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Resumo 

 
Neste trabalho, foram desenvolvidas uma metodologia e uma teoria de tomada de decisão para 

a gestão ambiental da Margem B do Município de São Francisco-MG, localizada a noroeste do Estado 
de Minas Gerais, na região do médio São Francisco. Nessa bacia hidrográfica, devido ao acelerado 
processo de desenvolvimento agrário e ao contínuo desmatamento da vegetação nativa (cerrado), os 
impactos ambientais, cada vez mais frequentes e proporcionalmente graves, vêm se tornando um 
problema cada vez mais recorrente. Processos erosivos e os assoreamentos de córregos, rios e 
nascentes têm provocado drástica redução da vazão dos rios que constituem afluentes do rio São 
Francisco. Assim, surgiu a necessidade de se criar uma metodologia de tomada de decisão para gestão 
ambiental, levando-se em consideração os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e 
geotécnicos da área em estudo, por meio da tecnologia CommonKADS e do Sistema de Arquitetura de 
Conhecimentos, na tentativa de solucionar os problemas de instabilidade geológico-geotécnica do 
terreno, com a proposição de medidas de conservação, avaliação, recuperação e monitoramento 
ambiental. 
 
Palavras-chave: Sistema de Arquitetura de Conhecimentos; Engenharia de Conhecimento e 
Gerenciamento; Cartografia geoambiental. 
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Abstract 

 
This research developed a methodology and decision making theory about the environmental 

management of Pandeiros river basin, located northwest of Minas Gerais, in the region of São 
Francisco. In this basin, the accelerated agricultural development and continued deforestation of native 
vegetation (cerrado – the brazilian savannah), frequent and severe environmental impacts, are 
becoming an increasingly recurring problem. Erosion and silting of rivers and springs have caused 
drastic reduction of river flow Pandeiros, which is one of the main tributaries of the São Francisco 
river. So, there was a necessity to create a decision making theory about the for environmental 
management, taking in account the geological aspects, geomorphological, soil and geotechnical study 
of the area, through the CommonKADS technology and Knowledge Architecture System, to solve the 
problems of geological and geotechnical instability of the land through conservation measures, 
assessment, recovery and environmental monitoring. 
 
Keywords: Knowledge Architecture System; Knowledge and Management Engineering; 
Geoenvironmental cartography 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

Trata-se de uma tese proposta com várias ciências e a apresentação de um processo em etapas 

desde as pesquisas e desenvolvimentos cartográficos, reconhecimentos de processos de degradação no 

território seguido por um sistema metodológico de engenharia de conhecimento com o Método 

CommonKADS para se chegar ao desenvolvimento de uma Sistema de Auxílio à Decisão. Esta 

temática foi considerada desde o início necessária para se recobrir muitos aspectos que faltam em 

estudos científicos convencionais. Portanto, esta tese segue a forma das abordagens pluridisciplinar e 

interdisciplinar, necessárias para se produzirem estudos amigáveis para os mais variados tipos de 

clientes. Este trabalho faz parte do Grupo de pesquisas “Geociências Agrárias e Ambientais” e do 

Grupo “Soluções Integradas em Ecologia Energia Economia Ética e Gestão de Bacia Hidrográfica e 

Propriedades Rurais”, registrados no CNPq. 

1.2 - JUSTIFICATIVA 

Centralmente, esta tese se justifica diante da elevada necessidade de gestão dos recursos 

naturais, frente a sua preservação, conservação e degradação. Considerando isto, como toda a cadeia 

da vida, dos animais e vegetais, depende imprescindivelmente do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Logo, para a manutenção da vida dos seres vivos ainda existente, incluindo o ser humano, 

tal equilíbrio para a preservação das espécies ainda vivas, somente pode ser mantido ou melhorado em 

condições aceitáveis para o meio ambiente sustentar a vida com a aplicação do gerenciamento dos 

ecossistemas por parte daqueles que agressivamente o degradam: os seres humanos. Dessa forma, 

dentro de todo este contexto, para assegurar a vida dos seres vivos que restam, torna-se necessário a 

criação de sistemas computacionais inteligentes de suporte a tomada de decisão para ajudar na gestão 

territorial, assim como está sendo proposto por esta pesquisa. E isto permite a busca do equilíbrio entre 

política, meio ambiente, economia e qualidade de vida nas soluções dos diversos conflitos de 

interesses. 
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1.3 - PROBLEMAS 

A cartografia por si só não resolve integralmente os problemas intrínsecos de cada localidade 

estudada, sobre a qual se conforma um infinito universo, condições e situações difíceis de serem 

resolvidas, sendo com isto necessário trabalhar as mais variadas informações cartográficas temáticas 

para extração do conhecimento nelas contido. Ou seja, cartografar é desenvolver o reconhecimento do 

objeto em seus mais variados aspectos. Assim, além da problemática de desenvolver a cartografia com 

seu devido rigor cartográfico, é necessário dispô-la da maneira mais acessível e compreensível a 

qualquer tipo de usuário: do especialista ao leigo. Logo, através da cartografia é possível levantar os 

mais variados tipos de problemas de diferentes origens, e com isto apontar as mais variadas e possíveis 

soluções para resolução destes. Dessa forma, para dispor tanto a cartografia temática, as soluções e 

problemas e o conhecimentos e informações gerais adicionais disponíveis; é essencial que tudo isso 

seja disponibilizado em um sistema que possa entregar ao usuário, de maneira didática, todo o 

conhecimento levantado outrora. Contudo, o próximo problema a ser resolvido é: como construir esse 

sistema com uma lógica válida que permita dispor aos usuários todo o conhecimento disponibilizado? 

1.4 - OBJETIVOS 

 Desenvolver diversas análises ambientais e cartográficas de uma área-piloto para construir 

uma base de informações geoambientais primárias e secundárias que permitam oferecer os 

elementos informativos suficientes de suporte à simulação básica explicativa (ou 

ilustrativa) deste sistema computacional de suporte à decisão. 

 Construir a teoria do sistema computacional de suporte à decisão utilizando a ferramenta 

da Engenharia de Conhecimento e Gerenciamento (CommonKADS de Schreiber et al., 

2000). 

 Trazer a ideia fundamental da linha informação cartográfica que pode e deve alimentar tal 

sistema computacional de decisão. 

 Desenvolver o Sistema de Auxílio à Decisão em nível da Linguagem Universal de 

Modelagem LUM (UML, em inglês). 

1.5 - ÁREA DE ESTUDO 

A área piloto de estudo desta pesquisa, para onde pretende-se construir a teoria de suporte à 

decisão para gestão do território, é o município de São Francisco-MG, que está localizado às margens 

do rio São Francisco, no Norte do Estado de Minas Gerais, latitude 15º56’55” sul, longitude 44º51’52” 
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oeste, com altitude média de 918 metros, aproximadamente1. De acordo com o senso do IBGE 

(2010)2, sua população estimada é de 53.828 habitantes, considerada a 4ª maior de todo o norte de 

Minas Gerais. A economia desse município está baseada, principalmente, na atividade agropecuária, 

na piscicultura, no comércio, nos serviços e está em andamento a extração de gás natural às margens 

do rio São Francisco-MG. 

Assim, para este estudo, o município de São Francisco-MG foi dividido em duas partes 

relativamente iguais, como mostra a Figura 1.1, pois pretende-se estudar apenas uma parte desta 

localidade, considerando-se a escassez de recursos financeiros e operacionais para avaliar toda a área 

do município. Assim, foi considerado como parâmetro natural de separação o próprio rio São 

Francisco, e denominou-se como Margem A a porção de terras localizada a sudeste (direita), e como 

Margem B a porção de terras situada a noroeste (esquerda), sobre a qual foram efetuados todos os 

estudos desta pesquisa. A região estudada foi escolhida de maneira aleatória, não obedecendo a 

nenhum critério específico. 

 

Figura 1.1 - Limite territorial do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor 
Alves Souza). 

 

                                                           

1 Informações retiradas da página online da Prefeitura Municipal de São Francisco-MG. Disponível em: 
http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/ Acesso: 07 jan 2018. 

2 Informação retirada do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-
francisco/panorama 
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1.6 - ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

A sequência de atividades executadas ao longo deste trabalho está apresentada no Quadro 1.1, 

que descreve o percurso desenvolvido para atingir os resultados da pesquisa, e está dividida em quatro 

etapas, representando a sequência do processo desta pesquisa: Etapa 1 (Informações prévias), Etapa 2 

(Geoprocessamento), Etapa 3 (Caracterização geoambiental, avaliação dos impactos ambientais e 

planejamento ambiental) e Etapa 4 (Definição do método e teoria do sistema computacional para 

suporte a tomada de decisão). 

Quadro 1.1 - Etapas desenvolvidas na metodologia e estratégia de ação da pesquisa (Elaborado pelo autor e pelo 
geólogo e professor dr. Paulo Pereira Martins Junior). 

Etapas Atividades desenvolvidas 

1 - Avaliação das 
informações prévias 

1.1.-Pesquisa bibliográfica, 1.2- Busca de geoinformações 

2 - Geoprocessamento 2.1-Fotointepretação, 2.2-Preparação da base cartográfica, 2.3-
Desenvolvimento do banco de dados. 

