torno ao planejamento do território devem agregar os 

conhecimentos específicos que são de extrema importância para que ocorra a apropriação do 

ambiente de maneira menos impactante. Este estudo traz o levantamento das características 

físicas da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente/GO e o levantamento dos ambientes de 

instabilidade potencial e emergente, estabelecidos a partir da aplicação da proposta 

metodológica de Ross (1994). Sendo assim, a presente proposta teve como objetivo detectar as 

áreas com maior e menor grau de fragilidade Potencial e Emergente, e levantar os impactos que 

podem ser ocasionados na área de influência da Usina Hidrelétrica (UHE) Espora localizada na 

divisa dos municípios de Serranópolis e Aporé/GO. Como resultado, detectou-se a 

predominância de solos tipo Latossolos, textura arenosa e média, distribuídos em áreas planas 

à onduladas, ocupadas por extensas áreas de pastagens e monoculturas, tais como milho, soja e 

cana-de-açúcar. A fragilidade potencial em razão do solo, características pluviométricas e 

declividade foi classificada em 96,7% baixa, 3,16% muito baixa e em nível médio somente 

1,23%. Entretanto, a fragilidade emergente mostrou que o uso do solo incidiu 

significativamente no aumento de impactos no solo, principalmente em áreas de agricultura, 

elevando a fragilidade ambiental, caracterizada em 40,4% média e 44, 1 baixa, somente 1,54% 

em muito baixa. 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia Hidrográfica; Análise Sistêmica; Reservatórios; Hidrelétricas. 

  



 

 

ABSTRACT 

Understanding the physical environment is essential in the planning and management of 

the territory. The physical analysis of the landscape is carried out by means of several 

interconnected elements, such as soil type, relief, drainage density, mineral resources, use and 

occupation from soil, among other elements. In recent decades, the construction of large and 

medium-sized hydroelectric dams have become constant in the country's hydrographic basins, 

allowing the generation of electricity in all brazilian regions. This study presents a description 

of the physical characteristics of the Rio Corrente / GO River Basin and the analysis of the 

potential instability and emerging instability environments, established by Ross (1994). 

Therefore, the proposal aimed to detect the areas with greater and lesser degree of Potential 

Fragility and Emergent Fragility and to raise the impacts caused in the area of influence Espora 

Hydroelectric Plant (UHE) located on the border of the municipalities of Serranopólis and 

Aporé / GO. The results showed the predominance of Latosols, sandy and medium soils, 

distributed in flat and undulating areas, occupied by extensive pasture and monoculture areas, 

such as corn, soybean and sugarcane. The potential soil fragility, with its pluviometric 

characteristics and terrain slope, was 1.67%, 3.16% and the mean was 1.23%. However, the 

emerging fragility of land use was a significant increase in the soil, mainly in agriculture, raising 

the environmental fragility, with a 40.4% share on average, a 44.1% decrease and only a 

fragility of 1.54% very low. 

KEY WORDS: Hydrographic Basin; Systemic analysis; Reservoir; Hydroelectric. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação quanto aos impactos ambientais ou quanto aos prejuízos econômicos 

da falta deste planejamento ambiental, vem tornando a busca por estudos de fragilidade 

ambiental cada vez mais constantes, o que acaba por estender discussões quanto sua eficiência 

e importância de suas diversas metodologias. 

A bacia hidrográfica é escolhida como unidade de análise nos estudos de fragilidade, 

principalmente em função das relações dos elementos existentes e interligados que permitem 

fazer analogias e interpretar o funcionamento de um recorte menor do espaço. Sotchava 

(1977), afirmava que todos os elementos do espaço influenciam ou são influenciados por 

demais elementos, por trocas de energia e matéria, do mesmo modo ao fazermos um recorte, 

podemos trazer uma análise maior destas relações em determinado espaço.  

Tundisi & Tundisi (2010) afirmam que as bacias hidrográficas têm particularidades 

que as tornam unidades muito bem caracterizadas, e comportam estudos confiáveis para fins 

de planejamento do território. Isto porque, as grandes bacias hidrográficas brasileiras 

carregam características distintas e com complexidade, tanto em suas configurações de rede 

de drenagem quanto às suas formas de uso e ocupação, tendo em vista que estão localizadas 

em diferentes regiões do país. 

Pode-se afirmar que na composição das bacias hidrográficas estão inseridas variáveis 

humanas, tendo em vista que toda a organização humana é estruturada em seu espaço, com o 

aproveitamento e exploração dos seus recursos para o desenvolvimento da sociedade, além de 

influências nas formas de ocupação do homem no espaço, estas estiveram sempre ligadas à 

sobrevivência humana.  

A área de uma Bacia Hidrográfica é um mosaico entre recortes, desde áreas de 

preservação, áreas urbanas e rurais, além atividades socioculturais. Assim, seus recursos 

hídricos servem desde a agricultura quanto atividades industriais, pecuárias e de 

abastecimento humano, para a geração de energia elétrica e navegação etc. Ou seja, a própria 

bacia hidrográfica é identificada como um sistema, e dentro da teoria geossistêmica proposta 

e discutida mais profundamente por Sotchava (1977), podemos classificá-la como um sistema 

aberto, não isolado, pois há intensas trocas de energia e matéria.  

O planejamento estratégico do uso e ocupação das bacias hidrográfica se torna cada 

vez mais necessário frente aos processos de expansão das atividades humanas no território. 

Os diagnósticos de bacias hidrográficas são considerados suportes técnicos-científicos para a 
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elaboração de planejamentos estratégicos e gerenciamento governamental, principalmente no 

auxílio ao zoneamento ambiental (ROSS e FIERZ, 2017). 

Os estudos ambientais visam conhecer e entender os aspectos gerais presentes em dado 

recorte ou território, possa ser em cidades, regiões ou bacias. O que busca-se é estabelecer um 

prognóstico para auxiliar o uso e ocupação de determinado espaço, seja para ocupação urbana, 

instalação de empreendimentos e lavouras ou para fins de preservação. 

Para Cunha (2003, p. 233) “os fatores que influenciam o regime das águas e a produção 

de sedimentos nas bacias brasileiras dependem da atuação conjunta das condições naturais e 

das atividades humanas.” Admite-se que algumas bacias apresentam níveis de erosividade 

maior, em razão das características pedológicas e geológicas, assim como a interação com os 

índices pluviométricos que cada região ou recorte possui, mas além disto as características 

socioeconômicas demandam debates no que diz respeito as formas de uso e ocupação das 

áreas que apresentam ou possam apresentar algum tipo de fragilidade.  

Teixeira et. al. (2017) baseados em Ross (1994) discutem que o diagnóstico trazido 

pelo mapeamento ambiental, traz a possibilidade de propor ações que gerem o planejamento 

estratégico, atrelado ao desenvolvimento econômico e também social. Deste modo, os estudos 

devem ser cada vez mais específicos e abrangentes, buscando as especificidades de cada rede 

hidrográfica e suas potencialidades naturais para os processos erosivos, juntamente com a 

observância das ações antrópicas na utilização das mesmas. 

Os estudos geomorfológicos no planejamento ambiental, de forma geral, propõem a 

análise integrada do meio, de modo a buscar respostas quanto seus elementos, de tal modo 

considera o relevo, o clima, as formas de usos, o tipo de vegetação, pluviometria, pedologia e 

geologia. Estes, com auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas - SIG´s, são dispostos 

em mapas, que sobrepostos, podem indicar as áreas mais vulneráveis à ocupação ou instalação 

de empreendimentos.  

Ross (1990) já destacava que o planejamento deve ser formulado a partir de uma 

leitura estática do ambiente, contida no entendimento do processo de ocupação, este orienta a 

ocupação do espaço e a apropriação dos seus recursos, ou seja, o território a ser analisado 

carrega características únicas advindas do seu processo de uso e ocupação, isto indica que para 

cada cenário, há uma interpretação distinta e a necessidade de um planejamento único. 

Os sistemas de informações geográficas ao longo dos anos se tornaram as principais 

ferramentas para estudo e diagnóstico das bacias hidrográficas. Para Becker (2002, p. 93) os 

SIG´s “podem buscar a integração de um conjunto de informações específicas de cada um 

para, por exemplo, apoiar um processo de decisão sobre estratégias de recuperação ambiental 
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de uma bacia degradada”. Isto porque as informações contidas em mapas, principalmente 

pedológicos, geológicos e uso do solo auxiliam na comparação das imagens de satélites, 

permitindo intercalar e cruzar dados das características físicas de cada recorte, assim como 

sobrepor imagens históricas de áreas quanto ao uso e ocupação, possibilitando levantar dados 

reais das características de cada rede de drenagem, e destacar áreas que possam apresentar 

potencial para processos erosivos e que demonstrem níveis de fragilidade para os vários tipos 

de uso e ocupação.  

Nota-se que o mapeamento ambiental se tornou a principal ferramenta no que diz 

respeito ao monitoramento e gestão do território, principalmente em bacias hidrográficas, 

dada a importância da geoinformação em ambientes que apresentam pouco ou nenhum 

histórico de detalhamento.  

Ao longo dos anos, em razão das distinções entre várias regiões brasileiras e 

principalmente das redes de drenagens influenciadas pela geologia e declividades do terreno, 

diferentes formas de análise de fragilidade foram apresentadas para o planejamento ambiental 

e setorial do território, algumas apresentam a modificação de variáveis de análise, assim como 

a possibilidade de escolha destas variáveis a se trabalhar de acordo com as características. 

A utilização do mapeamento ambiental apresenta semelhanças em suas aplicações, por 

se basearem no levantamento das características físicas, ambas inserem algumas váriáveis e 

metodologias que se diferem, e resultam em distintos resultados que podem ser aplicados em 

uma mesma área, mas o que devemos destacar é a finalidade das propostas aqui apresentadas, 

que são auxiliar no planejamento do território e subsidiar dados contribuindo assim, na busca 

de algum equilibrio na relação homem/natureza. 

Um longo percurso de discussões desenrolou-se até o atual estágio de análises da 

paisagem e formas de relevo, e sabe-se até o momento que cada uma destas áreas devem 

determinar o tipo de ocupação a ser instalada, evitando evoluções de processos erosivos e 

movimentos de massas, a partir disto é essencial o estudo mais aprofundado para a ocupação 

e uso. 

Esta pesquisa apresenta o método hipotético dedutivo de análise, em influência das 

metodologias de estudos ambientais, adotando a paisagem como uma categoria de análise 

geográfica, a bacia hidrográfica como unidade espacial, e a metodologia de fragilidade 

ambiental, proposta inicialmente por Ross (1994) e modificada por Ross e Fierz (2017), como 

modelo de avaliação. Por fim coloca-se a utilização de geotecnologias como ferramenta de 

apoio da mesma, essencial na análise dos dados do relevo e na apresentação dos resultados 

buscados. 
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O presente trabalho propõe o levantamento fisiográfico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Corrente - BHRC (mapa 1), e a análise de fragilidade ambiental potencial e emergente, no 

recorte espacial da área de influência direta da Usina Hidrelétrica de Espora – UHE Espora, 

delimitada para esta pesquisa, abrangendo predominantemente o município de Aporé/GO, 

localizado entre 18º 40’S e 51º51’W, a fim de compreender as características dos diferentes 

níveis de fragilidades serem encontrados. 

Mapa 1: Localização da área de estudo 

 

Organização: Própria Autoria (2018) 

 O objetivo geral é detectar as áreas de Fragilidade Potencial e Emergente na Área de 

Influência Direta da Usina Hidrelétrica de Espora que possam contribuir na degradação 

ambiental e erosão dos solos e ocasionar o processo de assoreamento do reservatório.  

Apresentam-se como objetivos específicos a caracterização fisiográfica da Bacia 

Hidrográfica do Rio Corrente-BHRC, de modo a trazer a compreensão da dinâmica ambiental 

ocorrente na área de recorte para estudo; Inquirir e analisar as texturas dos tipos de solos 

presentes junto as formas de uso e ocupação da área, de forma detectar a fragilidade existente 

na área de influência direta  da UHE Espora; Por fim, aplicar da metodologia de fragilidade 

dos ambientes naturais e antrópicos propostas por Ross (1994) e atualizada pelo autor em 

(2017). 
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Visando uma melhor compreensão da presente pesquisa, este estudo foi estruturado 

em 3 partes, a saber:  

1- Referencial teórico: Apresentação da construção dos conceitos:  A Paisagem na 

Geografia; A Teoria Geossistêmica; Mapeamento Ambiental, e: Impactos Ambientais em 

Bacias Hidrográficas. 

2: Procedimentos Metodológicos: Análise da Paisagem na BHRC e Fragilidade 

Ambiental na da UHE Espora;  

3: Resultados e Discussões: Análise da paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio 

Corrente; Fragilidade ambiental da área de influência direta UHE Espora.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Paisagem na Geografia 

O conceito de paisagem na Geografia, segundo Schier (2003) é encontrado nas 

discussões positivistas, desde o séc. XIX e toma posições mais eficientes nas abordagens 

funcionalistas do séc. XX. Muito antes disto, deve-se destacar, como afirma Cavalcanti (2010) 

a utilização do conhecimento e descrição do espaço dada pelas populações originárias ao 

longo de anos, onde o conhecimento da realidade o espaço ocupado, mesmo pelos povos 

nômades designavam as formas de plantio e locais favoráveis para a ocupação e 

sobrevivência, não distante das funcionalidades dos estudos da paisagem na atualidade.  

Hoje, temos os mais diversos enfoques influenciados por uma trajetória de conceitos 

apresentados e incorporados nas metodologias e considerações geográficas no intuito do 

planejamento apropriado do território. Convém que nos atentemos as correntes que mais 

influenciaram o pensamento geográfico no Brasil, principalmente com relação aos conceitos 

de paisagem, assim sendo, a escola determinista alemã e a possibilista francesa.  

Assim, de acordo com Abreu (1983) nesta organização temos inicialmente a 

identificação das primeiras concepções científicas alemãs a respeito desta análise herdadas 

dos estudos do naturalistas do geógrafo Alexander Von Humbold, que apresentou a 

sistematização das informações sobre os elementos do espaço, tais como clima, vegetação, 

seres vivos observáveis e solo, para a descrição dos diferentes ambientes naturais a partir da 

observação de suas características comuns.  

Sales (2004) afirma que posteriormente, Friedrich Ratzel ainda no final do século XIX, 

foi influenciado pelo pensamento naturalista de Charles Darwin, Humbold e Ritter, mesmo 

que relacionando as teorias naturalistas ao estudo do espaço social. Igualmente, apresentou 

obras que externaram suas visões da relação aos estudos da paisagem a partir da relação que 

o homem desenvolve com o território, bem como as suas ideias sobre as influências das 

condições naturais sobre o homem.  

Mercier (1995) discute quanto a influência do alemão Ratzel e o francês Vidal de La 

Blache, afirmando que estes originaram as discussões da geografia política, influenciados pelo 

contexto político de seus países, ambos com pontos de vistas distintos, já que Vidal reconhecia 

o papel do homem na modelagem do relevo. A definição do conceito de regiões nesta época 

passam a ter caraterísticas tanto naturais quanto humanas e o possibilismo surgiu na intenção 

de diferenciar o ponto de vista alemão do francês, na forma de colocar a possibilidade de 

influência do meio sobre o homem, abrindo leques para uma discussão mais abrangente.  
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Ao longo dos debates, Ganini (2003, p.56) coloca que a escola francesa foi 

influenciada pelos naturalistas deterministas alemães mas não seguiu suas formas de 

abordagens, a exemplo temos o próprio Paul Vidal de La Blache, que estudando por 

influências naturalistas, trouxe contraposições ao determinismo ambiental, quando defendia 

que o conhecimento do território possibilita o domínio do mesmo, e em suas obras defendia o 

domínio do homem sobre o território.  

Quanto as características e diferenciação dos solos, Naime (2001, p. 16) coloca que os 

estudos têm referências a partir de Hilgard e Dokuchaev, o último, em 1880, foi o primeiro a 

definir o conceito de solos, sendo considerado o pai da pedologia e do estudo da paisagem. 

Em razão da definição dos Complexos Naturais Territoriais – CNT, baseado nas dinâmicas 

climáticas e na organização de sistemas, deu início ao desenvolvimento da concepção das 

unidades de paisagens que passaram a englobar outras variáveis do meio físico na análise do 

espaço.  

Até este momento, a vegetação era o principal foco nos estudos da paisagem, esta 

mesma concepção inicia os primeiros debates sobre a ecologia da paisagem, encabeçadas pelo 

pensamento soviético. Fierz (2015) coloca que na década seguinte, o americano William 

Morris Davis (1899), considerado o fundador da geomorfologia, passou a destacar a origem 

do relevo a partir das influências internas, as estruturas geológicas, em sua obra 

“Geographycal Cycle”. As abordagens no início do século seguinte, trouxeram novas 

concepções, principalmente com relação a teoria davisiana. 

Segundo Ross (1990) podemos identificar registros de contraposições às ideias de 

Davis nas contribuições de Walter Penck (1924) com os processos de denudação e 

soerguimentos nos processos erosionais, quando coloca que além dos processos endógenos, 

os processos exógenos identificados, que podem estar no espaço, também contribuem na 

superfície da paisagem, assim como também afirma Lester C. King (1956), com o estudo de 

vertentes e processos associados a partir de atores internos e externos.  

Na geografia alemã, Schier (2003, p.83) adiciona que Siegfried Passarge ficou 

conhecido por ter introduzido o termo "Geografia da Paisagem" (1913) na abordagem 

geográfica, o que segundo Carl Troll (1950), atribuiu real valor científico ao termo 

“Paisagem”. Este último, em 1939, renomeou o termo para “Ecologia da Paisagem”, dando o 

entendimento que assim, poderia trazer o conhecimento total, interdisciplinar sob suas 

variadas formas de análise. 

A paisagem até meados do século XX é vista em relações históricas do homem e o 

espaço, em sua função social. Após a revolução industrial, os estudos quantitativos 
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transformam o pensamento geográfico, que passa a ser mais fragmentado, dando surgimento 

ao contexto que insere o nascimento da geografia física.  

Inicialmente todas as discussões trouxeram a busca de métodos e teorias que a façam 

construir um lugar na ciência. Assim, deve-se concordar com Maxmiano (2004) quando 

destaca que Grigoriev (1968) afirma que a geografia física foi sendo construída, se 

apropriando de modelos de análise de outras disciplinas, de forma a modificar suas formas de 

análise e torná-las parte do objeto de estudo geográfico, a paisagem. Até então isto não deve 

ser questionado, tendo em vista que o estudo da paisagem deve englobar todas as percepções 

de análise para a compressão do território.  

Abreu (1983), também destaca as escolas Francesa e Germânica em sua análise sobre 

a teoria geomorfológica, apresenta que os contextos distintos dos acontecimentos permitiram 

que cada qual defendesse uma apreciação, tal como os americanos utilizaram a análise para o 

conhecimento da paisagem em modelados dos rios, os germânicos se propuseram a 

desenvolver seus estudos para o estudo da crosta, em busca de matérias primas e combustíveis 

que suprissem a revolução industrial presente no cenário europeu da época.  

Ross (1990) coloca em evidência as contribuições dos estudos de Mercejakov (1968) 

e Gerasimov (1980) introduzindo a análise da morfoestrutura e da morfoescultura. Assim a 

cartografia geomorfológica, posteriormente, foi enriquecida com a inclusão dos estudos 

climatológicos na análise das formas. Gerasimov fornecia a noção de paisagem geográfica 

com a biogeocenose discutida amplamente por Sukachev (1960) anos antes, quando enfatizou 

a dinâmicas internas e as mudanças contraditórias e a instabilidade dos processos ecológicos. 

Grigoriev e Mecerjakov em 1968, partiram por estudos com objetivo de uma ciência capaz de 

compreender ativamente a evolução da biosfera, adicionando relações entre a Geografia e 

Ecologia.  

Delpoux (1974) discute o conceito ecológico na geografia, onde ganha pauta, 

principalmente, quanto a metodologia de análise do espaço, investigado sob a pretensão do 

desenvolvimento de uma metodologia de análise para o entendimento das relações sistêmicas, 

tal qual a própria ecologia se desenvolve.  

Schier (2003) Sotchava (1963) e Bertrand (1968) destacam na década de 60 do século 

XX, a importância da escala temporal para os fenômenos geográficos em ordens de grandeza. 

Colocam, enfim que os fenômenos presentes no espaço não respeitam limites definidos, assim 

sendo, a paisagem, aqui sendo o geossistema, é a entidade global resultante de todas as 

interações entre o potencial ecológico, exploração biológica e das ações antrópicas.  
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Fierz (2008) destaca que nas primeiras quatro décadas do séc. XX a geografia na 

Alemanha foi vista sob a ótica kantiana, tanto com Alfred Hettner (1927), trazendo a 

sistematização da geografia em Geografia Geral e Geografia Regional, como com Carl Sauer 

(1925) apresentando a Morfologia da Paisagem. No entanto, os geógrafos americanos, além 

do já renomado Davis, já haviam ganhado espaço no cenário da sistematização das 

metodologias geográficas.  

Mercier (1995) lembra que Hartshorne (1939), se colocava em posição contrária aos 

estudos da morfologia da paisagem, assim se Hettner defendia a dualidade da Geografia Geral 

e Geografia Regional, Hartshorne defendia a visão integrada e a constante rede entre o espaço 

físico e o espaço antropizado. O autor parte do critério de diferenciações de áreas e não da 

diferenciação dos estudos geográficos, onde a identificação de características comuns 

possibilitaria conhecer os mais diversos aspectos da superfície, e estes trariam a interpretação 

daquele espaço. A contribuição de Mercier (1995) foi muito importante para o surgimento do 

conceito de região geográfica para a sistematização de uma classificação do espaço para 

estudos de detalhamentos. 

Deste modo, para classificar os espaços de uma paisagem geográfica, temos os russos 

que trabalhavam com “Unidades Topo-Ecológicas”, também os alemães que trabalhavam as 

“Ecologia da Paisagem”, e os ingleses que já desenvolviam as classificações a partir das 

delimitações dos “Ecótopos”, como as menores regiões delimitáveis na paisagem. De acordo 

com Kato & Martins (2016) o termo "Ecótopo" foi designado por Tansley, desde 1939, graças 

a sua interdisciplinaridade.  

Maximiano (2004) discute que os alemães continuaram por trabalhar os conceitos 

ecológicos, e sob a influência de Carl Troll, que em seus estudos sobre a paisagem geográfica, 

firmou a visão do funcionamento das unidades da paisagem de forma sistêmica, o termo 

“Ecologia da Paisagem” foi aceito e amplamente utilizado nos estudos que se seguiram, 

considerado o termo mais abrangente para os estudos da paisagem por sua 

interdisciplinaridade, é utilizado até os dias atuais.  

Assim. pôde-se enfim considerar que a ciência da paisagem passou como um ramo de 

estudo presente na geografia, por apresentar um objeto de estudo e uma metodologia de 

análise, mesmo que totalmente descritiva. Por quase 20 anos, houveram as mais diversas 

discussões quanto as regionalizações do espaço, o termo “paisagem” na geografia foi quase 

suprimido pelo conceito de região, principalmente pela corrente americana.  

 Percebe-se que as discussões desenvolvidas até o início do século XX, entre as 

diferentes correntes, seguem por duas vias, a busca em compreender a dinâmica e o 
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funcionamento da paisagem, tanto quanto a busca em estruturar a paisagem, ou seja, atribuir-

lhe uma morfologia. Por um longo tempo, todos portaram-se voltados às explicações do papel 

da natureza na organização humana e, posteriormente, preocupou-se com o papel do homem 

na natureza. Por conseguinte ambas as relações são ligadas, passa-se a englobar o humano 

com o meio natural e a continuidade das relações no espaço-tempo, mesmo que em uma 

análise basicamente descritiva.  

De acordo com Fierz (2008) somente após a segunda Guerra Mundial, o pensamento 

geográfico europeu reconhece a obrigatoriedade da análise qualitativa junto a quantitativa 

como necessidade de conhecimento e domínio do território, e apenas ao final do século XX a 

paisagem passa a ser considerada uma unidade funcional na ciência geográfica, onde as 

relações homem natureza são interpretadas em função das redes e são colocadas em relações 

interconectadas na análise espacial. 

Segundo Fierz (2015) em suas contribuições, Calleux e Tricart (1956) estabeleceram 

uma hierarquia taxonômica para a análise da paisagem a partir de ordem de grandeza dos 

elementos espaciais, e na década de 60 passam a ser considerados os pioneiros por 

apresentarem uma hierarquização em consideração do espaço-temporal.  

Podemos destacar a influência da escola russa, com Mescerjakov (1968) e a introdução 

dos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura para a classificação do relevo, assim como 

também a escola francesa, que ganhou impulso com a ótica geossistêmica da paisagem com 

Bertrand (1968) que discute os problemas gerais com relação a aplicação do conceito 

"paisagem" no contexto da geografia física global. Bertrand (ano), em sua abordagem, trata 

da paisagem total integrando todas as implicações da ação antrópica, corroborando com uma 

análise da paisagem na perspectiva de um problema de método, dando ênfase sucessivamente 

a problemas de taxonomia, de dinâmica, de tipologia e de cartografia das paisagens.  

Ross (1990) destaca a influência de Bertrand, quando parte do pressuposto que para a 

análise da paisagem a noção das escalas tempo-espaço são indissociáveis, e também 

estabelece que todos os fenômenos geográficos devem respeitar uma ordem de grandeza. Ao 

definir o "Sistema geral da evolução da paisagem" em 1968, o autor considerou a paisagem 

como uma entidade global, e admitiu que os elementos que a constituem participam de uma 

dinâmica comum, ou seja, o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica, 

estão relacionados em um ciclo geossistêmico. Deste modo surgiu a sua proposta para a 

hierarquização sistêmica da paisagem a partir da delimitação de zonas, domínios e regiões 

naturais e dentro destas a subdivisão por geossistemas, geofácies e geótopos, ainda que pouco 

esclarecida. 
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Sotchava (1977) discorrendo quanto a importância da escala da análise coloca o 

geossistema como um conceito definido pela escalas diferenciadas, em áreas homogêneas e 

heterogêneas, defendendo que toda paisagem pode ser mapeada através deste conceito 

geossistêmico. Sendo assim, mesmo em uma visão quantitativa, os estudos de Sotchava 

passaram a representar as referências teóricas básicas da análise integrada da paisagem que 

junto a Bertrand e Tricart tornaram a base atual da análise geossistêmica.  

2.2 A Teoria Geossistêmica 

No século XIX, a geomorfologia se desenvolvia em contextos distintos em cada região, 

segundo Abreu (1983) se por um lado via-se, por parte dos americanos o desenvolvimento da 

geomorfologia fluvial e quantitativa, por outro lado, via-se uma ferramenta para o 

conhecimento de um território a ser explorado em busca de energia e combustíveis para 

intensificar o desenvolvimento industrial que ocorria na Europa.  

Apesar do longo percurso de debates, identificados na literatura desde 1930, junto ao 

desenvolvimento da Teoria Geral dos Sistemas com o biólogo americano Von Bertalanffy, o 

termo geossistema surge décadas depois em meio discussões da necessidade em se obter 

conhecimento da paisagem a partir da análise geográfica. Fierz (2008) discorre que os 

conceitos ecológicos por muitos anos tomaram a frente das discussões nos cenários 

geográficos, principalmente no que concerne à busca metodológica para o entendimento das 

diversas paisagens.  

De acordo com Fierz (2015) os modelos evolutivos da paisagem convieram como um 

marco para o desenvolvimento da geomorfologia ao longo dos anos, em destaque temos a 

“Teoria da Pediplanação” de Lester King (1956), com base nos estudos de “Ciclo de Erosão” 

proposto por Davis (1899) junto às considerações do modelo de Penck (1924). Também a 

“Teoria do Equilíbrio Dinâmico” propondo uma leitura do modelo de evolução do relevo 

sistematizada por Hack (1960) e não menos importante, de acordo com Nunes et al. (2008) 

também há a contribuição da matemática, com o “Modelo Probabilístico” de Leopold e 

Langbein (1962) que consideraram que a relação dos elementos da paisagens são 

influenciados pelos mais diversos fatores da paisagem, combinados das mais variadas formas, 

possibilitando diversas respostas. 

Segundo Kato e Martins (2016), quando Troll (1950) passa a trabalhar o processo de 

entendimento da paisagem como um todo, a abordagem metodológica ainda não se esclarecia 

e a concepção do meio como um sistema não era introduzida, apesar de já ter surgido junto as 

discussões de Tansley (1935) sobre ecossistema nos estudos ecológicos.  
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Conforme Fierz (2008), após a segunda Guerra Mundial, pode-se identificar 

divergências dos pontos de vistas das principais correntes que influenciam ainda nos tempos 

atuais, a escola americana, importando-nos citar Chorley (1964) e Davis (1899) 

posteriormente com a Teoria do “Ciclo Geográfico”, e escola alemã de Geomorfologia que 

antecede a anterior, com Leuzinger (1948) e a publicação das “Controvérsias 

Geomorfológicas”. 

Sotchava foi um dos pioneiros a trazerem a concepção do geossistema ao cenário 

geográfico, encarava-o como “uma unidade natural de todas as categorias possíveis”, 

relacionando elementos globais e locais em dimensões em que todos estão interconectados, 

desde a esfera cósmica à esfera humana.  Baseado nas teorias de trocas de matérias e energia 

levantadas no início do século, classificou-o como um ambiente dinâmico e possuidor de 

hierarquias que o auto organiza a partir de suas inter-relações. (SCHIER, 2003; FIERZ, 2015) 

Alguns anos depois, Sotchava (1978) apresentou sua teoria classificatória, 

desenvolvida por influência de Grigoriev, e trouxe os conceitos de regiões homogêneas e 

heterogêneas, os geômeros e geócoros, afirmando que há diferenças e semelhanças 

observáveis também dentro das áreas homogêneas, com paisagens distintas que podem ser 

reavaliadas em cada nível de escala, quanto mais próximo, mais será visível.  

Assim sendo, o geossistema partiu de conceitos e escalas de análise de definições de 

suas áreas, esta análise devendo considerar tanto o espaço quanto o tempo histórico, dotando 

assim um embasamento qualitativo enquanto classificação, que sempre dependerá do 

observador e da variável quantitativa enquanto recorte de escala. 

Não obstante, Bertrand (1968) tratando quanto ao âmbito da paisagem na geografia 

física global, discorre quanto importância da sistematização do conceito ecossistêmico para 

caracterizar as tipologias da paisagem cartograficamente. O autor ressaltou a importância da 

escala temporal-espacial na análise da paisagem, e colocou a delimitação geográfica como um 

erro, já que os fenômenos que ocorrem dentro de determinado sistema não respeitam limites, 

tendo em vista que o próprio conceito de sistema impossibilita a delimitação de uma escala de 

análise geográfica quando utilizado.  

Grigoriev (1968) com sua discussão sobre os fundamentos teóricos modernos da 

geografia física, também apresentou estudos que tornaram a leitura da relação homem-

natureza um fator chave para a interpretação do espaço, quando destacou que os componentes 

do estrato geográfico estão inter-relacionados, em evolução, e fazem parte de um todo 

indivisível, este ponto de vista gerou debates que se estendem até hoje e contribuem para o 

planejamento e gestão do território 
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Nota-se a dificuldade de Bertrand e demais geógrafos tinham em transportar o conceito 

ecológico para o âmbito da geografia, tendo em vista que os elementos que constituem a 

paisagem são partes de uma mesma dinâmica e coexistem em um mesmo local, 

impossibilitando uma delimitação.  

No contexto da geomorfologia brasileira, enquanto análise da paisagem influenciada 

pelas teorias já existentes e iniciadas após a metade do século XX, temos Aziz Ab´Saber 

(1970) que propôs a análise integrada da paisagem, buscando como elemento básico a 

compartimentação e a estrutura superficial em uma escala global, discutidos em seu trabalho 

sobre as pesquisas do Quaternário.  

Ainda há o enfoque de Delpoux (1974) quanto a paisagem e os ecossistemas, 

colocando a escala de análise em posição irrelevante, afirmando que assim como as 

características homogêneas, a paisagem seria delimitada por um mosaico de estruturas simples 

e complexa e heterogêneas e analisada sobre o prisma somente da sua cobertura.  

Em 1977, Tricart apresentou sua teoria quanto ao conceito ecológico em Ecodinâmica, 

de acordo com Fierz (2015) o autor acabou relembrando as discussões de ecológicas de Troll 

(1971) e Hack (1975) com o desenvolvimento da teoria iniciada por Gilbert no final do século 

XIX, quando discute a resistência da matéria no equilíbrio dinâmico e nos processos do 

modelado do relevo. Surgiu então a concepção de que há trocas de matéria e energia, e estas 

estão em equilíbrio dinâmico, ou seja, as relações existem para que outras existam e assim por 

diante, resultando no estrato geográfico, que pode ser alterado pelas relações antrópicas e 

voltar ao seu estado de equilíbrio. 

Posteriormente, temos Monteiro (1963, 1980), que segundo Nascimento e Sampaio 

(2005, p. 171) faz distinções básicas entre a obra de Sotchava e Bertrand. Monteiro também 

trouxe contribuições na classificação metodológica da análise da paisagem propondo um 

recorte espacial a partir da proposta e visão do pesquisador, assim como a relevância da 

finalidade do levantamento, onde os elementos a serem analisados serão a cobertura e seu 

suporte, suas relações e a estrutura e suas funções e formas, a escala aqui foi colocada em 

função dos objetivos traçados pelo observador. 

Gerasimov (1980) posteriormente, discutia sobre os problemas metodológicos desta 

ecologização da ciência, colocando pontos críticos sobre o principal objetivo ecológico nas 

ciências geográficas. Ainda assim, se destacou como um dos primeiros a desenvolver os 

conceitos de morfoescultura e morfoestrutura, tratados posteriormente no Brasil, nas 

contribuições importantes de Ab´Saber (1970) que trabalhou os geossistemas enquanto parte 
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dos ecossistemas, expondo as descontinuidades ecológicas, adicionando o conceito da troca 

de energia e matéria junto a exploração biológica do homem na paisagem.  

Diante disto, segundo Sales (2004), Troppmair (1981) em sua obra, ecossistema e 

geossistema do Estado de São Paulo, também acrescenta que todo Geossistema apresenta 

exploração biológica, tanto em organizações naturais quanto antrópicas, e estas alterações 

alteram dinamicamente as estruturas do sistema, e esta dinâmica pode ser medida em um 

espaço temporal específico, tal como em minutos se considerar elementos climáticos, quanto 

em milhões de anos, isto é, considerando o tempo geológico.  

Deste modo os debates visivelmente apontavam a estruturação metodológica na 

delimitação do geossistema, que já moldava recortes de objetos de análise, e os conjuntos de 

um sistema socioeconômico, ou seja, a análise do funcionamento de um sistema natural sob a 

interferência dos próprios elementos, assim como também do homem.  

   Para um entendimento rápido ao longo das abordagens discutidas, podemos fazer uma 

leitura em que os geossistemas podem ser padrões espaciais, que ocorrem em um espaço-

tempo, resultado do fluxo de matéria e energia, sem uma dimensão geográfica delimitada, 

podendo ser observável e estudado em grandes a pequenas escalas, e além disto é organizado 

hierarquicamente, tendo em vista suas relações externas e internas. 