3 - Caracterização, 
avaliação e 
planejamento 
ambiental. 

3.1- Análise dos mapas em escala regional, semi-detalhe e detalhe 
(1:250.000, 1:60.000 e 1:10.000), 3.2-Levantamento de campo 3.3 - 
Avaliação do estado da Degradação (eD), 3.4- Definição de planos de 
isolamento/estancamento e/ou de recuperação de áreas degradadas, 3.5-
Plano de monitoramento ambiental. 3.6- Desenvolvimento do Desenho do 
Uso Optimal do Território (DUOT) 

4 -Definição do 
método e teoria de 
tomada de decisão 

4.1.1-Análise geral das informações, 4.2-Estruturação em CommonKADS, 
4.3-Modelagem UML. 4.1.4 - Modelo Computacional de Suporte à 
Tomada de Decisões. 

* Todas as informações utilizadas ao longo desta pesquisa estão disponíveis gratuitamente em 
órgãos e autarquias estatais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto 
Nacional de Pesquisa Espacial - INPE, Fundação Rural Mineira - RURAL MINAS, Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Companhia de Desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais – CODEMIG); o que possibilita substancial redução de custo financeiro à 
pesquisa. 

 

1.7 - CONTEÚDOS CAPITULARES 

Aqui são apresentadas as sínteses dos conteúdos capitulares da tese, de modo a se tornar 

evidente todo o contexto dos trabalhos desenvolvidos. Assim, além do Capítulo 1 - Introdução, esta 

pesquisa está dividida em outros nove capítulos. São eles: 

Capítulo 2 – Aspectos Gerais de Sustentabilidade Econômica-Ecológica-Energética. Servindo 

de suporte adicional à justificativa apresentada neste Capítulo 1, no Capítulo 2, são também expostos 

de maneira abrangente alguns dos principais motivos pelos quais esta tese foi desenvolvida. São 

abordados de maneira objetiva, assuntos de cunho econômico, ecológico e energético (Martins Junior 

2014), além de serem apresentados, indiretamente, temas sociais, como a geração de emprego e renda. 

Ou seja, traça-se uma diretriz ideológica sobre uma contextualização ampla, como prova maior, que 
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permita entender que a sustentabilidade ambiental, com foco na perda dos solos, garante a 

sustentabilidade econômica. Assim, é possível mostrar que faz sentido que a ferramenta de tomada de 

decisão para gerenciamento de territórios - sob a ótica ambiental e, sobretudo da perda dos solos - 

proposta por esta tese, tem importância e se faz necessária. Torna-se compreensível que a gestão 

adequada do uso e ocupação dos solos, dos recursos naturais, principalmente sobre a questão da perda 

da camada agricultável, do substrato fértil, pode causar garantia econômica de recursos financeiros, 

manutenção e aumento do valor agregado da propriedade, além de outros benefícios expostos neste 

capítulo, e isto impede a instabilização macroeconômica e microeconômica local, regional e nacional. 

Todas essas condições sustentam o desenvolvimento da teoria do sistema computacional de suporte à 

decisão para gestão do território instituída por esta pesquisa. 

Capítulo 3 - Procedimentos para Caracterização Adicional Geoambiental Local da Área de 

Estudo. Neste capítulo estão todas as metodologias cartográficas e de geoprocessamento aqui 

empregadas, que fazem parte de um amplo levantamento geoambiental da área de estudo – o 

município de São Francisco-MG – que foram suficientes e serviram de suporte para o 

desenvolvimento da teoria de suporte à decisão para gestão territorial proposta nesta tese, e auxiliaram 

na ilustração do funcionamento da operacionalidade do sistema computacional de suporte à decisão. 

Toda esta metodologia para cartografar o ambiente da localidade de interesse pode fazer parte da 

ampla base de informações adicionais do INFO-Ter (Informações dos métodos de geoprocessamento, 

equações, imagens orbitais, textos explicativos, procedimentos de informações de levantamento 

geoambiental e etc), que deve ser apresentado a posteriori. Por isso, esse capítulo é fundamental, pois 

ajuda a esclarecer o que pode conter dentro do sistema computacional proposto pela pesquisa. 

Além disso, neste capítulo, estão as considerações metodológicas da aplicação da técnica do 

estado da Degradação (eD = 1-eC/Sb) sendo: eC – estado de Conservação, eD - estado da Degradação 

e Sb  – área total de interesse, desenvolvida por Martins Júnior (2014), e alterado pelo autor desta 

pesquisa, para avaliação dos níveis de impacto ambiental na área de estudo. Contudo, ainda neste 

capítulo, é apresentada a proposta dos DUOTs (Martins Junior 2014) como proposições de uso e 

ocupação do solo que podem provocar a restauração e/ou a recuperação da vegetação nativa, e que 

pode provocar a redução ou o estancamento da perda dos solos, e a conservação desse recurso natural 

tão precioso quanto todos os outros elementos da natureza. 

Capítulo 4 – A metodologia CommonKADS: Engenharia de Conhecimento e Gerenciamento. 

Esse capítulo relata alguns aspectos gerais da sociedade da informação, além de explanar 

objetivamente — por meio de uma breve contextualização e de um entendimento básico, o que vem a 

ser o conceito de "conhecimento". Considerando-se isso, as definições de Engenharia e de Sistema de 

Conhecimento, e seu desenvolvimento ao longo do tempo, são abordados, assim como a 
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caracterização da pirâmide metodológica que descreve os pilares da Engenharia de Conhecimento 

moderno. São apontados, ainda nesse capítulo, os elementos básicos necessários, que devem ser 

levados em consideração, para a modelagem do conhecimento, observando-se os modelos propostos 

pelo CommomKADS. Além disso, são descritos os papéis que as pessoas desempenham nos processos 

de gerenciamento de Engenharia de Conhecimento, advertindo-se, ainda, sobre determinadas 

terminologias essenciais. E, por fim, o capítulo expõe alguns conceitos gerais e fundamentais 

relacionados à implementação lógica em CommomKADS e Unified Modeling Language (UML). 

Aqui, ainda, são apresentados os procedimentos para o desenvolvimento do modelo teórico do 

sistema computacional de suporte à decisão que foi constituído em uma implementação lógica 

utilizando-se a metodologia CommonKADS (Schreiber et al., 2000) e o UML, que é uma linguagem 

própria para modelagem de sistemas que emprega conceitos orientados a objetos (Larman 2002 apud 

Vieira Junior 2005) sob a forma de diagramas UML. Assim, a metodologia CommonKADS aplicada 

nesta pesquisa foi dividida em Modelo Organizacional (OM) - OM-1, OM-2, OM-3, OM-4, OM-5 e 

OM-6 -, Modelos de Tarefas (TM) e Modelos de Agentes (AM). 

Capítulo 5 – Caracterização Geoambiental Regional e Local da Área de Estudo. Esse capítulo 

descreve brevemente as condições ambientais em que a área de estudo está inserida, além de, em 

partes, ajudar a expor algumas das condicionantes socioeconômicas e ambientais que explicam a 

necessidade de constituição desse sistema de gerenciamento do território. Assim, toda esta 

caracterização geoambiental pode alimentar o sistema computacional para que ele forneça soluções 

para o gerenciamento das decisões relacionadas ao território. No entanto, esta parte da tese inicia 

apontando a localidade da área de estudo, considerando as condições climáticas — juntamente com a 

classificação de Köppen (Alvares et al.2013) —, as características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, dos tipos de vegetação, demográficas, dos tipos de usos e ocupação do solo e algumas 

condicionantes socioeconômicas básicas. É possível, também, observar nesse capítulo uma 

caracterização fotográfica regional do entorno da área de estudo como uma forma de se perceber 

alguns dos principais tipos de uso e ocupação do solo na circunvizinhança da região pesquisada. Para 

finalizar, é apresentado o cadastramento das erosões, foi realizado por meio das imagens do Google 

Earth, fazendo-se uso do software QGIS, e, também, o levantamento da aptidão dos solos da 

localidade. Esse capítulo apresenta de maneira ampla e satisfatória as características geoambientais 

gerais da localidade de interesse.  

Capítulo 6 - Resultados e Discussões da Caracterização Adicional Geoambiental Local da 

Área de Estudo. Os resultados cartográficos constituídos a partir da aplicação dos métodos de 

geoprocessamento e cartografia foram fundamentais para a construção, elucidação, validação, 

ilustração e exemplificação da operacionalidade da teoria de suporte a decisão aplicado ao município 
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de São Francisco-MG, por fornecerem elementos essenciais para a utilização da metodologia 

CommonKADS, como ferramenta de Engenharia do Conhecimento e Gerenciamento, e apresentação 

elementar do funcionamento do sistema computacional de suporte à decisão.  