Percebe-se que abordagem sistêmica na geomorfologia direcionou um 

aprofundamento aos estudos da morfologia, das formas dinâmicas e dos elementos integrados 

da paisagem. Morfologicamente quanto as contribuições das análises do modelado do relevo, 

resultante de forças internas e externas, a análise da dinâmica se traduz na descrição dos 

processos existentes sobre as formas do relevo e a integração e a ideia da interdependência 

dos elementos no estabelecimento do equilíbrio do sistema. 

2.3 O Mapeamento Ambiental 

Levando em consideração os estudos sistemáticos, o qual não se dissocia as influências 

regionais das locais, nota-se a necessidade da análise global de um sistema para o 

entendimento local. Atualmente, a análise das potencialidades dos recursos naturais são 

constantes e auxiliadas por mapeamentos temáticos que englobam características geológicas, 

litológicas, climáticas, hídricas. assim como também de vegetação, solo e relevo.  

Segundo Abreu (1983) no que condiz as discussões geoecológicas, geomorfológicas e 

o ordenamento do território, a contribuição alemã e soviética se destacam, enquanto a 

contribuição americana desenvolve-se em perspectivas geológicas e hidrológicas. 
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Independente do contexto, desenvolveram-se estudos que visaram propor o monitoramento e 

prognóstico geográficos, e permitiram fazer uma leitura das relações homem e seu entorno. 

A cartografia geomorfológica passou a contribuir principalmente nos estudos das 

relações do homem com o espaço geográfico ou especificamente com os territórios, com 

atenção especial aos processos internos e externos que envolvem a superfície terrestre. Estas 

relações, homem-natureza, cada vez mais consolidadas no espaço, contribuíram para que cada 

vez mais se buscassem metodologias para a interpretação e descrição do sistema natural e 

antrópico. Ross (1990) afirma que o relevo, aqui interpretado como o principal produto dos 

fluxos de matéria e energia presentes no planeta, são os principais influenciadores das diversas 

formas de uso do território, e a partir do qual as sociedades se organizam. 

Segundo Ross (2006), Walter Penck (1924) desenvolveu uma fundamentação teórico-

metodológica, essencial nas pesquisas geomorfológicas até o momento, propondo a 

identificação das formas de relevo por processos endógenos e exógenos, englobando todas as 

relações atuantes no modelado do relevo. Isto porque, conforme Klimaszewski (1963) até 

então, os mapas topográficos já faziam parte da representação do relevo, mas não 

demostravam as origens genéticas e os processos e a dinâmica existente.  No entanto, Abreu 

(1983) coloca que mesmo com os princípios discutidos por Passarge (1919, 1921, 1922) em 

que considerava a descrição da vegetação, geologia e relevo, pouco se discutiu entre os 

geógrafos que antecederam a segunda metade do século.  

De acordo com Coltrinari (2011) os esforços para uma cartografia de detalhe descrita 

em uma única linguagem induziu a união geográfica internacional a buscar um sistema único 

de representação do relevo. Esta busca resultou em outras diversas discussões metodológicas 

entre os especialistas por quase 20 anos, quando o Manual de Cartografia Geomorfológica 

Detalhada foi publicado por Demek em 1972. Ao final do Século XX os estudos detalhados 

do relevo e sua representação, foram ganhando espaço, principalmente na Europa, conduzidos 

por Passarge (1912, 1920), Tricart (1954, 1963) Klimaszewski (1963, 1982, 1988) e suas 

metodologias passaram a ser adotados por geógrafos franceses, poloneses, russos e alemães. 

(FIERZ, 2008; COLTRINARI, 2011). 

Demek (1972) apontou as generalizações nos mapas geomorfológicos, quando afirmou 

que os mapas desenvolvidos até aquele momento não apresentavam elementos passivos e 

ativos das estruturas geológicas, tanto quanto as formas de erosão e denudação. O autor 

assinalava também que os mapeamentos se aplicavam em escala de detalhe, mas os detalhes 

mais importantes na interpretação das variáveis internas e externas na evolução do relevo não 

estavam representadas.  
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Podemos destacar que com a delimitação dos princípios da representação da carta 

geomorfológica apresentados por Tricart (1965) onde colocou que os mapas geomorfológicos 

“devem conter os aspectos morfométricos, morfográficos, morfogenéticos e cronológicos” e 

a ideia da dinâmica entre os fluxos de energia e matéria, além da combinação destas energias 

na formação de ambientes estáveis e instáveis propostas em 1977, o autor acabou por 

influenciar boa parte da história da cartografia geomorfológica até o momento.  

No Brasil, além dos estudos de Lester King quanto aos “Problemas Geomorfológicos 

do Brasil Oriental”, apresentando elementos para a sua teoria de pedimentação e da 

pediplanação, também houveram a influência destes estudos propostos por Tricart (1977) a 

partir da Classificação das Unidades Ecodinâmicas, que serviu como base para a criação de 

metodologias de diferenciação da paisagem. Entre estas, destacam-se as propostas 

desenvolvidas por Ross (1992, 1994) tanto em sua contribuição da obra “O Registro 

Cartográfico dos Fatos Geomórficos” onde discute e delimita taxonomias para a leitura do 

relevo, como na “Análise Empírica dos Ambientes Naturais e Antropizados”, onde partindo 

da classificação dos ambientes estáveis e instáveis criou critérios para a definição das 

Unidades Ecodinâmicas Instavéis ou de Instabilidade Emergente e de Unidades Ecodinâmicas 

Estáveis ou de Instabilidade Potencial.  

Ross (1992), afirma que a classificação proposta em sua obra “O Registro Cartográfico 

dos Fatos Geomórficos” surgiu da preocupação em resolver os problemas das propostas de 

classificação de Cailleux e Tricart (1965) e de Mecerjakov (1968) e teve a contribuição de 

Demek (1967) no que diz respeito a descrição das características da rugosidade do relevo. Esta 

proposta procurou exaltar o significado morfogenético e as influências estruturais e esculturais 

no modelado, esta foi uma contribuição considerável para a cartografia geomorfológica 

brasileira. 

Assim, Ross (1992) apresentou uma hierarquização que compreende 6 Táxons, onde 

o primeiro, e de maior abrangência é unidade da morfoestrutura (6º Taxón), e incluído na 

composição do primeiro está a unidade morfoescultural (5º Taxón), as várias unidades 

morfoesculturais (4º Taxón), na classificação seguinte está identificação dos padrões de 

formas semelhantes do relevo, ou tipo de relevo (3º Taxón). Partindo ainda em características 

presentes dentro deste último Táxon temos as formas de relevo (2º Táxon), e as formas de 

menor dimensão, que o autor chama de Superfícies Geneticamente Homogêneas" (1º Táxon). 

Para além das adaptabilidades que ainda possam surgir, Ross (2006) afirma que os 

estudos relativos a gênese e evolução do relevo, a partir das variáveis exógenas e endógenas 

é o que a torna fundamental os estudos geomorfológicos para o planejamento territorial, 
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proporcionando um detalhamento efetivo do espaço com vista para articulações 

ambientalmente saudáveis.  

Assim, a ideia trazida pela metodologia proposta por Ross (1994) pôde propor que 

todos estes componentes do estrato geográfico devem ser levantados e analisados 

individualmente, por serem distintos, no entanto devem ser analisados de forma integrada, 

“calcada sempre no princípio de que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre suas 

componentes física e bióticas.” (ROSS e FIERZ, 2017, p. 66) 

Pautado no conceito Ecodinâmico de Tricart (1977), Ross (1994) apresentou uma 

proposta metodológica para a análise da fragilidade dos ambientes estáveis e instáveis, 

classificando em níveis hierárquicos as características encontradas dentro de cada variante 

definida para análise.  Deste modo a dinâmica do funcionamento de um geossistema só poderá 

ser entendido a partir da análise integrada de um território, em razão da diversidade tanto das 

características físicas naturais quanto das características impostas pela ocupação de 

determinado território. 

Nota-se, atualmente que a cartografia geomorfológica, ainda se encontra em campo de 

debates, os sistemas metodológicos existentes permanecem em constante evolução, apesar de 

já haver resultados de aplicabilidade da histórica teoria exposta. É percebida a perspectiva de 

uma padronização com relação a metodologia e aplicabilidade para o entendimento amplo dos 

mapas geomorfológicos, este é um esforço antigo e atual para os estudiosos, apesar de se notar 

a constante dinamização de aspectos a serem inseridos em suas leituras, tendo em vista a 

perspectiva dinâmica, e permissível, presente dentro da própria geomorfologia 

contemporânea.    

Os estudos de fragilidade de um sistema, surgiram como ferramenta para o planejamento 

ambiental, Ross (2006) coloca que o relevo se sustenta pela tipologia das rochas e do clima, 

sofrendo fortes efeitos sobre seu modelado. Para o autor, há a influências de forças internas 

ativas (atividades geotectônicas) e passivas (diferentes tipos de rochas), atuantes na 

modelagem do relevo que devem ser levadas em consideração, além de ações exógenas 

ocorrentes no espaço/tempo na ocupação do relevo.  

Para Ross e Fierz (2017) a fragilidade dos sistemas ambientais passou a ser 

diagnosticada a partir de estudos de uso do solo junto as características genéticas deste 

sistema, permitindo o estabelecimento de vários níveis de fragilidade inseridos nele, assim 

qualquer tipo de desestabilização do sistema, seja antrópica ou natural, incidirá em uma 

resposta. 
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A partir disto, possibilitou-se perceber a dinâmica de funcionamento dos ambientes 

naturais, indicando os graus de fragilidade das unidades espaciais, passando a considerar a 

potencialidade dos ambientes naturais e antropizados como definidora das fragilidades 

ambientais, e não foi possível ainda desenvolver outras metodologias tão ou mais eficazes 

com usos de unidades sistêmica para análise da paisagem. 

Ao longo dos anos, em razão das distinções entre várias regiões brasileiras e 

principalmente das redes de drenagens influenciadas pela geologia e declividades do terreno, 

distintas formas de análise de fragilidade foram apresentadas para o planejamento ambiental 

e setorial do território, algumas apresentam a modificação de variáveis de análise, assim como 

a possibilidade de escolha destas variáveis a se trabalhar de acordo com as características 

predominantes dos locais de estudo tal como a forma de utilização deste espaço.  

A metodologia utilizada por Cruz et al. (2010), por exemplo, avaliou a fragmentação 

do Rio Uruguai por Barragens Hidrelétricas através da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) 

que delimita áreas de fragilidade para uso e ocupação de barragens a partir da análise da 

fragmentação das áreas impactadas, consistiu em subdividir a bacia em áreas similares tais 

como uso e instalação de empreendimentos e formas de ocupação, além das características 

físicas e aspectos socioeconômicos, gerando indicadores de qualidade que são quantificados 

e qualificados de acordo com sua utilização e características naturais. 

A instalação de Usinas Hidrelétricas nos últimos anos geraram novas dinâmicas na 

paisagem, aceleraram processos de degradação já existentes ou deram início a novos 

processos. A perda da paisagem natural, incidente da instalação dos grandes 

empreendimentos, tais como as UHE´s, trazem a extinção de corredeiras, e o surgimento de 

lagos, além da ocorrente diminuição da biodiversidade, também o surgimento de processos 

erosivos e a geração de poluentes, principalmente em áreas alagadas. Estes tipos de impactos 

antrópicos no território devem ser monitorados para o diagnóstico de causa e efeito dos 

fenômenos resultantes na fragilidade de cada ambiente. (CARRIJO, 2004; GALLARDO et 

al., 2017) 

A rápida geração de dados e a possibilidade de intercalação de imagens de declividade, 

dados climáticos, pedológicos, geológicos e da vegetação, possibilitam uma visão quase 

instantânea para a interpretação do diagnóstico de cada espaço.  

Outro exemplo parte de Melo e Almeida Filho (1996) que aplicaram um mapeamento 

ambiental simples para a identificação de áreas já degradadas de modo a selecionar somente 

os impactos promovidos pelas atividades de garimpos na região da Serra Tepequém em 

Roraima-Brasil. Os autores utilizaram o histórico de 8 anos para comparação das áreas de 
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modo a detectar a expansão da degradação, no entanto consideraram somente os aspectos de 

declividade do terreno, descartando aspectos físicos essenciais, tais com solo, clima, 

vegetação e aspectos limnológicos importantes com relação à contaminação química que este 

tipo de exploração gera, independente disto, promoveram uma previsão quanto a futuros 

impactos e instigaram debates quanto aos impactos do garimpo na região. 

As pesquisas de levantamento do meio físico para delimitação de biomas e áreas de 

preservação também são importantes exemplos no que tange o planejamento ambiental, 

Pivello et al. (1999) geraram uma base de dados digital para a Reserva do Cerrado Pé-de-

Gigante em São Paulo, através da combinação de informações que são usadas para definir os 

níveis de fragilidade, tais como declividade, morfologia e vegetação, esta base de dados 

permitiu que, junto a vários outros estudos na área, fosse realizado o plano de manejo da 

reserva, este exemplo se repetiu para estudo de áreas do bioma cerrado em várias reservas no 

país.  

No que diz respeito a utilização do mapeamento para auxílio dos estudos de 

limnologia, Hunsaker e Levine (1995) assim como Johnson e Cage (1997) aplicaram 

metodologias para análise baseadas no mapeamento das características físicas de bacias, 

principalmente nas áreas de influência antrópica, e são comparáveis à resultados de estudos 

limnológicos, de forma a detectar em cada área, como o uso e ocupação gera impactos no 

corpo hídrico.  

Outro exemplo, é a aplicação do método de Fragilidade Ambiental proposto por Ross 

(1994) na Floresta Nacional de Irati no estado do Paraná, elaborado e apresentado por 

Maganhotto, Santos e Oliveira Filho (2012), este estudo serviu como um diagnóstico para 

ocupação e aproveitamento do território para o ecoturismo em unidades de conservação.  

Não distante do exemplo, estudiosos de outros países utilizam métodos, escolhendo 

suas próprias variáveis de análise, para avaliar as condições ambientais em meio a 

preocupação da utilização dos espaços naturais para fins de turismo, tal como Genelletti e 

Dawa (2009) que avaliam as atividades do turismo no Himalaya indiano utilizando o uso de 

modelagens do Sistema de Informação Geográfica (SIG´s) e imagens de sensoriamento 

remoto. Os autores apresentaram resultados espacializados da bacia hidrográfica, destacando 

a degradação causada pelo turismo e puderam propor formas de planejamento da área de 

forma a diminuir impactos e respeitar a fragilidade do local.  

Alguns estudos trazem comparações entre as diversas metodologias de análise e 

planejamento ambiental no intuito de avaliar a eficiência de suas aplicabilidades e resultados, 

Spõrl e Ross (2004) compararam três modelos metodológicos, ambos trazem a herança das 
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discussões desenvolvidas por Tricart, em 1977, no que diz respeito aos estudos da 

Ecodinâmica. Os autores, apresentaram os modelos propostos primeiramente por Ross (1992), 

com análise baseada na leitura dos índices de dissecação do relevo, e também das classes de 

declividade adicionado por Ross (1994) em sua metodologia nos estudos de fragilidade em 

ambientes antropizados, e o modelo baseado nas Unidades Territoriais Básicas - UTB's, 

apresentado por Crepani et al (1996) este tipo de modelo é apreciado para fins de zoneamento 

do território.  

A utilização do mapeamento ambiental pode ser utilizado em diversas áreas, e apesar 

da semelhança dos modelos, por se basearem no levantamento das características físicas, 

ambos apresentam algumas variáveis e metodologias que se diferem, e resultam em distintos 

resultados se aplicados em uma mesma área, mas o que devemos destacar é a finalidade das 

propostas aqui apresentadas, que é auxiliar no planejamento do território e subsidiar dados 

para contribuir na busca de algum equilíbrio na relação homem/natureza. 

2.4 Impactos ambientais em Bacias Hidrográficas 

Nas análise aplicada ao modelado atual, apesar de considerarem os fatores endógenos, 

costumam-se priorizar a dinâmica dos processos exógenos no relevo, levando também em 

consideração que a sua morfologia preserva a maioria dos indicadores que possibilitam a 

reconstituição da forma original, e além disto, permitem compreender a participação da ação 

antrópica na alteração de suas formas (CASSETI, 1994). 

Atualmente o uso dos recursos hídricos depende dos estudos de diagnósticos de 

qualidade ambiental. Cada ambiente, se respeitados e estudados, podem determinar o tipo de 

ocupação a ser feita, deste modo, podem-se evitar a evoluções de processos erosivos e 

desastres ambientais, principalmente associados a mudança dos canais fluviais com a criação 

de reservatórios em grandes barramentos.  

Para Morais (2006) os fatores que influenciam o regime das águas e a produção de 

sedimentos nas bacias brasileiras dependem da atuação sistêmica das condições naturais e das 

atividades humanas. Assim, admite-se que algumas bacias apresentam níveis de fragilidade 

maior, em razão das características pedológicas e geológicas, assim como a interação com os 

índices pluviométricos que cada região ou recorte possui. 

Os impactos dos empreendimentos hidrelétricos, podem ocasionar um desequilíbrio 

tanto no meio físico quanto no biótico, sendo constante a extinção de espécies da fauna e flora, 

além de outros impactos no ambiente, como a remoção da vegetação para a área dos 
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reservatórios e a exposição do solo, que causa suscetibilidade a processos erosivos e 

assoreamento dos rios (CARRIJO, 2004; CARVALHO, 2018).  

Nas últimas décadas, a construção de empreendimentos hidrelétricas, de grande e 

médio portes se tornaram constantes nas bacias hidrográficas do país, permitindo a geração 

de energia elétrica em todas as regiões (GALLARDO et. al, 2017). Os diagnósticos de bacias 

hidrográficas, a partir do mapeamento ambiental, são considerados suportes técnicos-

científicos para a elaboração de planejamentos estratégicos e gerenciamento governamental, 

principalmente no auxílio ao zoneamento ambiental.  

A geração de energia a partir do aproveitamento hidroelétrico foi a que mais cresceu 

no Brasil, desde as década de 70 do século XX. (ALBUQUERQUE et al., 2010; GALLARDO 

et al, 2017). A partir disto, os impactos em bacias hidrográficas, unidade principal para a 

análise ambiental, se tornaram constantes e cumulativos, se considerarmos que uma única 

bacia recebe a instalações de uma ou mais UHE´s ou PCH´s. 

A Resolução do CONAMA nº 001/86, estabelece a definição de impacto ambiental, 

colocando que se caracteriza por  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986)  

Estes impactos ambientais também podem ser classificados na resolução como diretos 

e/ou indiretos, o qual também são estabelecidos por áreas de influência direta e indiretamente 

afetadas. Carvalho et al (2018) afirmam que a Área de Influência Direta - AID, engloba áreas 

em que os impactos gerados afetem diretamente o meio ambiente e/ou a sociedade, e pode 

abranger a área da bacia hidrográfica a qual está incluída, levando em consideração 

propriedades rurais e comunidades ao entorno. Para tanto, a partir da escolha da área a ser 

realizado o diagnóstico, a área de estudo, pode-se estabelecer um recorte para a área de 

influência do impacto. 

A modificação da paisagem junto aos impactos locais de perda de espécies de fauna e 

flora, alagamentos consequente perda de vegetação, modificação da dinâmica geomorfológica 

fluvial, ocasionado também pela sobrecarga sedimentar em áreas de lagos e aumento dos 

níveis de assoreamento dos rios, entre outros impactos, tornaram estes empreendimentos focos 

constantes de estudos de impactos ambientais antrópicos. 
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As atividades antrópicas destacam-se como as principais influências dos processos 

erosionais, provocadas em bacias hidrográficas e nos cursos d´água atualmente, em situação 

natural estes processos dependem basicamente da formação geológica e climática (CARRIJO, 

2004; CARVALHO, 2018). Nota-se a preocupação quanto ao aumento de empreendimentos 

que alteram o canal fluvial e a dinâmica dos rios, sendo assim os estudos geomorfológicos 

vêm avançando significativamente para a eficiência da análise ambiental sistemática.  
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3 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados procedimentos de aplicação do 

geoprocessamento e o sensoriamento remoto. Para esta análise, utilizou-se as bases de 

imagens e cartas topográficas correspondentes ao quadrante SE22-yb para a área em recorte 

da UHE Espora, e para levantamentos na área da Bacia do Rio Corrente a utilização dos 

quadrantes SE22-ya- Parque Nacional das Emas, SE22-yb-Caçu, SE22-zc-Itarumã e SE22-

yd-Paranaíba, obtidas nos bancos de dados do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais e SIEG - Sistema Estadual de Estatísticas de Informações Geográficas (2014).  

As bases cartográficas utilizadas foram obtidas no site www.sieg.go.gov.br, e do 

sistema Brasil em Relevo quanto ao monitoramento por Satélite da Embrapa, disponível em 

www.relevobr.cnpm.embrapa.br, e USGS- US Geological Survey.  

Na delimitação da área de estudo utilizou-se uma composição de imagens do Radar 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Os processamentos destas bases, tanto para 

delimitação da área da bacia quanto para os aspectos físicos foram realizados com o software 

de geoprocessamento ArcMap 10.1® (ESRI, 2015), licenciado para uso no Laboratório de 

Geoinformações da UFG/Regional Jataí. Assim, geraram-se os mapas de Geologia, Solos, 

Geomorfologia, Hipsometria, Declividade e Uso e Cobertura do Solo, na área da Bacia do Rio 

Corrente.  

3.1 Declividades e Hipsometria 

As cartas de declividade foram elaboradas a partir de imagens SRTM - Radar Shuttle 

Radar Topography Mission, obtidas por meio do sítio do Serviço Geológico Americano 

(USGS,2015), com resolução espacial de 30 m. A partir do software ArcMap 10.1® (ESRI, 

2015), foi possível realizar o refinamento das folhas. Utilizaram-se ferramentas de 

melhoramento para direção de fluxos, de fluxo acumulado e preenchimento de áreas em 

depressões, os intervalos de declividade com a cota mínima de 0 e máxima de 42,1%, deste 

modo adequou-se os mapas para a geração em função a drenagem. 

Para o estabelecimento das características de declividade da BHRC, utilizou-se a 

forma estabelecida para análise do relevo de acordo com a ROSS (1994), classificada tal como 

na tabela 1. 
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Tabela 1 - Classes de Declividade 

RELEVO FAIXA % 

PLANO 0 – 6 

SUAVE 6 a 12 

ONDULADO 12 - 20 

FORTE ONDULADO 20 a 30 

MONTANHOSO >50 

Fonte: ROSS (1994) Org: Própria autora (2018). 

A hipsometria, gerada em formato raster, foi determinada por meio de dados 

altimétricos, elaborados a partir de imagens SRTM - Radar Shuttle Radar Topography 

Mission, obtidas por meio do sítio do Serviço Geológico Americano (USGS, 2015), com 

resolução espacial de 30 m.  

Neste caso utilizou-se a ferramenta para triângulos irregulares no software ArcMap 

10.1® (ESRI, 2015), para a geração do modelo digital de elevação (MDE) a partir a utilização 

de ferramentas para triangulação, esta admite a utilização de um grande número de informação 

altimétricas e não altimétricas, e posteriormente gera-se o raster a partir da ferramenta TIN to 

Raster inserida no ArcToolbox. Para a melhor visualização em escala de cores, destacou-se 6 

diferentes níveis em acordo com a maior e menor altimetria encontrada na BHRC, que se 

estabeleceu de 314 a 890 metros de acordo com o Tabela 2 apresentado.  

Tabela 2 - Classes de definições para os índices altimétricos. 

NÚMERO DA CLASSE  ALTITUDE (M)  

1 290,0 - 390   

2 390,1 - 490  

3 490,1 - 590  

4 590,1 - 690 

5 690,1 - 790  

6 790 - 890   

Fonte: Produção autoral (2018). 

Os estudos das declividades são fundamentais no planejamento territorial, auxiliam na 

delimitação de faixas que podem ser utilizadas com segurança para cada tipo de ocupação, 

onde podem oferecer diferentes graus de proteção ao solo, interferindo na dinâmica dos 

processos erosivos. Para a análise do produto final, consideramos as características das cartas 

clinográfica, pedológica, geomorfológica, geológicas uso e ocupação do solo. 
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Para caracterizar a fragilidade ambiental da AID da UHE Espora, a partir declividade, 

seguimos os parâmetros estabelecidos na tabela 3 por Ross e Fierz (2017). 

Tabela 3 - Classes de Fragilidades pela variável de declividades. 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DAS CARACTERÍSTICAS DE DECLIVIDADE 

1- Muito Baixa 0 – 2% - ou 1º- relevos planos e elevados; Terraços fluviais livres 

de inundação 

2- Baixa 3 – 15 % ou  8º 

3- Média 16 – 30% ou 17º 

4- Forte 31 – 50% ou  25º 

5- Muito Forte acima de  50% ou 25º 

6-Muito Forte Menor 2% ou 1º- Relevo de  planícies inundáveis 

Fonte: ROSS, J. L S.; FIERZ, M. (2017)  Organização: Própria autoria (2018) 

Para a geração são organizados diferentes escalas e formatos de arquivos, 

posteriormente estes produtos são normalizamos e padronizados tomando como referência o 

sistema geocêntrico oficial de coordenadas UTM, Datum Sirgas 2000, Fuso 22 Sul, 

alcançando uma representação de dados em escala mais aproximada. 

O levantamento das bases de dados espaciais contou principalmente com o Banco de 

Dados do Serviço Geológico Americano (USGS, 2015), com resolução de 30m. A partir das 

imagens disponíbilizadas, foram gerados o Modelo Digital de Terreno – MDT, representando 

estatisticamente a superfície contínua do terreno, possibilitando a geração dos indicadores 

morfométricos de hipsometria, declividade, relevo sombreado, direção da vertente e curvas 

de nível. 

a) Hipsometria – foram definidas as classes, em quantidade de necessidade, dentro da 

altimetria regional da área, utilizando o critério de amplitude.  

b) Declividade – estabeleceu-se quatro grandes classes partindo do princípio que as 

declividades médias das unidades de compartimentação indicam os graus de instabilidade. 

Sendo assim, destacou-se a classificação, plano, suave ondulado, ondulado e Forte ondulado, 

seguindo a ordem descrita na tabela 3. Tendo em vista que os valores de referência devem ser 

modificados observando as características regionais do relevo (ROSS e FIERZ, 2017).  

 3.2 Geologia e Geomorfologia  

Para o desenvolvimento dos mapa geológico e geomorfológico, utilizou-se o 

procedimento operacional com o auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas –SIG´s, 
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com o software ArcMap 10.1® (ESRI, 2015), a partir do emprego da base nos dados 

RADAMBRASIL Folha SD 22 – Goiás (1981).  

A Classificação dos perfis de elevação para a análise da compartimentação da Bacia 

Hidrográfica do Rio Corrente foi realizada a partir do MDT e a aplicação da ferramenta 3D 

Analyst>Interpolate Line>Profile Graph, presente no programa utilizado. 

Enquadrou-se os resultados presentes na tabela de atributos, à classificação das 

unidades de relevos, seguindo a hierarquização proposta por Ross (1990) que identifica as 

macro unidades do relevo em Depressões, Planícies e Planaltos e posteriormente Ross (1992), 

que considera as características genéticas na definição de 28 unidades do relevo existente no 

Brasil. 

Nota-se na proposta a distinção dos planaltos em 11 unidades incluídas na classificação 

de bacias sedimentares, intrusões e coberturas residuais de plataforma, cinturões orogênicos e 

núcleos cristalinos arqueados e subdivide as depressões em 11 unidades e planícies em 6 

unidades distintas.  

Para a descrição da Compartimentação Geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio 

Corrente considerarmos a classificação dos táxons (Figura 1), propostos por Ross (1992). 

Apresenta-se a descrição da morfoestrutura (1º Táxon) a morfoescultura (2º Táxon) 

influenciados pela alteração do clima ao longo do tempo, as unidades de Padrões de tipos de 

relevos (3º Táxon) atribuído a partir do estudo da declividade do terreno e a identificação de 

áreas de agradação e denudação que são a individualização dos processos ocorrentes nas 

formas de relevo (4 Táxon), junto a identificação das formas de vertentes e processos atuais 

(5º e 6º Taxóns). 
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Figura 1 - Unidades Taxonômicas Representadas por ROSS (1992). 

 

Fonte: ROSS, J. L. S. (1992, p. 22) 

De acordo com Ross, esta taxonomia engloba as propostas de Penck (1953) que trata 

dos processos endógenos e exógenos como formadores das feições do relevo e adequa 

conceitos de Guerasimov e Mecerjakov (1968) quanto a morfoestrutura e morfoescultura, 

permitindo uma classificação por níveis de escalas. 

Com base na reestruturação da metodologia de Ross (1994) proposta por Ross e Fierz 

(2017), apresentaremos os níveis hierárquicos a serem aplicados no desenvolvimento do mapa 

geomorfológico. 

A descrição geomorfológica em campo também promove entendimento do relevo, 

como por exemplo, onde estão as unidades de relevo dissecadas, no entanto, o auxílio dos 

programas de geoprocessamento são essenciais na busca de dados de altitude e metragem das 

áreas, com base nestes dados deve-se então elaborar a análise de acordo com os dados do 

entalhamento médio dos vales e sua dimensão baseados nos estabelecimentos da metodologia. 

3.3 Clima  

Para o levantamento dos dados climáticos, na falta de estações meteorológicas ao 

longo da bacia, utilizaram-se referências bibliográficas quando ao clima da região, e dados de 
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exposição da classificação, com base nos índices pluviométricos do ano de 2017, coletados 

pela Estação Meteorológica de Observação de Superfície Automática de Jataí, base de coletas 

mais próxima da área de estudo para modo de exposição das características descritas.  

Estas informações foram disponibilizadas no portal HidroWeb 

(http://hidroweb.ana.gov.br/) sob responsabilidade da Agência Nacional das Águas - ANA, 

um banco de dados nacional para informações hidrológicas, integrante do Sistema Nacional 

de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

Foram realizadas pesquisas de gabinete quanto a caracterização local e regional do 

clima e dispostos em gráficos, gerados a partir do programa Microsoft® Excel 2013® (Licença 

15.0.4420.1017) que expõem os índices apresentados no ano de 2017, como forma de 

representação das características identificadas. 

Utilizaram-se as informações levantadas de normais climatológicas da área, a fim de 

definir um padrão na incidências de chuvas na região de estudo, os dados foram 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, e por dados de leituras 

regionais disponíveis do local a ser estudado, identificando períodos de maior e menor 

concentração das chuvas.  

A metodologia em aplicação estabelece as seguintes características (tabela 4) a serem 

aplicadas para a classificação dos índices pluviométricos.  

Tabela 4 - Níveis hierárquicos das variações pluviométricas segundo ROSS e FIERZ (2017) 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS PLUVIOMÉTRICOS 

1- Muito Baixa  Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do 

ano, com volumes anuais, não muito superiores a 1.000 

mm/ano. 

2- Baixa Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do 

ano, com volumes anuais não muito superiores a 2.000 

mm/ano. 

3- Média Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

períodos secos entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com 

maiores intensidades de dezembro a março, com volumes de 

1.300 a 1.600 mm/ano. 

4- Forte Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

período seco entre 3 e 6 meses, e alta concentração das chuvas 

no verão entre novembro e abril quando ocorrem de 70 a 80% 

do total das chuvas, com volumes de 1.600 a 1.800 mm/ano. 
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5- Muito Forte Situação pluviométrica com distribuição regular, ou não, ao 

longo do ano, com grandes volumes anuais ultrapassando 

2.500 mm/ano; ou ainda, comportamentos pluviométricos 

irregulares ao longo do ano, com episódios de chuvas de alta 

intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 

250/300 mm/ano (semi-árido).  

Fonte: Ross; Fierz (2017) 

3.4 Uso do solo e vegetação 

Para a classificação das formas de Uso da BHRC, utilizaram-se imagens do Satélite 

Landsat 8 (2018) disponibilizadas pelo Serviço Geológico Americano (USGS, 2015), com 

resolução espacial de 30 m. Foram classificadas as informações quanto a cobertura vegetal, 

pastagens, agricultura, silvicultura, solo exposto e massa d´água, a partir do Software ArcMap 

10.1® (ESRI, 2015), para aplicação do método de ponderação das distâncias entre médias dos 

níveis digitais das classes, a partir de parâmetros estatísticos que irão expor a probabilidade 

de um pixel pertences ou não a uma determinada classe ou outra, a partir da localização e 

distribuição espectral de cada classe selecionada.  

A descrição das características fitofisionômicas foram baseadas na Embrapa (2008) 

com relação a abordagem do Bioma Cerrado, são descritas 11 tipos principais de vegetação 

no bioma, as quais trazem uma correlação com o tipo de solos que podem ser encontrados em 

cada área de abrangência. As características da vegetação foram identificadas de acordo com 

as qualidades fitofisionômicas presentes no bioma Cerrado, identificados por Embrapa (2008). 

Quanto a identificação da vegetação no recorte em estudo, foram realizados trabalhos 

de campo para reconhecimento da área, assim como para a coleta de dados fitofisionômicos 

das formações de vegetações presentes, colaborando para a análise de fragilidade a partir da 

cobertura vegetal.  

Para a classificação das formas de uso e ocupação da área, utilizaram-se imagens do 

Satélite Landsat 8 (Junho de 2018) disponibilizadas pelo Serviço Geológico Americano 

(USGS, 2015), com resolução espacial de 30 m.  Foram classificadas as informações quanto 

a cobertura vegetal, pastagens, agricultura, silvicultura, e massa d´água, a partir do Software 

ArcMap 10.1® (ESRI, 2015), para aplicação do método de ponderação das distâncias entre 

médias dos níveis digitais das classes. Assim, gerou-se uma classificação automática, o Isoseg, 

um algoritmo de agrupamento de dados que pôde ser reclassificado e ajustado com a criação 
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de shapes de polígonos de cada tipo de uso para melhoramento dos resultados finais, gerando 

uma classificação supervisionada da área. 

Para definição dos parâmetros de fragilidade quanto à vegetação, Ross e Fierz (2017) 

traz adaptações às regras da metodologia inicial, assim como houve também uma 

reclassificação das classes de solos na atualização disponibilizada no ano de 2017. Sendo 

assim, a separação por tipos de cobertura vegetal e uso do solo está classificada em cinco 

níveis descritos na tabela 5.  

Tabela 5 - Classes de fragilidades pela cobertura vegetal e uso dos solos. 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DAS CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA 

VEGETAL E USO DOS SOLOS 

1- Muito Baixa  Proteção muito elevada dos solos; Florestas Primárias e 

Secundárias com elevado estágio de regeneração. 

2- Baixa Proteção alta dos solos; Savanas densas; Silvicultura com sub 

bosque e ou cobertura herbácea 

3- Média Proteção média dos solos cultivos de ciclo longo com curvas 

e terraceamento com forrageiras entre ruas de café, citrus, 

mamão, silvicultura, pastagem de baixo pisoteio.  

4- Forte Proteção baixa dos solos cultivos de ciclo longo sem 

forrageiras entre ruas e de ciclo curto com terraceamento e em 

curvas. 

5- Muito Forte Proteção muito baixa dos solos, terras desflorestadas com 

práticas de queimadas, solos expostos para cultivo e 

terraplenagens, cultivos de ciclo curto sem praticas 

conservacionistas. 