Lembra-se que nem todos os resultados cartográficos apresentados neste capítulo foram 

utilizados para a ilustração do funcionamento do sistema de decisão desenvolvido no Capítulo 7. Mas 

todo o resultado cartográfico deste capítulo faz parte do amplo escopo da base de informações 

temáticas que deve conter um SIG-Ter. E isto serve também para o INFO-ter, quando diz respeito a 

informações adicionais. Logo, este capítulo deixa explícita e de maneira bem simplificada uma ideia 

de como e de que podem ser constituídos os sistemas do SIG-Ter (base cartográfica) e INFO-Ter 

(Informações Adicionais). 

Capítulo 7 – Resultados e Desenvolvimento da Teoria do Sistema Computacional de Suporte 

à Decisão. Neste capítulo, é aplicada a Engenharia de Conhecimentos e a Organização do Sistema 

Computacional de Suporte à Decisão (ORDTer SOLOS) que é a contribuição específica desta 

pesquisa. Então, é possível identificar, aqui, que o sistema de decisão ORDTer SOLOS é uma 

proposta específica do uso do conceito de sistema de auxílio à decisão, que é, em realidade, uma teoria 

do sistema de inteligência computacional que pode, talvez, ser implementada futuramente. A questão 

de perda dos solos por erosão é o elemento do ambiente natural principal desta pesquisa, por isso a 

denominação ORDTer SOLOS (ORDenamento Territorial para uso e ocupação dos SOLOS). Assim, 

essa parte da tese mostra um “projeto prévio” de um sistema computacional de auxílio à decisão 

direcionado a questões de perda dos solos para o município de São Francisco-MG. O sistema se 

apresenta na forma de diagramas UML constituído a partir da aplicação do método CommonKADS 

para a realização da Engenharia de Conhecimentos. Fica claro, neste capítulo, os tratamentos distintos 

da UML e do CommonKADS para lidar com a mesma questão observada sob pontos de vista 

diferentes. 

Capítulo 8 – Considerações Finais. Nesse tópico são tecidas as considerações finais, assim 

como as conclusões retiradas a partir do desenvolvimento desta pesquisa após a construção dos 

resultados — cartográficos e teoria do sistema computacional de suporte à decisão a partir da 

aplicação do CommonKADS. Como conclusão geral da tese, os resultados comungaram uma lógica 

para as quais responderam de maneira satisfatória a tentativa de resolução de problemas na localidade 

de estudo. Dessa forma, para finalizar, esta pesquisa contribuiu para a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos dentro do grupo de estudo em “Geociências Agrárias e Ambientais” e “Soluções 

Integradas em Ecologia Energia Economia e Gestão”, além de fortalecer a ideia de que a lógica do 

sistema de decisão do AGRO Hydros (Martins Junior, 2014a; 2014b) pode ser adaptada a outras 

condições para a gestão dos recursos naturais.  
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Nas Referências Bibliográficas são apresentados os aportes literários e bibliográficos 

basilares, utilizados para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, os quais foram essenciais à 

sustentação teórica de todo o escopo do texto desta tese. Nos Anexos, estão apresentadas de maneira 

breve as bases legais que sustentam a pesquisa e o desenvolvimento da metodologia proposta nesta 

tese, pois tal sistema de suporte à decisão possui o intuito de auxiliar na gestão do território atrelado ao 

gerenciamento dos recursos naturais, entre eles os solos. Nos Apêndices as fichas do levantamento e 

cadastros da situação ambiental e do uso e ocupação do solo da área de interesse. Nessa parte, além da 

apresentação de alguns aspectos gerais da degradação dos solos no mundo, também são encontras as 

análises granulométricas dos solos, de onde foram retirados os parâmetros para desenvolver os mapas 

da perda dos solos por erosão, de parte do município de São Francisco-MG. 





 

 

 

CAPÍTULO 2 

ASPECTOS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-

ECOLÓGICO-ENERGÉTICA E GESTÃO TERRITORIAL 

O presente capítulo consiste em complementar a justificativa da proposição desta tese. Assim, 

acerca da viabilidade ecossistêmica pode-se expor dois conceitos (Martins Junior 2000): a) o 

conjugado de soluções de gestão, engenharias, soluções biológicas e sociais para afirmação da 

produtividade pela ação produtiva, logicamente, com a geração de rejeitos em todas as etapas da 

cadeia produtiva, sendo garantidas as condições de equilíbrio, e a reduzida interferência desses 

“dejetos” com os ecossistemas e b) o planejamento de uso do solo e dos recursos naturais, assim como 

dos aspectos gerais da ocupação dos territórios e dos biomas, de maneira a conservar o ambiente 

natural, impossibilitando que sua degradação possa extrapolar a fronteira da irreversibilidade. A 

viabilidade ecossistêmica insinua, ainda, que as ideias e a ciência sobre a sustentabilidade de uma dada 

porção territorial podem ser definidas admitindo-se decisões consistentes entre o bel-prazer de 

produção e as condicionantes dos ecossistemas. 

De acordo com Dooyeweerd (1958) apud (Martins Junior 2000 p. 53), dentro das dificuldades 

dos processos econômicos, a viabilidade pode ser expressa como a condição:  

[p]ara que os investimentos em produção possam ao longo de determinado tempo 
dar retorno financeiro, de empregos e de circulação de bens, salvaguardado o fato de 
que o ecossistema concernido tenha sido protegido dos efeitos de desorganização e 
que o sistema econômico seja financeiramente viável, obedecendo às regras já 
sabidas e/ou atualizáveis das ciências econômicas. 

Reunir as duas conceitualizações relacionadas à viabilidade ecossistêmica citadas 

anteriormente – sobre as soluções relacionadas aos rejeitos e sobre o planejamento sustentável do uso 

do solo – sugere o entendimento de que cada sistema (o ecossistema e o sistema econômico) possui 

suas maneiras e seus procedimentos, à compreensão de como acontecem as influências mútuas entre 

ambos (entre o ecossistema e o sistema econômico) e de como é possível identificar princípios, ou 

normas (atividades obrigatórias) ordinárias de funcionamento tanto do ecossistema quanto do sistema 

econômico  – princípios que, embora análogos, não são idênticos. A ideia de reflexão analógica 

antecipativa e retrocipativa (Dooyeweerd 1958) é essencial para identificação e entendimento de tais 

princípios, assim como o estudo de como um sistema interliga o outro e faz intersecção com o outro 

e/ou é interdependente, ou sofre as consequências das ações do outro sistema. 
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Essa trama de interpelações entre os sistemas citados anteriormente (ecossistema e o sistema 

econômico), que pode ser chamada de “Sub-Modalidade Ecossistêmica” (Martins Junior 2000) e de 

“Modalidade Econômica”, de acordo com Dooyeweerd (1958), constitui o cerne da discussão da 

viabilidade ecológico-econômica. Os dois grupos de “características modais” devem ser considerados 

com seriedade e modelos devem ser constituídos para se gerar um procedimento global, ou geral, de 

aproximações consecutivas à definição dessas “Modalidades”, e de como se pode desenvolver uma 

proposição de desenvolvimento eco sustentável. 

Há, ainda, outro fundamento relacionado a viabilidade ecossistêmica: a geração de um novo 

modelo de organização socioeconômica não deve desenvolver, em qualquer etapa da cadeia produtiva, 

resíduos que não sejam possíveis de serem tratados, armazenados e/ou decompostos pelo meio natural 

ou pelos procedimentos diversos existentes de reciclagem, não gerando, assim, a partir desses dejetos 

anteriores, outros rejeitos expressivos e ativos. Isso tudo requer tomada de decisões inteligentes quanto 

ao que dever ser produzido ou não, e é considerado como um tema de relevância social, política, 

econômica e ética, de elevada significância. 

Iniciar a reflexão geoecológica com uma contextualização econômica leva a optar-se por 

procedimentos econômicos que se relacionem com a questão das atividades humanas e da valorização 

do meio ambiente.  

Isso pode acontecer por meio do simples processo de geração de modelos econômicos e 

financeiros para a produção agrícola, pastoril, florestal e para o uso da terra nos quais o aspecto 

geoecológico é representado pela agroclimatologia, pela aptidão, conservação dos solos, pelas relações 

de conservação de florestas e pelos espaços agrícola, pastoril, industrial e de produção de energia. 

Ainda devem ser agregados ao aspecto geoecológico, o uso da água, seus custos e conservação, e o 

uso dos biocidas e insumos adubos e suas implicações na poluição do ambiente, de tal modo que todos 

esses aspectos sejam correlacionados e que, assim, surja uma visão econômica parametrizada por um 

pensamento e por práticas conservacionistas (Martins Junior et al. 2012). 