Fonte: ROSS, J. L S.; FIERZ, M. (2017) Organização: Própria autoria (2018) 

3.5 Solos 

Para a caracterização e a avaliação dos solos na BHRC, foram realizados 

levantamentos pré-campo e em gabinete, junto a análises de mapas existentes, a base foi o 

RADAMBRASIL Folha SD 22- Goiás (1981), buscando relacionar também os dados já 

existentes do material originário, do relevo, das condições climáticas e hídricas, características 

externas ao solo, como vegetação e uso, fundamentais na caracterização dos solos na área de 

pesquisa.  

A confirmação da classificação dos solos foi realizada com base na classificação do 

Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos- SBCS (2013) que estabelece 6 níveis 
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categóricos, onde quatro primeiros níveis são denominados de ordens, subordens, grandes 

grupos e subgrupos, os demais apresentam características atípicas e se mantêm em discussão 

para a classificação.  

Para o autor, a análise da proteção dos solos deve ser feita junto ao levantamento dos 

atributos físicos do solo, a textura do solo ajuda na indicação de sua fragilidade, tais como a 

predominância de argila ou silte e areia que indicam processos de desenvolvimento, 

cimentação e estruturação.  

Para o auxílio da identificação das estruturas dos solos em detrimento da confirmação 

da fragilidade na AID da UHE Espora, foram realizadas coletas de solos para análise da 

características morfológica dos tipos apresentados. Os dados observados para a análise 

apresentam as características de solos a serem enquadradas em cada nível hierárquico de 

fragilidade presente no Tabela 6. 

Tabela 6 - Níveis hierárquicos das variações de solos  

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DAS CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS 

1- Muito Baixa  Solos profundos, bem drenados Latossolos textura Argilo 

arenosa e Argilo porosa 

2- Baixa  Solos profundos bem drenados Latossolos textura médio-

argilosa 

3- Média Solos medianamente profundos, textura média arenosa, 

Argissolos, Nitossolos 

4- Forte  Solos Rasos com horizonte B pouco espesso de transição 

brusca Cambissolos 

5- Muito Forte Solos Rasos e pedregosos ou arenosos, Neossolos Litólicos e 

Quartzarênicos 

6-Muito Forte Solos Orgânicos e com alto hidromorfismo, Gleyssolos, 

Espodossolos e Tiomórficos.  

Fonte: Ross; Fierz (2017) Org. BIRRO, S. O. G (2018). 

O sexto nível hierárquico identificado entra na composição do mapa final caso se 

enquadrem em uma mesma região, no entanto estão distinguidos por diferenciação de 

composição de características especificas em locais de relevos distintos. 

Para a espacialização dos dados encontrados será usado o software Arcgis 10.1 ® 

(ESRI, 2015), utilizou-se o sistema de referência de coordenadas geográficas e o Datum 

SIRGAS 2000 UTM zona 22S.   

A metodologia de fragilidade em aplicação nos permite analisar para além das 

características encontradas nas cartas e imagens de satélite, deste modo, decidiu-se por incluir 
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a análise granulométrica dos solos para firmar características estruturais, importante variável 

na classificação dos ambientes instáveis, assim como também fazer a medição da quantidade 

de umidade presente no solo em cada ponto.  

Deste modo, os pontos foram distribuídos aleatoriamente em alta e baixa vertente, em 

áreas de tipos de ocupação aleatórias, considerando distintos usos, tais como Silviculturas, 

Pastagens, Vegetação e Monoculturas.  

A delimitação da área de influência direta foi feita a partir de imagens de satélite, 

selecionando a área de influência da UHE Espora ao longo do Rio Corrente e os afluentes 

presentes nesta abrangência, e a partir do campo de reconhecimento da área em conjunto com 

o mapa de solos, foram delimitados os pontos para coletas de dados de umidade e estrutura 

dos solo, além da confirmação dos tipos indicados na escala do mapa elaborado.  

Foram analisadas e diferenciadas as partículas de Argila, Silte e Areia de acordo com 

a Embrapa (2013) exemplificada na tabela 7, tendo em vista que esta, influência diretamente 

os níveis de processos erosivos no ambiente, a variável textura auxiliará para o entendimento 

da fragilidade. 

Tabela 7 - Padrões de Classificação das partículas dos solos.  

DETERMINAÇÃO TAMANHO DE PARTICULAS 

(MM) 

Argila < 0,002 

Silte 0,002 - 0,05 

Areia Fina 0,05 - 0,2 

Areia Grossa 0,2 – 2 

Fonte: Embrapa (2013) Organização: Autoria própria             

Para a análise das características granulométricas dos solos, primeiramente, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, e levantamento das atributos já descritas na área. 

Posteriormente realizou-se a delimitação dos pontos de coleta para a análise granulométrica. 

Visou-se abranger as variações de solos encontradas, estabelecendo pontos em alta e baixa 

vertente. Foram coletadas as amostras de 22 pontos com o auxílio do trado manual (Figura 2, 

item A), seguindo metodologia da Embrapa (1997), além disto foi necessário a utilização da 

enxada (Figura 2, item B),  fita métrica (Figura 2, item C) Martelo Pedológico (Figura 2, item 

D) para realização dos perfil de identificação dos tipos de solos, além do Manual de descrição 

e coleta de solos (2015) da Sociedade Brasileira de Ciência de Solos-SBCS e de um Sistema 

de Posicionamento Global - GPS, Modelo MAP 78s (Figura 2, item E). 
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Figura 2 - Equipamentos e materiais utilizados para coleta em campo. 

 

 
Organização: Autoria própria             

Para a análise Granulométrica seguiu-se o método da pipeta, proposto pela Embrapa 

(1997), com a utilização da amostra de 20g de solo para cada ponto coletado. 

Os solos foram dispostos em placas petri previamente pesadas em balança analítica de 

precisão AW220 – 200g X 0,0001g, Marte/Shimadzu (Figura 2, item A), posteriormente foi 

adicionado o reagente Peróxido de Hidrogênio (H2O2) e deixado em descanso, para a queima 

da matéria orgânica, e após secagem em estufa, foram pesados novamente para adequação do 

peso citado, 20g.  

Passaram-se as amostras em agitador mecânico de dispersão de solos Marconi MA147 

(Figura 3, item B), com a adição necessária de água destilada para dispersão do material e 

para cada amostra respeitou-se o tempo descrito na metodologia aplicada. Em seguida à 

agitação, o material foi peneirado em peneira 20cm, malha 0,053 de nº 270, (Figura 3, item 

B) para um copo Becker de 1000 em Polipropileno (Figura 3, item C), completado com água 

destilada até 1L, foi novamente agitado com o auxílio de um bastão e realizada a medição da 

temperatura, usada na definição do tempo descrito em metodologia.  

Após o tempo de descanso, extraiu-se a fração argila, com a utilização de uma pipeta 

(Figura 3, Item D), retirou-se 50ml de cada amostra à 5 centímetros de profundidade do 

Becker, a amostra foi disposta em placa de petri, previamente pesada, juntamente às amostras 

A B 

D C E 
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de areia retiradas da peneira e direcionadas a estufa (Figura 3. Itens D e E) para secagem à 

105º por 12 horas e novamente pesada, definindo o valores das frações argila e areia. 

Figura 3 - Equipamentos e materiais utilizados para análise textural dos solos 

 

 
Organização: Autoria própria 

Avaliar os níveis de areia são essenciais para estabelecer a relação solo-relevo 

influentes nos índices de fragilidade da metodologia em aplicação, pois esta considera a 

infiltração, retenção e drenagem do solo junto ao relevo. Para a determinação da textura no 

solo utilizou-se o triângulo textural simplificado elaborado pela Embrapa, que determina as 

classes texturais em Muito Argilosa, Argilosa, Média, Arenosa e Siltosa, segundo o modelo 

da figura 4. 

 

C D 

E 

A B 
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Figura 4 - Pirâmide Textural de Solos. 

 

Fonte: Embrapa, 2006. Organização: Autoria própria             

3.6 Fragilidade Ambiental 

Para a geração dos níveis de fragilidade potencial delimitou-se indicadores 

pedológicos, pluviométricos e clinográficos, e o mapa Geológico/Geomorfológico elaborado 

foi utilizado como apoio para análise da identificação das influências pela morfoestrutura e 

morfoescultura. 

Os mapas de características climáticas, clinográficas e dos tipos de solos receberam 

nova característica adicionadas à tabela de atributos, onde criou-se o campo "Fragilidade" para 

que cada item descrito ganhasse uma classificação, neste caso, de um a cinco conforme 

descrição metodológica dos níveis de fragilidade. Esta base, gerada em polígono foi 

transformada raster, através da ferramenta ArcToobox junto a função Conversion Tools>To 

Raster>Polygon to Raster, somente assim puderam ser calculadas. 

O cálculo inserido no software, junto a função Spatial Analyst Tools>Map Algebra> 

Raster Calculator presente na ferramenta ArcToolbox, utilizado para a geração de indicadores 

para o Índice de Fragilidade Potencial – IFP foi expresso pela seguinte fórmula: 

IFP = (1) CLIM_VALOR + (2) SOL_VALOR + (3) DEC_VALOR/3 

Onde CLIM_VALOR refere-se ao Clima, SOL_VALOR ao Solo e DEC_VALOR à 

declividade. 
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O resultado da geração deste mapa, será a base do próximo produto, a fragilidade 

emergente que utilização o IFP e o mapa base que diz respeito a delimitação das áreas de uso 

e ocupação do solo, expresso pela fórmula:  

   IFP + USO_OCUP = IFE 

Onde IFP é o Índice de Fragilidade Potencial, o USO_OCUP é a base de uso e 

ocupação, já alterado em sua tabela de atributos, adicionados os níveis de fragilidade por tipo 

de ocupação, conforme a metodologia descrita. O IFE é o resultado do produto final, o Mapa 

de Índice de Fragilidade Emergente da área, onde identificamos as áreas de instabilidade 

emergente de acordo com os tipos de intervenções antrópicas e seus impactos. 

A partir destes produtos cartográficos intermediários junto ao resultado do 

mapeamento das feições estruturais, chegamos aos dados necessários para realizar as análises. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análise da Paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Corrente - BHRC 

A bacia do rio Corrente (Mapa 2) abrange uma área de 7.190,235 km², e integra a bacia 

do rio Paranaíba, que por sua vez pertence à bacia do rio Paraná. Os principais formadores do 

rio Corrente são os rios Formoso e Jacuba, estes possuem suas nascentes no interior do Parque 

Nacional das Emas – PNE.  

Segundo dados do IBGE (2017), os municípios abrangidos pela Bacia Hidrográfica do 

Rio Corrente contam com uma população de 96.200 habitantes sendo assim distribuídos em 

Mineiros, em maioria com 62.750 e demais distribuídos entre Serranópolis, Chapadão do Céu, 

Itarumã, Itajá e Aporé, este último com menor índice populacional.  

Mapa 2 - Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente 

 

Organização: Própria Autoria (2018) 

O Rio Corrente percorre cerca de 450 km até chegar ao Paranaíba, visivelmente a bacia 

possui sua forma alongada, inclinada verticalmente, com seu perímetro de aproximadamente 

730 km e 7190 km² em área. 
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4.1.1 Clima  

Mariano (2005) e Lima e Mariano (2014) classificaram as características climáticas 

predominantes da região em verões chuvosos e inversos secos, caracterizando um clima 

tropical, com temperaturas médias de 16,9ºC a 30ºC. Segundo Embrapa (2008, p.154) “o 

cerrado caracteriza-se pela presença de invernos secos e verões chuvosos, um clima 

classificado como Aw de Koppen (Tropical chuvoso)”. Assim, identifica-se nesta área um 

clima menos chuvoso, entre maio e agosto, com início de chuvas e aumento de umidade e 

temperatura a partir de setembro. 

Silva et al (2008 p.128) colocam que “a variabilidade relativa da precipitação no 

Cerrado é elevada durante todo ano, sendo mais pronunciado nos meses secos”, outra 

informação relevante quanto as características climáticas regionais englobam a distribuição 

irregular das chuvas identificadas, agravante da fragilidade pois incide diretamente na 

capacidade de retenção de água no solo e a alta velocidade de infiltração, principalmente em 

solos com características arenosas.  

Em confirmação as características pluviométricas, tomamos como exemplo os dados 

anuais do ano de 2017, que atingiram aproximadamente 1400 milímetros no ano, onde os 

maiores índices pluviométricos estão registrados nos meses de outubro a março, variando de 

90 milímetros ao mês à uma máxima de 400 milímetros nos meses chuvosos e com máxima 

de 40 milímetros entre os meses de abril a setembro. (INMET, 2018). 

4.1.2 Vegetação 

O Bioma Cerrado é o segundo maior bioma do brasil, sendo caracterizado por 

formações Florestais, Savânicas e Campestres. A vegetação nestas áreas são características do 

domínio do Cerrado, que domina continuamente boa parte do estado de Goiás, caracterizado 

em razão do tipo de solo e clima.  

Ao longo da área da Bacia do Rio Corrente identifica-se a predominância de pastagens 

e lavouras, indicando alteração intensa da vegetação por ação antrópica. Os ambientes mais 

conservados são identificados em áreas de proteção ambiental, como na região em que se 

localiza o Parque Nacional das Emas – PNE, ademais há os que caracterizam reservas legais 

áreas de preservação permanente. As características da vegetação identificadas estão presentes 

na figura 5. 
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Figura 5 - Características da vegetação identificada na BHRC. 

 
Organização: Própria autoria (2018). 

As áreas que caracterizam as fitofisionomias foram identificadas por trabalho de 

campo, estas são as fisionomias das Formações Campestres com a presença dos Campos 

Rupestres (Figura 5, item A) identificados no Parque Nacional das Emas e as Formações 

Savânicas, com características de Veredas, Cerrado Sentido Restrito (item B) e Veredas (item 

A B 

C D 

E F 

G H 
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C), segundo as classificações indicadas pela Embrapa (2008). Temos ainda as Formações 

Florestais, que incluem mata de galeria (item D) e mata ciliar (itens E e F) e mata seca (item 

G) e cerradão (item H).  

4.1.3 Compartimentação Geomorfológica da BHRC 

Identificou-se, junto ao mapeamento geológico que a área de estudo está localizada na 

Bacia Sedimentar do Paraná e de acordo com dados do serviço geológico do Brasil “é uma 

bacia intracratônica, desenvolvida na Plataforma sul-americana após a consolidação das faixa 

Brasilianas (450Ma)” (BRASIL, 1982, p.29) e conforme Almeida (1977) a mesma está dentro 

da província do Paraná.  

A Bacia do Rio Corrente está identificada por cinco distintas Formações geológicas 

(Mapa 3) sendo composta pela Formação Serra Geral e Formação Botucatu do Grupo São 

Bento, Formações Marília e Vale do Rio do Peixe do Grupo Bauru e Formação Cachoeirinha, 

constituída de coberturas superficiais, classificada por Gonçalves e Schneider (1970), também 

conhecida como depósitos detríticos lateríticos nos mapeamentos do Projeto Radambrasil para 

a Região Centro Oeste. Estes materiais originário no Terciário-Quaternário, caracterizando-

se por argilas, areias, e conglomerados. 
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 Mapa 3 - Mapa Integrado Geomorfologia/Geologia da BHRC. 

 
 Organização: Própria autoria (2018)
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O Grupo São Bento foi caracterizado por White (BRASIL, 1988) e marcado por 

arenitos e basaltos jura-cretácicos do topo da Bacia Sedimentar do Paraná. Na área de estudo 

da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente é representada pelos derrames que identificam-se pela 

Formação Serra Geral e as deposições dos arenitos da Formação Botucatu. 

A Formação Serra Geral foi descrita por Gordon Jr. (1947), que a caracterizou por 

rochas vulcânicas presente na bacia do Paraná, formada por diversos e sucessivos derrames 

basálticos. Assim as rochas basálticas da Formação Serra Geral têm origem vulcânica, no qual 

são encaixadas em unidades litoestratigráficas mais antigas, apresentando muitas vezes 

aspecto maciço, cor cinza escura, granulação fanerítica fina a média, com presença de fraturas 

(AGIM/CPRM, 2000), em Goiás, sua ocorrência é identificada principalmente nos leitos do 

Rio Claro, Rio Verde, Rio Aporé e Rio Corrente. 

Na Classificação de Milani (1997) esta Formação caracteriza a supersequência 

Gondwana III, que também é composta pela Formação Botucatu, que se classificam por rochas 

areníticas e quartzosas associadas dunas eólicas do clima árido e semiárido, e sobreposta a 

elas há a Formação Serra Geral, formada pelo derramamento basáltico associado “à ruptura 

do paleocontinente Gondwana que corresponde ao maior vulcanismo fissural em região 

continental, que resultou no empilhamento de até 2.000 m de basaltos.” (MORELATTO, 2017 

p.8). 

A Formação Botucatu está sobreposta pelo derramamento basáltico, ocorrido por 

ocasião da separação dos continentes, com aproximadamente dois mil metros de magma que 

recobriram o deserto formado por arenitos eólicos que existiu na Bacia do Paraná ao longo 

dos Períodos Triássico-Jurássico. A coloração é identificada com tons avermelhados dispostos 

em formatos de dunas, apresentando assim estratificações cruzadas, planas e paralelas. 

(MILANI, 1997). 