Assim, justifica-se a tentativa de se desenvolver e de fornecer uma ferramenta com lógica 

válida, que subsidie a gestão do meio ambiente (principalmente para os solos sob o ponto de vista 

físico), das áreas degradadas em territórios (ou bacias hidrográficas), buscando-se a segurança — do 

ambiente, do substrato, da água e dos alimentos — e que permita indicar soluções aos preocupantes 

impactos de natureza geológico-geotécnica (diretos e/ou indiretos) e que estão inseridos nos seguintes 

aspectos descritos por Martins Junior (2014) e Coutinho (2016):  

a) Aspectos pedológicos: perda de nutrientes; erosão e acelerada. 
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b) Aspectos hidrogeológicos: ruptura com o sistema de recarga ou infiltração nas zonas de 

recarga; aumento do escoamento superficial maior do que a condição natural das relações anteriores 

reinantes entre plantas/solo/circulação hídrica. 

c) Aspectos da destruição do bioma e da cadeia da vida: degradação intensiva dos solos tendo 

como resultado a impossibilidade da vegetação se recompor espontaneamente; impactos sobre os 

cursos e corpos d’água em geral; assoreamento ou colmatação de cursos d’água, de barragens, lagoas, 

destruição de áreas de inundação; diminuição progressiva da infiltração nos aquíferos subterrâneos; 

escoamento massivo de água anual, nos períodos de chuva e imediatamente pós-chuva; diminuição da 

circulação hídrica em geral ao longo dos anos. 

d) Aspectos da economia física: perda efetiva de valor da qualidade agrícola das terras; perda 

efetiva da qualidade de produtividade da terra, seja com ou sem insumos como plantio direto; perda de 

valor pela desqualificação da possibilidade de prolongamento de uso da terra pelos descendentes e 

outras pessoas. 

e) Aspectos da economia financeira: perda progressiva do valor financeiro da terra; perda 

crescente da produtividade; aumento da necessidade de maior consumo de insumos e biocidas com 

aumento de custos; maiores dificuldades em obter financiamentos na rede bancária (a degradação é o 

indicador de interesse para avaliação de irreversibilidade no ambiente financeiro). 

f) Aspectos da macro-economia nacional: destruição sistemática da terra mãe — essa situação 

deve ser considerada sobre grandes extensões territoriais, como é o caso típico do Brasil; diminuição 

do potencial agrícola que mantém a nação; impactos sobre os preços dos alimentos; impactos sobre a 

moeda nacional com mais inflação; destruição do futuro para as próximas gerações e aquelas já 

nascidas. 

Tudo o que foi descrito por Martins Junior (2014) e Coutinho (2016) se fundamenta, também, 

na preocupação do Ministério do Meio Ambiente de que o norte de Minas Gerais se transforme em um 

deserto em 20 anos, caso medidas de contenção do processo de desertificação não sejam 

desenvolvidas, segundo o levantamento realizado sobre a Desertificação do Semiárido Mineiro, 

tratado no Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca em 

Minas Gerais, conforme aponta a Figura 2.1. Dessa forma, uma das medidas é a constituição do 

sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da erosão dos solos que está 

sendo proposto nesta pesquisa. Além do que, a legislação brasileira também fornece subsídios 

suficientes para a gestão eficiente dos recursos naturais, conforme está exposto no Anexo 1, 

fortalecendo ainda mais a premissa de constituição deste sistema de decisão. 
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Figura 2.1 - Norte de Minas Gerais: Uma área de risco a desertificação (MMA 2010). 

Por outro lado, seguindo nesse mesmo sentido, tentando-se enaltecer a sustentabilidade 

ambiental e econômica, assim como a justificativa e a importância desta tese de doutorado, alguns 

projetos vêm sendo ou foram desenvolvidos, atualmente ou no passado, visando à recuperação do 

cerrado com geração de emprego e renda, são eles: 

- PROJETO MACAÚBA - busca fonte de energia limpa para a aviação civil (combustível 

eficiente para sustentação da necessidade energética da aviação mundial) e a macaúba está sendo a 

solução e uma oportunidade agrícola (Medeiros 2015) (Figura 2.2). 

- PRÓ-PEQUI - objetiva integrar as populações que tradicionalmente exploram o Cerrado no 

uso e manejo racional desse bioma, sob uma perspectiva de sustentabilidade ambiental – 

Agroextrativismo (IEF 2016) (Figura 2.3). 

- PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS 

DO NORTE DE MINAS - com sede no município de São Francisco-MG, as infraestruturas 

(construções e equipamentos) foram realizadas com recursos públicos, sendo que algumas estão de 

acordo com as exigências sanitárias, mas a maior parte requer adaptações para atender a legislação 

(Madeira 2015) (Figura 2.4). 
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Frutos da Macaúba (Medeiros, 2015) 

 

 

“Extração do caroço do pequi, cuja polpa é saborosae rica em óleo insaturado, 

vitaminas e sais minerais” (IEF, 2015) 

 

Figura 2.2 - Mapeamento genético da Macaúba pela 
UFV (Medeiros 2015). 

Figura 2.3 - Extração da polpa do Pequi (IEF 2016). 

  

Figura 2.4 - Instalações da Unidade de Processamento de Frutos do Cerrado em São Francisco-MG (Madeira 
2015). 

Esses projetos, expostos anteriormente, somente se mostram viáveis economicamente e 

ambientalmente no tempo e no espaço se existir uma política eficaz de gestão do território, que pode 

receber suporte do sistema computacional que está sendo proposto neste trabalho. Assim, tudo isso 

que foi exposto anteriormente justifica e mostra a importância do desenvolvimento desta pesquisa, 

considerando-se que, atualmente no Brasil, especificamente no Estado de Minas Gerais, existe uma 

deficiência de modelos de gestão territorial, integrados a procedimentos cartográficos, que possam 

auxiliar os gestores de bacias hidrográficas a conduzirem suas tomadas de decisão. Isso eleva o grau 

de importância desta pesquisa, pois esta pode fornecer uma contribuição pertinente ao campo da 

gestão do meio ambiente e dos solos, considerando-se o desenvolvimento sustentável como premissa 

primordialmente fundamental. Sendo assim, não havendo a gestão do território, ou do ambiente, todo 

o esforço para que se chegue à sustentabilidade é vão. 

Assim, a justificativa maior para o desenvolvimento da metodologia de tomada de decisão 

apresentada nesta tese de doutorado é possibilitar a gestão sustentável do solo, observando-se sua 
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degradação pelos processos erosivos no município de São Francisco-MG e da região dessa cidade. A 

finalidade disso tudo é a de se garantir a produtividade das terras e a conservação dos recursos naturais 

(do meio ambiente), principalmente dos solos, possibilitando-se o funcionamento de um modelo 

econômico (Figura 2.5), que deve ser construído para aquela localidade, que garanta a oferta de 

emprego e renda por meio da integração da produção agroecológica, com a agricultura intensiva, que 

já existe na região, de maneira sustentável e controlada. O modelo econômico somente se sustenta 

caso os recursos naturais não sejam degradados por completo, pois diversos de seus componentes 

estão apoiados em elementos do meio ambiente, como a variável “área cultivada”. 
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Figura 2.5 - Exemplo complementar básico de modelo econômico para geração de emprego e renda 
(Modificado de Buzin 2009). 
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Considerando esse modelo econômico de geração de emprego e renda, que se propõe para São 

Francisco-MG, para que tal modelo se sustente no tempo, sob o ponto de vista econômico, é essencial 

que haja também a sustentabilidade da cadeia produtiva (cf. Figura 2.6) dos produtos do Cerrado. 

Consequentemente, são necessárias a produção de mudas e a conservação dos solos, garantindo-se a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental da localidade, que irá possibilitar a concretização de todo 

esse processo de sustentabilidade. Portanto, a constituição desta tese se faz necessária diante de um 

cenário econômico e ambiental que necessita de ferramentas capazes de permitir a gestão do território, 

impossibilitando a degradação do meio ambiente em detrimento da voracidade do sistema econômico-

financeiro em transformar tudo em moeda.  
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Produtores

Produtores
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Figura 2.6 - Exemplo complementar básico de cadeia produtiva (Modificado de Ecociente 2006). 

Para Froehlich (2012): 

[o] desenvolvimento vinculado ao território constitui atualmente uma das 
abordagens mais ricas de ativação socioeconômica de diversas regiões. Ou seja, o 
território deixa de ser um mero suporte sobre o qual se aplicam ações de 
desenvolvimento para se converter em recurso mobilizado pela trama de iniciativas 
propostas e adequada para os mais variados casos.  

Seguindo a lógica de Froehlich (2012) o sistema computacional de suporte a decisão numa 

lógica mais ampla e geral, considerando fatores sociais, políticos, econômicos, ambientais etc. No 

fundo é possível considerar que tal sistema funciona como um gestor dos conflitos de interesses, pois 

por ser uma ferramenta de gestão territorial, todos os impactos antropológicos resultantes sobre o 

espaço são em realidade ocasionados por interesses diversos do ser antropogênico. Logo, o que 

necessita ser gerido a fundo, são os conflitos de interesses, e a constituição deste sistema 

computacional de tomada de decisão pode ser justificada também por esta via citada e comentada 

anteriormente por Froehlich (2012). 





 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 - PROCEDIMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO ADICIONAL 
GEOAMBIENTAL LOCAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a realização da avaliação e do cadastramento ambiental, nesta pesquisa, deve-se realizar 

procedimento de geoprocessamento e avaliação do meio físico constituído por cinco etapas. Essas 

cinco etapas, esquematizadas na Figura 3.1, devem consistir essencialmente em atividades de 

escritório e de campo: a) Aquisição de materiais cartográficos; b) Preparação dos materiais 

cartográficos; c) Interpretação de digitalização das informações espaciais; d) Verificação e coleta de 

campo e e) Avaliação ambiental. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma de procedimentos metodológicos para avaliação e cadastramento ambiental 
(Modificado de Martins 2005). 
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3.2 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DA DEGRADAÇÃO DO CERRADO 
 

O uso dos índices de vegetação tornou-se um procedimento essencial no sensoriamento 

remoto, procedimento que relaciona as informações capturadas pelos sensores com a vegetação 

existente na localidade de interesse imageada (Melo 2011). A partir do conhecimento desses índices, 

podem ser obtidas informações quantitativas e qualitativas sobre o desenvolvimento da vegetação e da 

degradação do solo. 

Os diversos índices de vegetação podem servir para a observação das condições da degradação 

e das distribuições espaciais da cobertura vegetal, por meio do uso das informações de refletâncias do 

espectro eletromagnético, conforme Ponzoni et al. (2012), ou da radiância dos objetos, possibilitando 

reunir os dados espectrais e discriminar os elementos que compõem o meio ambiente (por exemplo: 

entre o que é ou não vegetação), avaliando as adversidades do comportamento dos plantios e/ou da 

vegetação de uma maneira geral, diante dos eventos naturais e antrópicos. Brandão et al. (2007) 

relatam que a principal importância dos índices de vegetação incide em demarcar (ou realçar) áreas da 

vegetação sobre a superfície da região analisada. 

Assim, foram utilizadas imagens dos satélites LANDSAT 1 - sensor MSS - e LANDSAT 5 - 

sensor TM – aproveitando-se, respectivamente, imagens das bandas 4, 5 e 7 do primeiro e das bandas 

3, 4 e 7 do segundo, referentes às datas de 14/06/1975, 13/06/1984, 22/06/1993, 06/09/2003, 

26/04/2007 e 12/09/2011. Tais imagens foram obtidas no catálogo de imagens do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE 2003). Além disso, foi utilizada uma imagem GLS LANDSAT 5 para 

registrar e georreferenciar as imagens dos satélites LANDSAT 1 MSS e LANDSAT 5 TM, o que 

possibilitou a correção das imagens geometricamente.  

Todas as atividades de Processamento Digital das Imagens (PDI) possibilitaram o realce das 

informações digitais relacionadas à vegetação, o que aumentou a precisão da caracterização das 

imagens. Desse modo, foram geradas imagens de composições coloridas (RGB), conforme Figura 3.2, 

foram realizadas operações aritméticas (NDVI) e, também, a classificação supervisionada para 

produção dos cartogramas temáticos. 
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Figura 3.2 - Composição Colorida RGB b7b4b5 (LANDSAT 1 MSS) e RGB b4b7b3 (LANDSAT 5 TM) 
(Elaborado pelo autor a partir das imagens obtidas do catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais – INPE) 

Para calcular o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), utilizou-se a proposição de 

Rouse et al. (1973), que determina que o NDVI deve ser estimado pela subtração das reflectâncias 

entre a faixa de infravermelho próximo NIR (0,725 a 1,00 μm) e a faixa do visível – VIS (0,625 a 

0,725 μm) (Equação 1):  

NDVI = (NIR – VIS)/(NIR+VIS)    Equação (1) 

Esta metodologia elimina, mesmo que parcialmente, interferências atmosféricas, 

inconsistências radiométricas e geométricas. Desta forma, de acordo com Ponzoni et al. (2012), para a 

geração das imagens de índice de vegetação, transformou-se os números digitais (Nd) em valores de 

radiância ou reflectância, pois os números digitais não estão condicionados a uma mesma escala 

radiométrica nas diferentes bandas. Assim, nesta pesquisa, para a correção de tal aspecto, utilizou-se 

apenas a formulação descrita em Luiz et al. (2003) (Equação 2): 

RAD = G x Nd + B     Equação (2) 

Sendo: RAD o valor da radiância; Nd (0 a 255) o número digital, e “G” e “B” os parâmetros 

fornecidos pela Tabela 3.1 denominados ganho e intercepto (offset), respectivamente. 
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Tabela 3.1 - Parâmetros de calibração das bandas (INPE 2002). 

Pós-calibração dinâmicas das bandas do LANDSAT 1 MSS 
Radiância Espectral em W(m².sr.um) 

Data de 
Processamento 

De 23 de Julho de 1972 
Até 7 de Janeiro de 1978 

Bandas Ganho (G) Offset (B) 
4 1,952760 0 
5 1,574800 0 
7 1,204720 0 

Pós-calibração dinâmicas das bandas LANDSAT 5 TM 
Radiância Espectral em W(m².sr.um) 

Data de 
Processamento 

De 1º de Março de 1984 
Depois de 5 de maio de 2003 

Até 4 de Maio de 2003 
Bandas Ganho (G) Offset (B) Ganho (G) Offset (B) 

3 0,805765 -1,17 1,039880 -1,17 
4 0,814549 -1,51 0,872588 -1,51 
7 0,056980 -0,15 0,065294 -0,15 

Posteriormente à correção geométrica das imagens, conforme descrito anteriormente, foram 

estimados os índices de vegetação por meio do método da diferença normalizada, através de 

“Operações Aritméticas” disponibilizadas no software SPRING 5.2.7. Em seguida, após serem recém-

produzidas, as imagens de NDVI foram fundidas com as bandas 4 e 3, passando pelos procedimentos 

de segmentação, classificação e interpretação para obtenção das informações da degradação do 

Cerrado no município de São Francisco-MG, conforme as imagens RGB b4NDVI3b. Observa-se que, 

diferentemente da composição colorida formada pelas bandas 3, 4 e 7 (imagem RGB b4b7b3), a 

imagem NDVI substituiu a banda 7 na nova composição colorida, instituindo a imagem RGB 

b4NDVI3b. Ressalta-se que, nas imagens do LANDSAT-1 MSS, a banda 7 e a banda 5 são 

aproximadamente equivalentes, respectivamente, à banda 4 e à banda 3 do LANDSAT-5 TM. As 

imagens do LANDSAT-1 MSS formam uma RGB b7NDVIb5, conforme pode ser observado na 

Figura 3.3.  
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Figura 3.3 - Composição colorida RGB b7NDVIb5 (LANDSAT 1 MSS) e RGB b4NDVIb3 (LANDSAT 5 TM) 
(Elaborado pelo autor a partir das imagens obtidas catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais – INPE) 

Todas as imagens, após serem devidamente processadas, foram segmentadas por meio da 

aplicação da metodologia de crescimento de regiões com valores de similaridade abaixo do limiar 10 e 

com limiar de associação para área mínima igual a 10 pixels. Os valores de similaridade e os valores 

de área mínima foram os que apresentaram os resultados finais mais consistentes e homogêneos. A 

seguir, na Figura 3.4, é apresentada a sequência de classificação supervisionada de imagens a serem 

utilizadas nesta pesquisa. 

 

 

Figura 3.4 – Sequência metodológica para classificação supervisionada de imagens (Elaborado pelo autor). 
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Espera-se que as composições coloridas RGB b7NDVIb5 e RGB b4NDVIb3 melhorem a 

acurácia e facilitem o mapeamento temático da área de estudo, por meio da homogeneização da 

reflectância do espectro eletromagnético, o que possibilita a mais perfeita distinção dos segmentos da 

imagem. Após a formação destas imagens RGB NDVI, realizou-se a classificação supervisionada por 

região, considerando-se as classes temáticas: Cerrado, plantações antrópicas, solo exposto, mata ciliar 

e água, e “outros aspectos”, conforme apresenta a Figura 3.5. 

   
Solo Exposto Cerrado/Campos Cerrados Pastagem/Veg. Rasteira 

   
Água/Mata de Galeria/Ciliar Água/Vereda/Mata Ciliar Plantações Antrópicas 

Figura 3.5 - Tipos predominantes de usos e ocupação do solo do município de São Francisco-MG (Elaborado 
pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis 
Mendes). 
 

Foi considerado como referência para a escolha das amostras de treinamento da classificação 

supervisionada, o Relatório Parcial de Estudos Ambientais e Levantamentos de Dados (Fundação 

Rural Mineira – RURAL MINAS 2003), que caracteriza todo o Plano Diretor de Recursos Hídricos 

das Bacias Afluentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais.  

Por fim, foram geradas, por meio da classificação supervisionada, informações sobre o 

mapeamento temático prévio da vegetação. Posteriormente, realizaram-se os trabalhos de campo para 

confrontar os elementos encontrados nas imagens classificadas, com o objetivo de se testar o nível de 

confiança da caracterização temática prévia, o que possibilitou correções das informações 

cartográficas geradas. 

As plantações antrópicas, nesta pesquisa, são representadas por plantios diversos que o homem 

tenha inserido no meio natural para obtenção de rendimentos financeiros ou para o próprio sustento. 

Esses plantios podem variar desde o cultivo de espécies exóticas até nativas, sendo que o plantio de 

espécies nativas, especificamente, serve para a obtenção de ganhos puramente econômicos, quando 

plantadas em larga escala. 
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Ressalta-se, ainda, que o significado de Cerrado, em todas as análises deste estudo, relaciona-

se às características do bioma Cerrado propriamente dito, que se associa à vegetação de Campos 

Cerrados. 