O Grupo Bauru decorre a partir da finalização das atividades de separação do 

Continente, que consequentemente iniciou o processo de depósito e finalização da 

caracterização da Bacia do Paraná, identificado no Cretáceo Superior. Possuindo arenitos com 

granulação rústicas e assentados sobre as rochas da Formação Serra Geral. (DAL’BO E 

BASILICIN, 2011) 

A Formação Marília, ocorrente no Grupo Bauru foi descrita por Almeida e Barbosa 

(1953) apresentando características com arenitos de granulação mais grossa e coloração 

avermelhada. Sua característica sedimentar é caracterizada por alternâncias verticais de 

paleossolos, depósitos eólicos e depósitos fluviais, explicando as características 

granulométricas arredondadas.  Segundo Dal’Bo e Basilicin (2011, p. 526) “na Formação 
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Marília o modelo de construção de corpos geológicos envolve duas fases temporais distintas, 

que se alternam ciclicamente, e possuem a mesma grandeza espacial”, que caracterizam-se 

por depósitos arenosos com marcas onduladas eólicas e a fase de pedogênese, em razão do 

aumento de umidade e ação do intemperismo, isto caracteriza os paleossolos descritos nos 

estudos destes autores. 

Já a Formação Vale do Rio do Peixe expõe “arenitos de textura muito finos a finos, de 

coloração marrom-claro, rosado a alaranjado, de seleção moderada a boa e com estratificação 

plano-paralelo e cruzada subordinada.” (FERNANDES, 2004 p.56). E se assenta diretamente 

sobre os basaltos da Formação Serra Geral e se apresenta abaixo da Formação Marília, 

caracteriza-se também pela estratigrafia cruzada, assinalando a ocorrência de deposição 

eólica, sendo encontrada nas partes mais planas do relevo. 

A tabela 8, expõe as características encontradas para cada tipo de formação. Estas 

podem ser identificadas em trabalho de campo e descritas para identificação e comprovação 

através dos afloramentos rochosos. 

Tabela 8 - Características dos litotipos encontrados na BHRC.  

 
EÓN ERA PERIODO LITOTIPOS DESCRIÇÃO 

F
A

R
E

N
O

Z
Ó

IC
O

 

Cenozoica 

Terciário 
Aluviões/Coberturas 

Detrito-Lateríticas 

Blocos, matacões, cascalho, 

seixos, siltes e 

argilas/concreções e 

latossolos. 

Quaternário 
Formação 

Cachoeirinha/TQdl 

Argilas, areias e níveis 

conglomeráticos e 

conglomerados, siltes e areias 

inconsolidadas. 

Mesozóica 

Cretáceo 

Grupo Bauru - 

Formação 

Marília/Formação 

Vale do Rio do Peixe 

 Arenitos de granulação 

Grosseira/Arenitos finos a 

muito finos de estruturas 

cruzadas 

Jurássico 

Grupo São Bento - 

Formação Serra 

Geral e Formação 

Botucatu 

Derrames de Basaltos com 

Diques e Sills de Diabásio 

Fonte: CPRM, 2000. Organização: Própria autoria (2018) 

Com relação a Formação Cachoeirinha, Oliveira e Campos (2012, p. 140) colocam que 

“as rochas do Grupo Bauru e basaltos da Formação Serra Geral foram erodidos e transportados 

para novos sítios deposicionais, dando origem aos sedimentos cenozóicos da Formação 

Cachoeirinha e as coberturas arenosas indiferenciadas.” Sendo assim se encontra em 

sobreposição às formações do Grupo Bauru, isto explicaria a descrição dada por Gonçalves e 

Schneider (1970) onde a formação é identificada na Era Cenozóica, e denominada para definir 

sedimentos inconsolidados ocorrentes na Bacia do Paraná. Apresentam-se no mapeamento 
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também áreas identificadas com Depósito Aluvionares e Unidades de Coberturas Dendríticas 

Diferenciadas. 

A Bacia possui 4 tipos de solos identificados em primeiro nível categórico (Mapa 4), 

em predominância do Latossolo com várias associações de Latossolos identificados no 

segundo nível categórico, tais como o Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo 

possuindo distintas características de textura e estrutura, os Neossolos quartzarênicos e 

Litólicos, Argissolos Vermelho-amarelos e Gleissolo, assim como também, as suas 

associações. 
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Mapa 4 - Mapa de diferenciação dos tipos de solos da BHRC 

 

 Organização: Própria autoria (2018) 
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De acordo com as características levantadas pelo Plano Diretor da Bacia do Rio 

Paranaíba (2011), os Latossolos são predominantes ao longo de toda a bacia e variam sua 

textura de média a arenosa/média e argilosa a muito argilosa, compreendendo sempre os 

relevos plano a ondulados, observando-se o domínio dos Latossolos Vermelho-Escuro 

distróficos quando há a presença de áreas da Formação Vale do Rio do Peixe e Latossolo Roxo 

distrófico nos fundos de vale em razão dos Basaltos da Formação Serra Geral. 

De acordo com a classificação da compartimentação do relevo proposta por Ross 

(1990, 1992) identificou-se que ao longo da extensão da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente 

pode-se classificar áreas de Planaltos e Chapadões, identificando a compartimentação de 

Planaltos e Chapadas do Rio Paraná, a unidade geomorfológica estrutural apresenta as 

características expostas na tabela 9. 

Tabela 9 - Características da Unidade Geomorfológica Estrutural de Planalto e Chapadas da 

Bacia do Paraná. 
PLANALTOS E CHAPADAS DA BACIA DO PARANÁ 

Formas do Relevo 
Altitude 

(m) 
Litologia Solos 

Colinas amplas com 

topos convexos - centro-

norte 

400-700 Arenitos 

Latossolos 

vermelho-

amarelos-arenosos 

Chapadas - superfícies 

planas no Norte – 

Nordeste 

700-800 

Arenitos associados 

com cobertura 

dedrítica argilosa 

Argissolos 

vermelhos-

arenosos 

Patamares e Escarpas 

Estruturais associadas a 

morros e colinas de 

topos convexos 

800-1400 
Basaltos, diabásios 

e riolitos 

Latossolo 

vermelho-argiloso 

Escarpas nas bordas 1400 +  

Nitossolo, 

Cambissolos, 

litólicos 

Fonte: ROSS (2006) Organização: Própria autoria (2018) 

A partir da elaboração dos mapas de Hipsometria e Declividade, foram possíveis as 

confirmações das caraterísticas da estrutura geológicas destacadas ao longo da BHRC.  

Identificou-se junto ao mapa de declividade (Mapa 5) que na Bacia do Rio Corrente 

predomina declividades entre 0 a 3%, em alguns trechos meandros e alagadiços da planície 

fluvial, seguido de setores mais dissecados que é iniciado pouco antes do trecho médio bacia, 

e segue em direção a foz de forma mais uniforme.  
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Mapa 5 - Mapa de Declividades da BHRC. 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

Os dados resultantes das classes de declividade do relevo, com base na classificação 

de Ross (1994) identificou a abrangência de 6,175 quilômetros quadrados em área de relevo 

plano, caracterizando predominância principalmente do alto a médio curso, segundo tabela de 

percentual de declividades (tabela 10). 

Tabela 10 - Resultado do percentual das classes de Declividade da BHRC 

DECLIVIDADE RELEVO 

 (ROSS 1994) 

ÁREA NA 

BACIA (KM²) 

ÁREA NA 

BACIA (%) 

0 A 6% Plano 6.175,8 85.9 

6 A 12% Suave 875,1 12,1 

12 A 20% Ondulado 82,9 1.1 

20 A 30% Forte Ondulado 29,6 0,4 

>30% Escarpado 21,0 0,3 

Organização: Própria autoria (2018) 

O relevo pouco dissecado, também está presente em grande parte da bacia, identificado 

principalmente nas áreas de Chapadas, em alto curso da BHRC, sendo 875,11 km² destacados, 

Com a predominância de relevos medianamente dissecados e algumas áreas entre Itarumã e 

Itajá e Fortemente dissecados a Escarpados nos interflúvios das margens, tanto direita quanto 

esquerda. Nestes segmentos pode-se destacar a influência da Formação Marília, e rochas 

vulcânicas, sobrepostas à Formação Vale do Rio do Peixe, identificadas por Fernandes (1998). 
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Nota-se que o relevo plano a pouco dissecado predomina na região do Parque Nacional 

das Emas, no município de Mineiros, correspondente ao alto e médio curso, ocupando também 

planícies e terraços fluviais e superfícies denudacionais posicionadas entre as altitudes de 400 

a 800 metros.  

A indicação da variação altimétrica (Mapa 6), caracteriza quatro intervalos, com 

escalas de cores frias a quentes, quando atinge 890 metros, identificadas nas proximidades das 

cabeceiras de drenagens principais, em Mineiros, a montante, predominando na Chapada das 

Emas – Taquari, e as cores frias para a diminuição da altitude até seus 314 metros até a jusante, 

indicando uma variação de 576 metros ao longo de 730km de comprimento da bacia. 

Mapa 6 - Mapa de variação altimetrica da BHRC. 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

 A base gerada com as curvas de níveis altimétrico, possibilitou a construção dos perfis 

topográficos (Mapa 7) para a exposição dos relevos de alto, médio e baixo curso da BHRC, 

estes perfis trazem a configuração do relevo da forma horizontal para vertical, e representam 

a superfície do terreno a partir de um corte vertical em curvas de níveis que expressam a 

presença onde estão as áreas rebaixadas e as mais elevadas (DIAS-FILHO, 2014), 

demonstrada na tabela 11.  
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Tabela 11 - Classes de definições para os índices altimétricos. 

NÚMERO DA CLASSE  ALTITUDE (M)  

1 314-400 

2 400,1 - 700 

3 700,1 - 800 

4 800,1- 1400 

Organização: Própria autoria (2018) 

 A partir do mapa de elevação do relevo elaborado, foi possível, gerar o perfil 

longitudinal do leito do rio, com a extensão do curso principal. 
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Mapa 7 - Elevação do Terreno e Perfis Topográficos A, B e C. 

 

Organização: Própria autoria (2018)
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O corte acompanha desde a nascente até a foz do Rio Corrente e demostra um “degrau” 

em médio curso, confirmando a presença da incidência de afloramento do Basalto da 

Formação Serra Geral, que por sua vez caracteriza as cachoeiras e corredeiras presentes nesta 

área (Figura 6, itens A, B e C). 

Figura 6 - Cachoeiras e corredeiras e afloramento da rocha identificados no médio curso do 

Rio Corrente.  

 

Organização: Própria autoria (2018) 

O perfil topográfico A (Figura 7, itens A, B e C), colocado em alto curso da BHRC, 

identifica as formas dos Chapadões Residuais dos Planaltos Setentrionais da Bacia Sedimentar 

do Paraná, com topos tabulares e convexos, estas formas localizam-se no Chapadão das Emas. 

Figura 7 - Relevo identificado no alto curso da BHRC. 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

 O perfil topográfico B (Figura 8, imagens A, B e C) foi colocado em médio curso da 

Bacia, também apresenta feições de topos convexos e tabulares, com características de média 

a baixa drenagem, em áreas de denudação da bacia, localizada logo após a incidências das 

corredeiras identificadas anteriormente no perfil longitudinal do rio. 

Figura 8 - Relevos identificados no médio curso da BHRC. 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

A B C 

A B C 

A B C 



68 

 

 As características do baixo curso identificadas no perfil topográfico C, são atípicas 

para áreas a montante, onde normalmente são identificadas por áreas planas. A influência da 

geologia, se destaca através do mapa de declividade (Mapa 4) e Altimetria (Mapa 5) nesta 

área, indicam a presença de formas de morros residuais de topos tabulares, presentes em razão 

da ocorrência de rochas da Formação Marília nas bordas da bacia. Estas formas se apresentam 

nos divisores das Bacias do Rio Claro e Rio Verde, e em seus patamares. Os relevos 

identificados seguem na figura 9, com as feições que exemplificam as características dos 

residuais (item A) e o relevo plano (itens B e C). 

Figura 9 - Relevo em destaque no baixo curso da BHRC 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

A partir dos levantamentos realizados, elaborou-se um quadro (quadro 1) para a 

identificação das características do relevo presente na BHRC a partir da classificação 

desenvolvida por Ross (1992), onde incluem-se os seis níveis taxonômicos, envolvendo as 

formas estruturais e esculturais presentes.  

O 1º Taxón identifica a característica morfoestrutural do relevo, identificado pelos 

Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, o 2º Taxón traz sua subdivisão, especificando em 

qual área desta bacia está incluído, sendo o Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do 

Paraná. 

 

 

A B C 
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 Quadro 1: Quadro taxonômico do relevo da BHRC. 

1º TÁXON 2º TÁXON 3º TÁXON 4º TÁXON 5º TAXÓN 6º TAXÓN 
P

L
A

N
A

L
T

O
S

 E
 C

H
A

P
A

D
A

S
 D

A
 B

A
C

IA
 D

O
 P

A
R

A
N

Á
 

P
la

n
al

to
 S

et
en

tr
io

n
al

 d
a 

B
ac

ia
 S

ed
im

en
ta

r 
d
o
 P

ar
an

á 

Superfícies inter-

denudacionais da Bacia 

Sedimentar do Paraná 

Vales e pedimentos dos 

baixos cursos das sub-

bacias do Paranaíba – 

Grande. 

Formas: Pediplanos, Topos 

convexos, Topos tabulares - Dc; 

Dt; Pru; Pri 

 

Dens. de Dren. Média; Baixa e 

Muito Baixa. 

Afloramentos rochosos, 

Materiais denudacionais 

Planaltos residuais do 

interior da Bacia 

Sedimentar do Paraná 

Patamares das altas 

Bacias dos Rios Verde – 

Claro. 

Formas: Pediplanas e Topos 

Tabulares - Pgu; Dt; 

 

Dens. Dren.: Baixa. 

Afloramentos Rochosos. 

Processos de Pediplanação 

Chapadões residuais dos 

planaltos setentrionais da 

Bacia Sedimentar do 

Paraná 

Chapadão das Emas-

Taquari 

Pediplanos, Topos tabulares e 

Topos Convexos - Dt, Pge, Pgu, 

Dc; 

 

Dens. Dren.: Média, Baixa. 

Ravinamentos e 

Voçorocamentos 

Formas agradacionais 

atuais e Subatuais 

Interioranas 

Planícies e terraços 

fluviais 

Planície-Apf; 

 

Processos erosionais e 

Assoreamentos 

  Organização: BIRRO, S. O. G.(2018)  
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As características identificadas em 1º e 2º táxons englobam áreas regionais, e o 3º nível 

unidades geomorfológicas correspondentes a BHRC, o processos e formas, neste caso 

utilizou-se as características descritas pelo levantamento RadamBrasil, Folha Goiás (1981). A 

Compartimentação dos 4º, 5º e 6º níveis taxonômicos são referentes aos modelados 

superficiais do relevo, e processos visíveis no tempo atual descritos pelas unidades 

taxonômicas apresentadas por Ross (1992). 

As características identificadas ao longo da BHRC, apresentam predominantemente o 

relevo com colinas   média a baixa, principalmente em razão dos Vales, Chapadões e Planícies, 

característicos em grandes áreas. Neste caso, explica-se as descrições do 5º táxon, onde 

predomina as formas em colinas de topos convexos e tabulares e densidade de drenagem 

média a baixa. Condizente com o 6º táxons, tem-se a incidência de processos erosivos nos 

chapadões em razão, principalmente, do tipo de solo, assim também afloramentos rochosos 

em médio curso por incidência da Formação Serra Geral ao longo do leito do rio, e áreas de 

planícies assoreadas em razão do transporte do sedimento. Em exceção, identificou-se às 

bordas em baixo curso, relevos de chapadões residuais que influenciaram também na 

modelagem os leitos à montante, e desenvolveram processos de desnudação, contribuindo 

também na incidência de afloramentos rochosos em toda a borda. 

4.1.4 Uso e ocupação do solo   

 As áreas com a presença de vegetação do cerrado foram classificadas no mapa de 

forma geral, no entanto identificou-se suas variações conforme o reconhecimento em campo. 

O Parque Nacional das Emas é caracterizado pela vegetação campestre, e por ser uma área de 

proteção permanente, foi destacado no mapa de uso (Mapa 8) de forma única, apresentando 

predominância para Vegetação Campestre.   
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Mapa 8 - Mapa de uso do solo na Bacia do Rio Corrente 
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Nas demais classificações dos tipos de vegetação encontrados, destacamos as matas 

ciliares com constantes pressões da expansão agricultura e pecuária. Para identificação das 

Formações Florestais, temos as matas Secas e as Matas Sempre Úmida, ou Cerrado Típico 

encontradas na BHRC. 

A área identificada de cada classe de uso está exposta na Tabela 12, onde nota-se a 

predominância do uso para pastagens, seguido também pela da agricultura. 

Tabela 12 - Classes de uso do solo por área na Bacia 

CLASSES DE USO ÁREA NA BACIA 

(KM²) 

ÁREA NA BACIA 

(%) 

Pastagem 3154,7 43,8 

Agricultura 2058,8 28,6 

Parque Nacional das Emas 875,4 12,1 

Vegetação 484,5 7,7 

Massa d’água 89,4 3,0 

Silvicultura 42,3 0,5 

Organização: Própria autoria (2018) 

Os usos indicados no mapa (Mapa 7) confirmam o que pôde ser identificado em 

campo, deste modo são predominantes as áreas para pastagens, representando 43,87% da bacia 

e agricultura, tomando 28,63 % no uso da área, na Figura 10 estão presentes as imagens das 

áreas identificadas, dentre elas a cana-de-açúcar (item A), soja (item B), milho (item C), 

amendoim (item D), também apresentam-se áreas identificadas pelo cultivo de Silvicultura 

(item E) com a menor área identificada, além da representação da maior área em uso para 

pastagens (item F) e tipos de vegetação encontrados, tais como Campo Limpo (item G), Mata 

Seca (item H), Cerradão (item I) e matas de galeria (item J). 

Figura 10 - Imagens dos tipo de usos encontrados a partir de campo na área de estudo. 

 

A B 
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Organização: Própria autoria (2018). 