A categoria “outros aspectos”, é representada por área de vegetação rasteira diversa, 

pastagens, campos limpos, “mudas agrícolas”, veredas, áreas urbanizadas, zonas de reflorestamentos, 

pequenas áreas degradadas e várzeas. Esses tipos de usos do solo são de difícil identificação e 

discernimento nas imagens digitais. Em função disso, todos esses tipos de usos do solo foram 

incluídos nesta classe temática “outros aspectos”.  

Por usa vez, na classe “solo exposto” estão incluídas estradas, ramais de acesso às atividades 

agrárias, áreas de desmatamentos (recentes ou antigos) e de plantios agrícolas diversos (recém-

semeados), localidades totalmente degradadas (ou devastadas) e barras de assoreamento. 

3.3 - ZONEAMENTO DE ÁREAS PEDOGEOMORFICAMENTE HOMOGÊNEAS 

Para a classificação em áreas homogêneas, pretende-se partir de mapas geoambientais, como 

os de geologia, geomorfologia, pedologia, topografia e hidrografia. No entanto, somente os três 

primeiros devem ser “cruzados” para a classificação em áreas homogêneas, pois entende-se que as 

variáveis presentes nesses mapas estão intimamente relacionadas à questão da perda dos solos. As 

informações acerca da topografia e da hidrografia devem ser utilizadas para delimitação de bacias e 

sub-bacias hidrográficas. Todas essas geoinformações podem ser encontradas no Plano Diretor de 

Recursos Hídricos das Bacias Afluentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais, desenvolvido em 

julho de 2003, pelo Governo Federal e Governo do Estado de Minas Gerais, através do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(SEAPA/MG), além da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD/MG). 

Todos esses mapas utilizados devem ser digitalizados em tela utilizando-se o software 

ArcGIS. Após a digitalização, e conhecendo-se os limites territoriais do município, espera-se fazer do 

uso de um procedimento de subdivisão em bacias hidrográficas de 1ª ordem, conhecido por método de 

Strahler (1964), aplicando-o somente em uma parte do território do município de São Francisco-MG. 

Ou seja, toda uma parcela (metade) da área territorial municipal referente a tal localidade deve ser 

dividida em diversas sub-bacias hidrográficas de 1ª ordem, formando pequenas regiões, de acordo com 

as condições topográficas e hidrográficas do local estudado. 

No entanto, para a região do município de São Francisco-MG, neste estudo, delimita-se uma 

área piloto dentro do próprio município, como uma forma de representação (ou de avaliação) das 
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condições geoambientais da localidade de interesse. Com esse limite municipal definido, espera-se 

desenvolver recortes dos mapas regionais de geologia, geomorfologia e pedologia, “cruzando-se” tais 

geoinformações e obtendo-se um único mapa com as três informações temáticas reunidas. Dessa 

forma, logo em seguida, divide-se o território do município em sub-bacias de 1ª ordem utilizando-se as 

informações topográficas (relevo) e hidrográficas. Assim, considerando o método de classificação 

(hierarquia do sistema de drenagem) de Strahler (1964), divide-se (recorta-se) o mapa municipal 

contendo as três informações temáticas reunidas (geologia, geomorfologia e pedologia) de acordo com 

a quantidade de sub-bacias de 1ª ordem encontrada. 

Ou seja, acredita-se que cada sub-bacia de 1ª ordem encontrada deve conter certa quantidade 

de fragmentos de temas do conjunto (geologia + geomorfologia + pedologia) inicial (do mapa 

regional). A esses fragmentos de temas do conjunto, dar-se-á o nome de unidades pedogeomórficas.  

Dessa forma, para a avaliação da homogeneidade, deve ser realizada a comparação temática 

entre todas as sub-bacias de 1ª ordem existentes (e ou encontradas), considerando-se o tamanho das 

áreas das unidades pedogeomórficas e as quantidades de cada um destes fragmentos temáticos 

contidos nestas sub-bacias. Assim, uma sub-bacia (A) somente deve ser homogênea à outra (B), 

quando o tamanho das áreas e quantidades destes (fragmentos temáticos e unidades pedogeomórficas), 

inseridos em A e B, forem semelhantes ou iguais. Caso contrário, as áreas não devem ser consideradas 

homogêneas, geoambientalmente. 

Para a realização dessa etapa da pesquisa, devem ser utilizados os seguintes dados, 

geoinformações e softwares: 

- Mapa Geológico da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais 

(CODEMIG 2013), Escala 1:100.000. 

- Mapa Pedológico da RURALMINAS (2003) Escala 1:250.000. 

- Mapa Geomorfológico da RURALMINAS (2003) Escala 1:250.000. 

- Imagens SRTM do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), Escala: 1:60.000 

- Dados Vetoriais com Limites Municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca (IBGE).  

- Software SPSS 22 da International Business Machine (IBM) (pode ser encontrado em: https://www-

01.ibm.com/marketing/iwm/iwmdocs/tnd/data/web/en_US/icons/trialprograms/W110742E06714B29.

html.  

- Software ArcGIS 10.4.  
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Para exemplificar a metodologia a ser empregada – de agrupamento estatístico -, destaca-se 

um modelo hipotético das variáveis, cujos valores registram a homogeneidade ou não-homogeneidade 

entre sub-bacias de 1ª ordem. Ressalta-se, neste caso exemplar, a existência de 13 sub-bacias, sendo 

A-K, B, C, D-H-I-L, E-F-G, J e M, que formam grupos homogêneos de sub-bacias distintos. Esse é o 

procedimento, ou o raciocínio fundamental a ser aplicado para a formação dos agrupamentos 

homogêneos de sub-bacias. No caso deste estudo, uma matriz deve ser construída, assim como 

apresentada na Tabela 3.2, sendo que as linhas representam as quantidades de sub-bacias de 1ª ordem 

e as colunas representam as quantidades de variáveis obtidas por meio dos cruzamentos dos dados de 

geologia, geomorfologia e pedologia.  

Tabela 3.2 – Exemplo de modelo hipotético das características temáticas das sub-bacias de 1ª ordem agrupadas 
estatisticamente (Elaborado pelo autor). 

Subbacias de 1ª 
Ordem 

Nomeclaturas 

(Geol. + Geom. + 
Pedol.) 1 

Área do Tema (ha) 

(Geol. + Geom. + 
Pedol.) 2 

Área do Tema (ha) 

(Geol. + Geom. + 
Pedol.) 3 

Área do Tema (ha) 

A 5000,00 10000,00 15000,00 

B 2000,00 4000,00 6000,00 

C 1000,00 1000,00 1000,00 

D 1000,00 2000,00 4000,00 

E 3000,00 6000,00 9000,00 

F 3000,00 6000,00 9000,00 

G 1000,00 1000,00 1000,00 

H 1000,00 2000,00 4000,00 

I 1000,00 2000,00 4000,00 

J 6000,00 12000,00 18000,00 

K 5000,00 10000,00 15000,00 

L 1000,00 2000,00 4000,00 

M 4000,00 8000,00 12000,00 
Legenda: As cores indicam o agrupamento estatístico. Os temas pedogeomórficos (Geol. + Geom. + Pedol). 
1 ≠ Geol. + Geom. + Pedol. 2 ≠ Geol. + Geom. + Pedol. 3 

Para permitir a união entre os grupos, pretende-se utilizar o Método Ward de ligação ou 

Método da Mínima Variância (Bussab 1990), o qual permite, inicialmente, calcular a média de todas 

as variáveis em cada grupo. Posteriormente, calcula-se a distância Euclidiana quadrática, medida de 

fácil cálculo e amplamente utilizada nas análises de agrupamentos. Esse cálculo permite o 

agrupamento em pares das árvores similares, com base no menor incremento, resultado da soma geral 

da distância quadrática entre os grupos.  

A representação das sequências de agrupamentos formados deve ser apresentada na forma de 

um dendrograma, ou diagrama em árvore, conforme representada na Figura 3.6. Tal hierarquia 

resultante expressa um índice de ligação, no qual cada uma corresponde a um valor numérico, que 

representa o nível em que têm lugar os agrupamentos. Quanto maior o índice, mais heterogêneas são 
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as árvores agrupadas. Uma vez formado o dendrograma, a separação dos grupos é realizada, 

observando-se as ramificações formadas num corte em determinado nível, geralmente, na metade da 

maior distância, embora possa ser feito segundo um critério subjetivo e pessoal. 

 

Figura 3.6 – Dendograma de agrupamento estatístico do modelo hipotético das características temáticas das sub-
bacias de 3ª ordem (Elaborado pelo autor a partir do uso do software Software SPSS 22 da International 
Business Machine (IBM)) 

A Figura 3.7 apresenta um agrupamento exemplar de áreas homogêneas de acordo com as 

características pedogeomórficas regionais. 

 

Figura 3.7 – Exemplo de agrupamento homogêneos de bacias hidrográficas (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza). 
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3.4 - PERDA DOS SOLOS 

Para definir a questão perda de solos (superficial – horizonte A e B), nesta pesquisa, deve ser 

utilizada a equação semi-empírica, desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos, denominada como Equação Universal de Perdas de Solo (USLE). Assim, a perda anual de 

solo pela USLE a ser utilizada na pesquisa é dada por (Wischmeier & Smith 1978) (Equação 3): 

E = R . K . LS . C . P     Equação (3) 

Onde: 

 E= perda do solo por unidade de área 

R = erosividade das chuvas (fator pluvial) 

K = erodibilidade dos solos 

L = comprimento da encosta 

S = declividade da encosta 

C = fator de cobertura do solo 

P = fator referente às práticas de 

controle de erosão 

 

Entender a questão da perda de solos (escala 1:60.000), nesta pesquisa, constitui um dos 

primeiros passos para o controle, mitigação, cadastramento e recuperação das áreas degradadas. Pois 

esse entendimento leva a uma análise cujo objetivo consiste na investigação e caracterização de cada 

região, zona e/ou locais, da área de estudo, além de permitir qualificá-las quanto ao seu nível de 

criticidade (risco) ou potencialidades ambientais. 

No caso desta pesquisa, tal caracterização deve fornecer o conjunto de elementos necessários 

para a determinação de prioridades, que a princípio, podem ser especificadas no DUOT, sobre quais 

localidades inseridas na área de estudo necessitam com certa urgência de alocação de recursos para 

controle, mitigação e recuperação das extensões territoriais degradadas. Assim, o conjunto de regiões, 

zonas e/ou locais mais afetados deve ficar evidenciado nos mapas de criticidade (riscos) a serem 

elaborados. E isso deve possibilitar, ainda, a identificação dos usos e ocupações do solo que causam as 

degradações ambientais (principalmente dos solos sob o ponto de vista físico) em seus diversos níveis 

de intensidade e repercussão. 

3.4.1 - Estimativa da Erodibilidade dos Solos  

Para a obtenção dos valores de erodibilidade dos solos foram desenvolvidas análises 

fundamentadas, a partir dos estudos do Levantamento Exploratório – Solos do Norte de Minas Gerais 

(Área de Atuação da SUDENE), por Jacomine et al. (1979), em um convênio de mapeamento de solos 

entre a EMBRAPA/SNLCS e a SUDENE/DRN. Considerando-se, ainda, a realização de análises 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

28 

 

estatísticas e regressões para a compreensão da faixa granulométrica média dos terrenos do norte de 

Minas Gerais, ensaios laboratoriais (Apêndice 2) para validação das informações dos aspectos físicos 

do solo do município de São Francisco-MG, além da aplicação dos conceitos fundamentais da 

distribuição espacial granulométrica dos solos descritos em Carvalho et al (2006) para o 

aproveitamento dos dados físicos pedológicos (tratados estatisticamente) de Jacomine et al. (1979). 

Assim, os referidos valores de K para Margem B de tal município devem ser calculados utilizando a 

metodologia de Denardin (1990). Dessa forma, ao utilizar as funções do SIG, deve-se gerar um raster 

com os fatores de erodibilidade da área específica de estudo e através destes valores, determinar um 

mapa temático da erodibilidade dos solos. 

Para estimar o fator erodibilidade dos solos, deve ser levada em consideração a proporção de 

areia, silte, argila, matéria orgânica, permeabilidade e estrutura dos solos nos horizontes superficiais e 

subsuperficiais dos terrenos. Assim, o fator erodibilidade deve ser obtido utilizando o modelo 

matemático proposto por Denardin (1990) (Equação 4, Equação 5, Equação 6 e Equação 7): 

 

K = 7,48x (10-6)M+4,48059x10-3P - 6,31175x10-2DMP+1,039567x10-2R  Equação (4) 

 

Sendo:  

M (%) = (areia fina + silte) x [(areia fina + silte) + areia grossa];  Equação (5) 

P = valor da permeabilidade, será estimada analisando de forma integrada os dados de todo perfil do 

solo, adotando esses valores: 1 = muito baixa, 2 = baixa, 3 = baixa a moderada, 4 = moderada, 5 = 

moderada a rápida, 6 = rápida; 

DPM = diâmetro médio ponderado das partículas de solo (mm): 

DMP = [(0,65 x areia grossa) + (0,15 x areia fina) + (0,0117 x silte) + (0,00024 x argila)]/100 (2)  

Equação (6) 

R = [areia grossa x (teor de matéria orgânica)/100)   Equação (7) 

Todos os valores dos parâmetros para a estimativa da erodibilidade do solo devem ainda ser 

interpolados, com a finalidade de se avaliar o conjunto de dados e de se compreender as suas 

variabilidades espaciais no tempo e no espaço. 

Para a fração granulométrica obtida a partir dos ensaios laboratoriais das amostras de campo, 

foram consideradas iguais as porcentagens em peso de silte e argila. Isso acontece porque a quantidade 
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em peso de ambos os materiais, das 21 amostras coletadas em campo, somadas, variou de 0,10% a 

8,91% da quantidade total ensaiada. Ou seja, o peso médio ensaiado foi de aproximadamente 1 kg, 

neste caso que a variação máxima de silte e argila juntos foi de 80g/Kg de solo. Assim, com esta 

variação granulométrica, considerou-se muito baixa a influência desses parâmetros no resultado final 

da erodibilidade dos solos (K) a partir dos valores granulométricos obtidos pelos ensaios de 

laboratório. Neste caso, para esta pesquisa, foi decidido alterar parte da formulação de Denardin 

(1990), que assim ficou descrita (Equação 8 e Equação 9): 

 (%) = (areia fina + S.A) x [(areia fina + S.A) + areia grossa];  Equação (8) 

DMP = [(0,65 x areia grossa) + (0,15 x areia fina) + (0,01194 x S.A)]/100  Equação (9) 

Sendo: S.A é a soma das porcentagens de silte (A) e argila (A). 

3.4.2 - Estimativa da Erosividade das Chuvas  

Para a obtenção do fator de erosividade (R), pretende-se utilizar a metodologia expressa pelo 

software desenvolvido por Prusky et al. (2007) e Moreira et al (2008). O netErosividade MG é um 

software livre que foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos (GPRH) do 

Departamento de Engenharia Agrícola (DEA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), tendo sido 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para a estimativa da 

erosividade da chuva em qualquer localidade do Estado de Minas Gerais, utilizando a metodologia de 

interpolação “inverso do quadrado da distância”.  

Neste caso, Prusky et al. (2007) e Moreira et al. (2008) “propuseram um procedimento em que 

se estima a erosividade da chuva a partir de informações pluviográficas disponíveis em séries 

sintéticas de precipitação. Assim, a energia cinética da chuva está diretamente relacionada com a 

intensidade de precipitação”. Contudo, para chuvas naturais, utilizando-se a metodologia dos autores 

mencionados, deve-se calcular a energia cinética por unidade de área pela equação proposta por 

Wischmeier & Smith (1958) e modificada por Foster et al. (1981) (Equação 10), ou pela equação 

apresentada por Wagner & Massambani (1988) (Equação 11), que devem ser convertidas para 

unidades do sistema internacional. As equações citadas anteriormente são: 

EC=0,119+0,0873 logI    Equação (10) 

EC=0,153+0,0645 logI    Equação (11) 

Em que: 

EC = energia cinética da chuva natural, MJ ha-1 mm-1; e 
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I = intensidade da chuva, mm h-1. 

Observação: No caso desta pesquisa pretende-se utilizar a média aritmética entre os dois métodos, 

Foster et al. (1981) e Wagner & Massambani (1988). 

Assim, após a obtenção dos valores de erosividade das chuvas para a Margem B do município 

de São Francisco-MG, deve-se utilizar o procedimento de interpolação na obtenção do mapa de 

erosividade, para os pontos especificados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Valores de erosividade dos solos R em MJ/ha/mm/h/ano (Elaborado pelo autor a partir de Prusky et 
al. 2007 e Moreira et al. 2008) 

 Longitude Latitude F W&M Média 
Ponto 1 

 
45º12’47” 15º44’41” 2778 2895 2836,5 

Ponto 2 
 

45º07’50” 15º40’49” 2730 2849 2789,5 

Ponto 3 
 

45º02’52” 15º36’27” 2674 2816 2745 

Ponto 4 
 

44º58’47” 15º40’14” 2723 2674 2698,5 

Ponto 5 
 

45º04’21” 15º44’46” 2743 2800 2771,5 

Ponto 6 
 

45º09’08” 15º49º54” 2798 2842 2820 

Ponto 7 
 

44º05’29” 15º53’21” 2759 2298 2528,5 

Ponto 8 
 

44º59’28” 15º49’34” 2652 2170 2411 

Ponto 9 
 

44º53’33” 15º44’46” 2539 2117 2328 

Ponto 10 
 

44º49’43” 15º48’18” 2382 2114 2248 

Ponto 11 
 

44º55’54” 15º52’36” 2485 2164 2324,5 

Ponto 12 
 

45º02’05” 15º57’49” 2574 2204 2389 

Ponto 13 
 

44º53’28” 15º55’12” 2406 2165 2285,5 

          F= Foster et al. (1981); W&M = Wagner & Massambani (1988) 

 

3.4.3 - Fator LS 

O mapa temático do fator topográfico LS, deve ser gerado empregando-se os dados do Modelo 

Numérico do Terreno fornecidos pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da NASA (NASA, 

2010), e posteriormente processados no software Global Mapper 5.0. Dessa forma, o fator LS 

pretendido por ser obtido através da equação proposta por Chair (2005) (Equação 12): 
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  Equação (12) 

Em que:  FAC é o acúmulo de fluxo de escoamento superficial;  

Res é a base do SRTM com uma resolução espacial de 30 m e  

Decliv representa a declividade das células (gerado no ArcGIS). 