4.2 Caracterização da Área de Influência Direta UHE Espora 

O modelo metodológico proposto, visou a utilização das classes de declividade, o qual 

relaciona também as variáveis solo, geologia/geomorfologia, clima e uso e cobertura vegetal. 

O levantamentos das variáveis citadas são essenciais para a geração do produto síntese e 

análise geomorfológica, a fragilidade do local a partir de suas características genéticas, e o 

nível de intensificação desta fragilidade em razão da influência antrópica.  

O reservatório de Espora tem cerca de 30 km² e está implantada no Rio Corrente, 

aproximadamente a 455 km a sudoeste de Goiânia, com distância de 55 km da área urbana de 

E 

C D 

J 

F 
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Serranópolis/GO e na divisa das cidades de Itarumã e Aporé/GO. Tendo em vista a influência 

do reservatório nos espaços físicos, bióticos e socioeconômicos neste recorte, se faz possível 

descrever as alterações, assim como consequências das ações de construção e operação do 

empreendimento, impactos quanto a instalação da usina e uso e ocupação de seu entorno de 

seu reservatório. 

A recorte delimitado compõe-se da parte diretamente atingida pela construção do 

reservatório, neste caso, 11,67% de área a médio curso da BHRC, a delimitação levou em 

consideração o barramento físico da Usina, e sua influência que compreende uma área de 

839,3 km² e um perímetro de 181 km, até a primeira queda d´água a montante da área de 

alagamento, identificada nas proximidades do povoado de Itumirim/GO. O mapa 9 apresenta 

o recorte do espaço selecionado como a área de influência direta ambiental, suscetível a sofrer 

alterações provocadas pelas mudanças na forma de uso e ocupação após sua instalação.  

Mapa 9 - Mapa de Localização da AID UHE Espora 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

4.2.1 Classificação Climática 

Em razão da escassez de dados pluviométricos contínuos da área em estudo, buscou-

se, neste caso, a exposição da confirmação dos dados apresentados nos estudos de Mariano 
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(2005) e Lima e Mariano (2014), os quais colocam que ao longo do ano a precipitação e 

temperatura do ar nesta região variam de forma sazonal na região, esta é considerada uma 

característica climática predominante no cerrado brasileiro.  

Com base nisto, em forma de exposição da constante climática típica da área, foram 

selecionados os índices pluviométricos do ano de 2017 na estação mais abrangente à área de 

pesquisa, para a análise dos dados mensais de chuva, sendo realizado a soma de toda a 

precipitação ocorrida nos meses deste ano, e para os valores anuais de chuva foi realizada a 

somatória dos valores mensais.   

Os gráficos 1 e 2 expõem os índices de precipitação total anual baseada no ano de 

2017, indicando predominância com índices de pluviosidades distribuídos entre outubro e 

maio, e escassez de chuvas nos meses de junho a setembro, os gráficos seguintes foram 

elaborados para a exemplificação da classificação indicada pela Embrapa (2008) e Lima e 

Mariano (2014), a partir dos dados coletados da estação automática de Jataí, uma das estações 

mais aproximadas da área em estudo.  

O gráfico 1 apresenta as médias de temperatura ao longo do ano de 2017, afirmando 

as características de clima seco e frio nos meses de maio a agosto e temperaturas médias a 

altas a partir do mês de setembro, com aumento da umidade e precipitação no mês de outubro. 

Gráfico 1 - Total de Precipitação no ano              Gráfico 2 - Médias de Temperatura no ano 

de 2017.                                                                   de 2017. 

      
Fonte:  Normais climáticas do INMET (2018)          Fonte:  Normais climáticas do INMET (2018) 

Organização: Própria autoria (2018)                          Organização: Própria autoria (2018) 

Verificou-se que os meses referentes a estação de inverno, a precipitação foi escassa 

nos meses de abril a setembro. Os meses referentes a estação de verão, estão representados 

pelos meses úmidos de outubro a março, identificados no gráfico 2, apresentando, deste modo 

maiores valores pluviométricos e o aumento de temperaturas.  

Deste modo, de acordo com as características estabelecidas na metodologia proposta 

o clima teve classificação 3 no nível de fragilidade potencial existente, onde há a situação 

pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos secos entre 2 e 3 meses no 
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inverno, e no verão com maiores intensidades de dezembro a março, com volumes de 1.300 a 

1.600 mm/ano. 

4.2.2 Geologia e Geomorfologia  

A Geomorfologia da área é caracterizada por vestígios das áreas de Chapadões 

presentes à montante do reservatório, característica no alto curso da BHRC. A área em recorte 

está localizada em uma transição de alto ao baixo curso, onde carrega depósitos e coberturas 

detríticas provenientes dos processos de intemperismo das rochas, ocorrentes desde o topo da 

bacia, isto explica a denominação para a superfície coalescente intermediária, presente em 

todo o médio curso da BHRC. 

As áreas Interdenudacionais são características dos locais que recebem o material 

intemperizado erodido, proveniente de áreas mais inclinadas, nota-se que esta área se torna 

mais ampla conforme se apresenta ao baixo curso, onde há a presença dos relevos mais 

acentuados da formação Marília.  

Mapa 10 - Mapa integrado de Geologia e Geomorfologia da área 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

De acordo com Fernandes (2004) a Formação Vale do rio do Peixe, apresenta arenito 

de granulação grosseira a fina e estruturas cruzadas, e na área em estudo está identificada ao 
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longo dos cursos d´água dos afluentes que encontram o Rio Corrente, sempre sobreposta aos 

basaltos da Formação Serra Geral, presente, como observa-se no mapa (10), ao longo do curso 

d´água principal. 

Segundo a descrição de Fernandes (2004) e Souza e Candeiro (2012) a Formação Vale 

do Rio do Peixe é formada de arenitos interpostos com siltitos ou lamitos arenosos, podem ser 

muito finos a finos, marrom-claro rosado a alaranjado, de seleção uniforme. A partir disto 

pôde-se associar os arenitos encontrados na área em estudo, com coloração alaranjada e 

estratigrafia visivelmente cruzada, exposto nas imagens A e B (figura 11) identificado às 

margens do Rio Corrente possibilitando a identificação da formação Vale do Rio do Peixe, a 

imagem C da figura 11 demostra outro local, onde há a variação da coloração do tipo da rocha, 

mais clara, apresentando a mesma inclinação e disposição estratigráfica. 

Figura 11 - Arenitos da formação Vale do Rio do Peixe. 

 

Organização: Própria autoria 

A Formação Serra Geral manifesta contemplar toda a área do vale fluvial ao longo 

desta parte da bacia, e caracterizam as áreas de cachoeiras e corredeiras identificadas à 

montante deste recorte, assim como de alguns afluentes.  De acordo com Hartmann (2014), a 

Formação Serra Geral foi formada por inúmeros derrames de lavas, possibilitando que fossem 

compostas vários tipos de rochas vulcânicas, e com distintas características, "as rochas 

dominantes são basalto, andesito basáltico e andesito, poucos riodacitos e riolitos" (p. 175). 

Na área em estudo identificou-se as rochas ígneas basálticas, aflorando nas 

proximidades do povoado de Itumirim e caracterizando a incidência de degraus e corredeiras 

ao longo do rio, as imagens A e B (Figura 12) expõem estas áreas, a imagem C demostra as 

características da rocha encontrada.  

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Figura 12 - Rochas Basálticas da Formação Serra Geral identificadas. 

 

Fonte da Imagem A: Foto de BARCELOS, A, A. (2017) Organização: Própria autoria. 

 As características geológicas encontradas na área não só possibilitaram a relação com 

a geomorfologia local, como também a relação com as texturas dos tipos de solos analisados. 

Isto por que, o intemperismo gerado em arenitos em ambientes tropicais pode acelerar o 

processo de quebra do material, ocasionando solos arenosos e com baixo poder de 

compactação, principalmente em áreas de baixa concentração de matéria orgânica. 

(FREITAS, 2016). 

4.2.3 Declividade 

Segundo Braga et al. (2017, p.89) "a declividade é uma das principais variáveis quanto 

ao mapeamento de fragilidade ambiental, pois os processos erosivos hídricos, associados a 

outros fatores, podem ser acelerados a partir do grau de inclinação da vertente do terreno". 

Sendo assim, esperando conhecer a influência da declividade na incidência de fragilidade 

local, gerou-se a declividade da área levando em consideração a classificação estabelecida por 

Ross e Fierz (2017), seguindo a descrição descrita na tabela 13. 

Tabela 13 - Classes de Fragilidades pela variável de declividades. 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DAS CARACTERÍSTICAS DE DECLIVIDADE 

Plano 0 – 2%   

Suave ondulado 3 – 15% 

Ondulado 16 – 30% 

Forte ondulado 31 – 50%  

Fonte: ROSS, J. L S.; FIERZ, M. (2017) Organização: Própria autoria (2018) 

 Deste modo, o mapa de declividade local (Mapa 11) nos permitiu notar um relevo 

plano em áreas de topos e em alguns casos em vales fluviais, e o relevo suave ondulado a 

ondulado conforme se direciona ao leito do rio corrente. Nota-se um pequeno trecho de 

entalhamento do rio, a montante do recorte a presença de uma maior inclinação, incidente da 

A B C 
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presença de rochas basálticas da Formação Serra Geral identificada anteriormente, formando 

degraus de rochas em uma área de presente corredeiras.  

Mapa 11 -  Características da declividade da área em estudo. 

 
Organização: Própria autoria (2018) 

Sala e Gaspareto (2010) afirmam que a declividade incidente do terreno, avaliado em 

conjunto com o tipo e a textura dos solos, e a análise do uso do solo apresentado na área em 

estudo, pode contribuir na previsão de processos erosivos, possibilitando a tomada de decisões 

que contribuam para o melhor aproveitamento do espaço. Quanto a suas abrangências em área, 

a declividade apresentada, classificada em maioria em ondulada (61,5%) a plana em áreas de 

topo (28,7%), conforme tabela 14, podendo não acarretar influência em processos erosivos, 

até que seja analisada em conjunto com os demais produtos gerados.  

Tabela 14 - Resultado do percentual das classes de Declividade da área 

DECLIVIDADE RELEVO 

 (Ross e Fierz, 2017) 

ÁREA  
(%) 

0 – 2%   Plano 28,7 

3 – 15% Suave 9,2 

16 – 30% Ondulado 61,5 

31 – 50% Forte Ondulado 0,6 

Organização: Própria autoria (2018) 
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 Os relevos ondulados apresentam maior necessidade em práticas de conservação, tais 

como terraceamento para os cultivos da agricultura do que os relevos planos, onde escoamento 

superficial é muito lento e a erosão hídrica não é significativa, e apesar das áreas suavemente 

onduladas serem bastante parecidas, o escoamento superficial é lento, mas pode indicar maior 

fragilidade em solos arenosos, e com comprimento de rampa longo (SANTOS et al.,2008; 

KLEIN, C.; KLEIN, 2015). Nota-se que cada classe de declividade possui características que 

podem incidir nos níveis finais de fragilidade, tendo em vista que influenciam no escoamento 

das águas superficiais e possuem distintas formas de uso e ocupação.  

4.2.4 Solos 

A partir da geração do mapa de solo notou-se que parte da bacia se encontra em áreas 

de abrangência de Latossolos, estes, em geral, apresentam desde texturas argilosas quanto as 

texturas médias a arenosas. Ainda assim, nesta área há a predominância dos solos arenosos e 

a identificação de solos Neossolos Litólicos, o que, segundo à metodologia, pode classificar a 

área em uma fragilidade mais elevada com relação aos tipos de solos indicados.  

Segundo Cuiabano et al (2017) a densidade, porosidade e capacidade de retenção e 

infiltração da água no solo é o que determina sua vulnerabilidade aos processos erosivos. 

Assim também como os usos intensivos e inadequado do solo pode alterar a densidade e 

porosidade, influenciando nos atributos físicos.  

O levantamento de solos se mostra a melhor forma de conhecer os aspectos físicos da 

área, este consistiu na produção de dados das principais características dos tipos de solos já 

mapeados. Buscando conhecer as características granulométricas dos tipos de solos 

identificados, foram realizadas coletas em 22 pontos marcados em distribuição aleatória em 

alta e baixa vertente (Mapa 12), procurando abranger cada variação dos tipos de solo 

identificados no mapa base de solos.  
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Mapa 12 - Mapa dos pontos e as classes de solos na Área de Influência UHE Espora 

 

 Organização: Própria autoria (2018) 

Esta caracterização possibilitou a reclassificação de áreas que até então tinham outra 

classificação em pequena escala. A presença dos Neossolos Quartzarênicos colocado pelo 

mapeamento RADAMBRASIL (BRASIL, 1981) para determinadas áreas do recorte de estudo 

não foram identificados, mostrou-se em seu lugar a presença do Latossolo Vermelho-Amarelo 

de textura arenosa, observada in loco e confirmada em análise laboratorial.  

Os Neossolos Litólicos foram identificados a montante da área de recorte no município 

de Serranópolis e Aporé, o perfil de identificação está exposto no item A (Figura 13) do perfil 

de Neossolo Litólico e o item B identifica a presença de Latossolo Vermelho-Amarelo na 

Bacia. Percebe-se que os tipos Latossolos são predominantes ao longo da bacia, possuindo 

variação, estas podem ser identificadas visualmente por meio da coloração, tato e perfis 

realizados. O item C (figura 13) identifica os Latossolos Distroférricos enquanto a itens D e 

E da figura apresentam os Latossolos Vermelho Escuro e Latossolo Vermelho. O item F 

(figura 13), representa a presença dos solos hidromórficos, ou Gleissolos, presentes nas áreas 

mais baixas e úmidas.  
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Figura 13 - Imagens dos perfis de solos identificados em campo 

 
Organização: Própria autoria (2018).  

Os Latossolos podem ser identificados ao longo de toda a área, e os Neossolos 

Litólicos são facilmente identificados em campo, por apresentarem-se como rocha em 

decomposição, ainda a ser alterada, neste caso se apresentou em área mais plana a montante 

da área do reservatório, antes das áreas das quedas de cachoeiras e do trecho de entalhamento 

do rio, identificado em médio curso, conforme a descrição geomorfológica da BHRC 

apresentada anteriormente. 

A partir da base RADAMBRASIL Folha SD 22- Goiás (BRASIL, 1981), 

selecionamos as características dos solos, a suas correlações ao longo da área em recorte 

(Tabela 15), confirmando a presença dos tipos de solos identificados que podem justificar as 

variações das cores e texturas observadas. 

Tabela 15 - Dados de associações de solos, junto as características da área 

CLASSES DE 

SOLOS 
ASSOCIAÇÕES RELEVO 

ÁREA 

(KM) 

ÁREA 

(%) 

Rd – Neossolo 

Litólico 

Rd4 Eutrófico Casc. e Casc. 

med. + PVd4 Tb Aren./Med. 
Plano 

63,325 4,6 
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LEa – Latossolo 

Vermelho - 

Amarelo 

LEa6 d Med. + PVd Tb med. e 

Aren./Med. + AQa  

Plano a Suave 

ondulado 

654,727 48.4 

LEd - Latossolo 

Vermelho 

 

LEd8 Med. + LVd Med. 
Plano a Suave 

ondulado 

206,782 15.2 

LRd – Latossolo 

Distroférrico 

LRd2 e A Proem. e Chern. 

Ambos Arg. e Marg.+ TRe 

Latoss. A Chern. Arg. Marg.  

Plano a Suave 

ondulado 

220,747 16.3 

Fonte: RADAMBRASIL(1981).  Organização: Própria autoria (2018). 

 De acordo com a Embrapa (2013) os Latossolos e suas associações, tais como 

Latossolos Vermelhos e Latossolos amarelos, são considerados solos desenvolvidos, e os 

Neossolos, mesmo que em associação, como apresentado junto ao Argissolo, predomina 

sobre, e pode ser descrito como solo raso, pouco desenvolvido.  

Para Klein (2014) deve-se identificar a distribuição das diferentes partículas presentes 

no solo antes de determinar o tipo de textura, pois estes serão os dados aplicados na análise 

dos triângulos texturais. Deste modo, a tabela 16 expõe os resultados extraídos após análise 

granulométrica do solo, seguindo a metodologia da Embrapa (1997) a qual extrai-se os valores 

de areia por peneiramento, argila por pipetagem e o valor de silte pela diferença de base da 

amostra inicial. 

Tabela 16 - Descrição dos locais de coletas de solos e dados  

PONTOS COORDENADAS EM UTM USO DO SOLO 

PONTOS Latitude Longitude 

Usos 

Apresentados 

1 384042m E 7949591 m S Cerrado Típico 

2 389046m E 7949752 m S Cana de açúcar 

3 386458m E 7949601 m S Cerrado Típico 

4 385061m E 7942627 m S Pastagem 

5 389911m E 7946155 m S Soja 

6 388648m E 7935409 m S Pastagem 

7 386100m E 7936067 m S Pastagem 

8 397620m E 7940881 m S Silviculura 

9 386947m E 7928153 m S Silvicultura 
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10 409245m E 7942219 m S Pastagem 

11 411726m E 7945582 m S Pastagem  

12 403799m E 7943127 m S Pastagem 

13 404714m E 7944251 m S Pastagem 

14 405812m E 7947781 m S Pastagem 

15 398478m E 7944775 m S Silvicultura 

16 401791m E 7944764 m S Pastagem 

17 399712m E 7949237 m S Pastagem 

18 394545m E 7947671 m S Cana-de-açúcar 

19 396827m E 7951964 m S Cana-de-açúcar 

20 392138m E 7951128 m S Cana-de-açúcar 

21 392966m E 7955022 m S Cana-de-açúcar 

22 392966m E 7957129 m S Cerradão 

Organização: Própria autoria (2018) 

A classificação, realizada a partir da análise de textura, indicada pelo método da 

Pipetagem proposta pela Embrapa (1997), na classificação da Embrapa (2006) apresentou os 

valores presente na tabela 17. O desvio padrão foi indicado por amostra, buscando demostrar 

as diferenças significativas entre o percentual granulométrico, notando-se assim um desvio 

significativo nos pontos 12 e 13, que apresentaram maior quantidade de silte. 

Tabela 17 - Percentual de areia, argila e silte. 

PONTOS AREIA 

% 

ARGILA 

% 

SILTE 

% 

DESVIO 

PADRÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

1 80.3 0.35 19.2 3,0 Arenosa 

2 78.9 0.14 20.4 2,9 Arenosa 

3 78.7 0.15 21.1 2,8 Arenosa 

4 87.0 0.20 12.3 3,7 Arenosa 

5 69.1 0.12 30.6 1,9 Média 

6 81.2 0.05 18.4 3,1 Arenosa 

7 69.7 0.06 26.1 2,1 Média 

8 85.7 0.07 14.0 3,5 Arenosa 

9 87.0 0.03 12.9 3,7 Arenosa 

10 85.8 0.10 14.1 3,5 Arenosa 

11 80.3 0.10 19.1 3.0 Arenosa 

12 58.5 0.05 41.3 8,5 Média 

13 50.4 0.15 49.3 5,3 Média 

14 78.4 0.38 20.7 2,8 Arenosa 

15 87.9 0.04 12.0 3,7 Arenosa 

16 74.5 0.03 25.3 2,4 Arenosa 

17 89.2 0.09 10.6 3,9 Arenosa 

18 80.9 0.32 18.7 3,1 Arenosa 
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19 83.4 0.26 16.2 3,3 Arenosa 

20 85.9 0.12 13.8 3,6 Arenosa 

21 79.3 0.23 20.4 2,9 Arenosa 

22 87.1 0.1 12.7 3,7 Arenosa 
Organização: Própria autoria 

De acordo com Ferreira (2010) “a textura é uma das características mais estáveis e 

representa a distribuição quantitativa das partículas sólidas minerais, quanto ao tamanho 

(argila, silte, areia), sendo importante para a descrição, identificação e classificação do solo, 

com conotação quantitativa.” Deste modo, para a exposição e análise dos resultados das 

frações da textura no solo utilizou-se o triângulo textural Figura (14) simplificado, proposto 

pela Embrapa (2006), que determina as classes texturais em: Muito Argilosa, Argilosa, Média, 

Arenosa e Siltosa, segundo o modelo da figura 2, presente neste trabalho.  

Figura 14 - Pirâmide textural dos resultados obtidos  

 

Organização: Própria autoria (2018) 

Para Centeno et al. (2017) “a textura, é um dos principais indicadores de qualidade e 

produtividade dos solos uma vez que influencia na dinâmica da adesão e coesão entre as 

partículas de solo bem como o manejo dos solos”, além disto são determinantes na dinâmica 

da água, principalmente na retenção, escoamento e infiltração.  

Mais de 80% das amostras analisadas apresentaram textura arenosa, Werle et al. (2008) 

e Centeno (2017) destacam que os solos com texturas arenosas são permeáveis e apresentam 

cerca de 70% de areia em sua composição, necessitando de correções e inserção da matéria 

orgânica para diminuir processos erosivos e a perda de nutrientes.  
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Os solos arenosos são os mais susceptíveis aos processos erosivos, estes costumam 

conter pouca matéria orgânica e, consequentemente, baixa capacidade de retenção de água, 

sofrendo facilmente a perda de nutrientes por lixiviação e pela precária compactação. (KLEIN, 

2014; KLEIN & KLEIN, 2015).  

As quatro amostras que apresentaram texturas médias, demostraram um percentual 

maior de Silte, e menos que 1% em Argila, o que possibilita dizer que também não se 

enquadram em texturas argilosas, portanto a argila demostra pouca participação na adesão das 

partículas destes solos, o que segundo Centeno et al. (2017) e Santos et al. (2008) colocam é 

que isto dificulta a estruturação de solos desenvolvidos. 

Todas as amostras de solos secas foram submetidas ao teste prático de presença de 

ferro, com a utilização de um imã, somente a amostra 13 apresentou partículas atraídas, 

classificada e identificada em campo como Latossolo Vermelho Distroférrico (LRd), apesar 

de se apresentar fora da sua delimitação indicada na escala do mapa de solos apresentado. Esta 

amostra foi enquadrada em textura média e com distribuição aproximada de proporções entre 

Areia e Silte. De acordo com Klein (2014) as partículas de Óxido de Ferro costumam ter 

influência na cimentação entre as partículas do solo, mas altera também suas relações 

químicas, diminuindo os níveis de fertilidade. 

4.2.5 Vegetação e uso do Solo 

O levantamento dos tipos de usos do solo aliado ao conhecimento das características 

dos solos, são essenciais para o planejamento adequado do território, Cuiabano et al (2017, 

p.140) colocam que “os sistemas intensivos e inadequados de uso e manejo do solo pode 

influenciar em seus atributos físicos, predispondo-os a degradação, causando prejuízos à 

sustentabilidade dos mesmos”.   

A confecção do mapa de uso do solo, nos permite notar a predominância de áreas de 

pastagens e agricultura, como exposto na tabela 18. 

Tabela 18 - Tipos de Uso do Solo e abrangência na área 

CLASSES DE USO ÁREA NA BACIA (KM²) ÁREA NA BACIA (%) 

Pastagem 356,1 42.43 

Agricultura 319,4 38.06 

Vegetação 130,9 15.6 

Massa d’água 27,7 3.3 
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Silvicultura 4,9 0.59 

Organização: Própria autoria (2018) 

Assim como há a predominância do uso para pastagens na BHRC, este recorte (Mapa 

13) também identificou o mesmo, apesar da expansão da agricultura nesta região. Convém 

afirmar que o uso do solo de maneira não conservacionista traz inúmeros impactos ao 

ambiente, envolvendo redução da biodiversidade, degradação dos solos, assoreamento dos 

cursos hídricos, entre outras (CUIABANO, 2017), sendo assim, este tipo de uso pode 

apresentar, no produto final, um aumento do grau de fragilidade emergente, principalmente 

em áreas de agricultura, quando combinada com declividades onduladas. 

Mapa 13 - Mapeamento de uso do solo 

 

Organização: Própria autoria (2018) 

A ocupação de áreas que apresentam solos muito arenosos a francos por atividades da 

agricultura, por exemplo, pode facilitar a infiltração de inseticidas, assim como, necessitar de 

maior demanda na irrigação, tendo em vista a dificuldade em reter a água, ou ocorrer o 

contrário, solos compactados podem facilitar o escoamento superficial e dificultar a retenção 

da água (NAIME, 2001; ALBUQUERQUE FILHO et al, 2010; CUIABANO, 2017).  
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As áreas limitadas de vegetação nativa foram identificadas como áreas de preservação 

obrigatória, tanto em matas de galerias quanto matas ciliares, as APP´s e áreas de Reservas 

Legais, ademais, a ausência destas características podem ocasionar influências nos graus de 

fragilidade emergente a serem encontrados no produto final deste estudo. 

A figura 15 expõe as características das Formações Savânicas e Florestais do Cerrado, 

que segundo a Emprapa (2008) são classificados como os principais tipos de formações 

juntamente com a Formação Campestre, esta última não foi identificada na área de recorte de 

Influência da UHE Espora delimitada. Segundo a Embrapa (2008) há critérios a serem 

adotados para a classificação das fitofisionomias e que devem levar em consideração as 

fisionomias, aspectos do meio ambiente em que se encontram e a composição florística, estes 

aspectos devem ser encarados nesta ordem para a classificação.  

Figura 15 - Imagens das Formações Vegetais e caracteríscticas encontradas 

 

 

C 

B A 
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Organização: Própria Autoria (2018) 

 Das 11 características dos principais tipos de vegetação classificados pela Embrapa 

(2008) destacamos as características encontradas em campo nas seguintes Formações: 

Formações Savânicas (Itens na Figura 15) – Cerrado Típico (item A) e Vereda (item B); 

Formações Florestais – Mata seca (item C) e Mata Sempre Verde (item D), Mata ciliar (item 

E), Cerradão (item F) e as Matas de Galeria que podem ser classificadas, segundo a Embrapa 

(2008), como Matas de Galeria Secas (item G) e Inundáveis (item H). 

 Os usos identificados na AID da UHE Espora, estão em abrangência da agricultura, 

pastagens e áreas de vegetação, as imagens apresentam-se no Figura 16, as fisionomias 

encontradas, que se classificam por cultivo de Soja (item A), cana de açúcar (item B), Milho 

(item C), também os usos para Silvicultura (item D) e Pastagens (itens E e F). 

Figura 16 - Usos identificados em trabalho de campo na UHE Espora 
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Organização: Própria autoria (2018). 

 O item F, figura 16, apresenta a indicação dos impactos da pecuária, que além do 

processo de desmatamento, necessita de áreas para a dessedentação animal, provocando o 

assoreamento dos pequenos cursos d´água presentes na Bacia e que nutrem o curso principal. 

Além disto, a abrangência da agricultura extensiva de cana-de-açúcar, soja e milho contribuem 

com o processo de desmatamento, trazendo a diminuição da proteção do solo, ocasionando 

processos que podem indicar diferentes níveis de fragilidade nas áreas. 

 De acordo com Centeno et al. (2017) o eucalipto é a cultura que mais se adequa aos 

solos arenosos, se comparado à agricultura tende a ser menos prejudicial ao meio. As áreas de 

abrangência de cultivos temporários tendem a perder mais nutrientes, principalmente em solos 

de textura arenosa, estes são lixiviados e podem incidir na contaminação dos mananciais 

(DONAGEMMA et al., 2016). 

4.2.6. Fragilidade Ambiental 

 A análise empírica da fragilidade ambiental na área em estudo foi realizada a partir da 

combinação dos dados levantados e analisados de clima, declividade, solos e uso do solo, 

apoiando-se na metodologia de fragilidade ambiental proposta por Ross (1994) e reformulada 

por Ross e Fierz (2017).  A tabela 19 apresenta a classificação das variações de cada tipo de 

característica encontrada na área.  

Tabela 19 - Classificação dos níveis de fragilidade  

  

DECLIVIDADE NÍVEL DE 

FRAGILIDADE 

USO DO SOLO NÍVEL DE 

FRAGILIDADE 

Plano 1 Vegetação 1 

Suave Ondulado 2 Silvicultura 2 

Ondulado 3 Pastagem 3 

E F 
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Organização: Própria autoria (2019). 

 As características identificadas não estabelecem níveis mais altos de fragilidade, sendo 

assim, o relevo montanhoso, proposto na metodologia de base, não foi classificado, assim 

como demais características de uso, solos e clima que não se apresentaram.  

 Deste modo a classificação máxima encontrada nos mapas individuais foi 4 - 

Fragilidade Forte, e quando correlacionada para a geração do mapa final sua máxima foi 3 - 

Fragilidade Média.  

 Os resultados obtidos por meio da geração dos mapas de fragilidade revelaram em 

maioria, um baixo grau de fragilidade potencial (Mapa 14), confirmada pela pouca variação 

do relevo, classificado em ondulado, e baixa influência da característica pluviométrica 

presente, assim como também o tipo de solo na área em estudo, apesar das suas características 

texturais. Massa e Ross (2012, p. 76) afirmam que "o relevo pouco dissecado é realmente mais 

estável, tendo em vista que a fragilidade é condicionada também por outros fatores tais como 

de solos, de uso e ocupação da terra e características pluviométricas". 

Forte Ondulado 4 Agricultura/ Áreas 

inundáveis 

4 

CLIMA NÍVEL DE 

FRAGILIDADE 

SOLOS NÍVEL DE 

FRAGILIDADE 

Distribuição anual 

desigual, períodos secos 

entre 2 e 3 meses no 

inverno e volumes de 

1.300 a 1.600 mm/ano. 

2 Latossolos Text. 

Média 

Latossolos Text. 

Arenosa 

2 

 

3 

-  Neossolos 4  
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Mapa 14 - Mapa de Fragilidade Potencial. 

 

Organização: Própria autoria (2019) 

 Sendo assim, o mapeamento de fragilidade possibilitou notar que a fragilidade 

potencial baixa (Mapa 14) é incidente do relevo, assim como da textura do solo, 

predominantemente arenosa em toda a área, pois de acordo com Cuiabano (2017) a presença 

da argila e da matéria orgânica são os principais elementos que contribuem para agregação do 

solo, levando em consideração que a declividade é identificada de suave a ondulada, 

justificando média influência no percentual erosivo, juntamente com a baixa fragilidade da 

classificação climática da área. 

O mapa de fragilidade emergente trouxe a interpolação dos dados da fragilidade 

natural do ambiente junto ao tipo de uso e ocupação do espaço em análise, e neste caso, em 

peso maior, o uso para a agricultura que ocupa 38% da área, acabou se tornando intensificador 
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no aumento da fragilidade (mapa 15) por apresentar, principalmente, características de 

lavouras temporárias e com uso intensivo.  

Mapa 15- Mapa de Fragilidade Emergente 

 

Organização: Própria autoria (2019) 

A fragilidade emergente demostrou que houve o aumento dos níveis de instabilidade 

em razão, principalmente, do uso e ocupação do solo, exposto na tabela 20, tendo em vista 

que as áreas com vegetação apresentaram fragilidade emergente muito baixa, estas mantém o 

equilíbrio em sua abrangência, fornecendo maior capacidade de retenção da água e 

estabilidade dos solos predominantemente arenoso, a partir das suas raízes.  
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Tabela 20 - Abrangência dos níveis de Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente 

FRAGILIDADE 

POTENCIAL 

ÁREA % FRAGILIDADE 

EMERGENTE 

ÁREA % 

Muito Baixa 3.16% Muito Baixa 1.54% 

Baixa 96.70% Baixa 44.15% 

Média 1.23% Média 40.40% 

 

Organização: Própria autoria (2018). 

As áreas identificadas com baixa fragilidade emergente abrangeram em maioria o uso 

de pastagens, isto porquê, como colocado, este tipo de uso, em geral apresenta menor 

fragilidade que a agricultura, mas não está isenta de processos erosivos do solo. Apesar da 

extensão e dos impactos da degradação nos cursos d´águas já identificado, as pastagens 

acabam por controlar os processos erosivos, proporcionando teores de matéria orgânica, em 

razão das raízes das gramíneas, que também diminuem a velocidade da infiltração e contribui 

para alguma retenção de umidade nestes solos (DIAS-FILHO, 2014; DONAGEMMA et al., 

2016).  

Embora a área tenha baixa fragilidade ambiental frente aos processos erosivos 

laminares, é preciso atenção especial com relação ao escoamento concentrado das águas 

pluviais tanto em áreas de pastagens como nas áreas de cultivo, sobretudo ao longo de estradas 

e caminhos de serviços nas fazendas.  

As áreas classificadas em nível médio de fragilidade emergente, cerca de 40,4% são 

predominantes de áreas de agricultura e áreas alagáveis do curso principal, estas merecem 

maior atenção quanto ao tipo de manejo, tendo em vista principalmente o uso do rio para 

dessedentação do gado em área de pastagens. De acordo com Ferreira (2010) e Centeno et al. 

(2017) a textura dos solos define os níveis de infiltração e absorção da água no solo, pois em 

geral, os solos arenosos apresentam uma capacidade maior de infiltração das águas das chuvas, 

carregando consigo nutrientes, corretivos agrícolas e agroquímicos. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

A metodologia de fragilidade ambiental proposta por Ross (1994) se destaca por se 

adaptar aos variados tipos de ambientes e fins, dando margens para análises em diversas 

escalas de análise. A identificação de áreas estáveis e instáveis permite também que se faça 

uma leitura das limitações e potencialidades existentes, essencial para o planejamento do 

espaço, que visa a elaboração de propostas que visem a diminuição de impactos e melhor 

aproveitamento do meio.  

A partir dos dados obtidos, nota-se que a Bacia do Rio Corrente se encontra em 

constante processo de degradação, com predominância de áreas destinadas a agricultura e em 

sua maioria para a pecuária, estes usos podem ocasionar impactos no solo, principalmente aos 

leitos dos afluentes do Rio Corrente. Estas características podem indicar um grande transporte 

de partículas ao curso principal, principalmente quando destacamos uma predominância de 

solos arenosos em ampla parte do médio curso da Bacia.  

Destaca-se que os fatores físicos naturais da área caracterizam a baixa fragilidade 

potencial, mas seu tipo de uso direciona o aumento da fragilidade emergente, tendo em vista 

que a fragilidade potencial baixa da área está diretamente relacionada com a baixa variação 

da declividade do relevo e a textura do solo presente, que são caracterizados pelos Latossolos, 

os tipos de solos mais estáveis para esta análise, no entanto sua textura arenosa não permitiu 

a classificação em uma fragilidade potencial muito baixa, todavia não incidiu em um nível 

médio ou alto.  

Deve-se ter um planejamento quanto ao controle do uso do solo, principalmente nas 

áreas classificadas com média fragilidade emergente, nota-se que estas podem ser destinadas 

tanto à atividades de pecuária quanto a agricultura, desde que se apliquem os manejos e 

técnicas de proteção do solos apropriadas.  

A área de influência destacada da UHE Espora mostrou-se apta a receber a instalação 

de empreendimentos, tais como a UHE instalada, mas necessita da aplicação da legislação 

quanto às permanências das matas ciliares e vegetação, de modo a conter o processo de 

assoreamento no reservatório e nos afluentes presentes.  

Espera-se, em meio a discussão apresentada, proporcionar debates quanto a 

importância para os estudos da Geografia Física em análises que promovam uma maior 

integração entre o estudo homem/natureza, e principalmente, que forneçam bases para outros 

estudos de qualidade ambiental e para planejamento e gestão do território.  
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