3.4.4 - Fator C 

Para a definição dos valores referentes à cobertura vegetal (C), deve-se fazer a classificação 

digital de imagem através da utilização da função de classificação supervisionada, denominada 

“Maximo Verossimilhança - MaxVer”, contida no software SPRING/INPE, aplicada sobre a imagem 

do Landsat 5-TM, datada de 24/06/2011. Assim, deve-se utilizar as bandas 3, 4 e 7 correspondentes às 

faixas do visível e infravermelho próximo do espectro eletromagnético do satélite Landsat 5-TM, na 

órbita 219 e ponto 71. 

Antes disso, deve-se caracterizar as principais formas de uso e manejo do solo utilizados na 

localidade de estudo aplicando-se o software ArcGIS ou Spring/INPE. Conhecendo-se o fator C e os 

padrões de cobertura vegetal, pretende-se adicionar na tabela de atributos do mapa de cobertura 

vegetal o valor correspondente a cada padrão de cobertura da vegetação (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 – Valores do fator C usados em função do tipo de cobertura do solo (Adaptado de Araújo et. al. 
2012) 

Tipos de Usos do Solo Fator C 
Água 0 

Cerrado Impactado 0,001 
Mata de Galeria 0,003 

Outros 0,3 
Atividades Agrosilvopastoris 0,750 

Solo Exposto 1 
Obs.: Plantações antrópicas estão contidas em Atividades Agrosilvopastoris 
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3.4.5 - Fator P 

Para a área de estudo, pretende-se considerar que não existia a adoção das práticas 

conservacionistas de controle da erosão, pois, na região, é comum o uso predatório dos solos, sendo P 

igual a 1. 

 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO PEDOGEOMÓRFICA 

As relações quantificadas entre rochas, geoformas, solos e formações superficiais apresentam-

se como uma contribuição fundamental para comprovar a pertinência dos processos de morfogênese e 

pedogênese no âmbito das decisões sobre usos da terra (Martins Junior 2014). Essas relações também 

devem ser úteis para futuros mapeamentos e demais estudos de campo, por permitirem inferências 

indiretas prováveis a partir de elementos de rochas, solos e geoformas, aplicáveis a projetos agrícolas e 

estudos de compatibilidade de plantios para produção de energia de biomassa de forma compatível 

com os terrenos. 

Assim, para a realização desta parte da pesquisa foram utilizados os seguintes dados, 

informações e softwares: 

- Mapa Geológico cedidas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas 

Gerais (CODEMIG – Ano: 2014), Escala1:100.000. 

- Mapa Pedológico cedido pela RURALMINAS (Ano: 2003), Escala 1:250.000. 

- Mapa Geomorfológico cedido pela RURALMINAS (Ano: 2003), Escala 1:250.000. 

- Dados Vetoriais com Limites Municipais cedidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

- Software ArcGIS 10.4 e Excel (2010). 

Dessa forma, os mapas de geologia, geomorfologia e pedologia devem ser “fundidos” entre si, 

formando os mapas Pedo-Geomórficos, Lito-Geomórfico e Pedo-Litográficos. Desses mapas devem 

ser extraídas todas as áreas das novas variáveis (ou geosistemas) formadas, assim espera-se que estas 

sejam relacionadas à área total da localidade de estudo, obtendo-se, assim, todos os índices Pedo-

Geomórficos, Lito-Geomórficos e Pedo-Litográficos de interesse. 
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3.6 - GEOESPACIALIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS GRANULOMÉTRICOS DOS 
SOLOS DA MARGEM B DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG 

Para o desenvolvimento da análise granulométrica do solo, necessitou-se do uso das peneiras, 

superpondo-as na ordem da maior para a menor abertura de malha. A análise granulométrica constitui, 

geralmente, em duas etapas diferentes: peneiramento e sedimentação. No caso desta pesquisa, aplicou-

se apenas a metodologia do peneiramento de solos, conforme pode ser visto na Figura 3.8. Vale 

ressaltar que não foi seguida na íntegra a norma ABNT NBR 7181/2016 Solo – Análise 

Granulométrica, pelo motivo especificado no texto introdutório do Apêndice 2. Assim, pode definir as 

dimensões e as proporções relativas das partículas do solo, as quais estão graficamente representadas 

pela curva granulométrica, também exposta no Apêndice 2. Tal curva foi traçada por pontos em um 

diagrama semi-logarítmico, no qual, sobre os eixos das abscissas, são apontados os logaritmos das 

dimensões das partículas e sobre o eixo das ordenadas as porcentagens, em peso, de material que tem 

dimensão média menor que a dimensão considerada. 

  
Etapa 1 Etapa 2 

  
Etapa 3 Etapa 4 

  
Etapa 5 Etapa 6 

1) Exposição das Amostras; 2) Secagem de solos; 3) Vista parcial da bancada do laboratório de Geotecnia do 
NUGEO/UFOP; 4) Peneiramento dos Solos; 5)  Fracionamento dos solos pós etapa de peneiramento; 6) 
Pesagem da amostragem 
Figura 3.8 – Etapas da aplicação do procedimento de peneiramento de solos realizado no Núcleo de Geotecnia 
da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (NEGEO/UFOP) (Elaborado pelo autor)  
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 3.6.1 - Granulometria dos Solos 

Para a classificação granulométrica e geoespacialização destas informações pedológicas, 

levou-se em consideração às condições a seguir no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Características gerais das frações granulométricas medidas pela SUDENE e em laboratório 
(Elaborado pelo autor) 

Fração granulométrica utilizada pela SUDENE (1979) 
 

Areia grossa: superior a 2 e inferior 0,20mm 
Areia fina: superior a 0,20 e inferior a 0,05 mm 
Silte: superior a 0,05 e inferior a 0,002 mm 
Argila: inferior a 0,002 mm 

Características: 
- Informações secundárias 
- Metodologia (Vettori & Pierantoni 1968)  
- Levantamento exploratório realizado em toda a 
região do norte de Minas Gerais 

 
Fração granulométrica ensaiada no laboratório 

 
Pedregulho: superior 4,8mm e inferior a 76mm.  
Areias: superior a 0,05mm e inferior a 4,8mm.  
Silte: superior 0,005mm e inferior a 0,05mm.  
Argila: inferior a 0,005mm.  

Características: 
- Informações primárias 
- Metodologia (ABNT) 
- Amostras coletadas no Município de São 
Francisco (Campo) 

 

3.6.1.1 - Hipótese Metodológica Adotada para a Distribuição dos dados 
Granulométricos da SUDENE (1979) Sobre a Margem B do Município de São 
Francisco-MG  

A Figura 3.9 mostra a variação granulométrica em relação à profundidade e à distancia da 

borda de uma voçoroca da Cidade do Gama-DF, estudada por Lima (2003), numa localidade de bioma 

Cerrado, semelhante ao da área de interesse desta pesquisa. Portanto, observe que o teor de argila é 

muito elevado próximo às bordas e o de silte é muito baixo, em função da profundidade, e isso se deve 

a lixiviação e ao carreamento dos particulados de argila para as proximidades da borda da voçoroca. 

Por outro lado, percebe-se, na Figura 3.9, que, em baixa profundidade (um metro aproximadamente – 

espessura da camada de solo de interesse desta pesquisa – erosão dos solos), os teores de silte e argila 

são baixos quando próximos a borda e aumentam à medida que se distanciam da face do processo 

erosivo, até se manterem aparentemente constantes. Ou seja, neste caso, em baixa profundidade, o solo 

inicia-se com baixa concentração de silte e argila e tende a ter maior concentração destes particulados 

finos quando se afasta da face do solo exposto da voçoroca (ou das encostas). 



Contibuições às Ciências da Terra 

35 

 

 

 

 

 

 

a) Percentual de argila b) Percentual de silte 
Figura 3.9 – Variação de particulados dos solos em relação a bordas ou faces das encostas (Carvalho 2006). 

 

Considerando-se a hipótese exposta anteriormente, a priori, foi possível fazer uma 

distribuição granulométrica para os solos do município de São Francisco-MG, levando-se em conta os 

valores médios regionais de areia, silte, argila e matéria orgânica contidos no Levantamento 

Exploratório – Reconhecimento de Solos do Norte de Minas Gerais (Área de Atuação da SUDENE) 

(1979). Ou seja, dentro da variabilidade granulométrica de cada tipo de solo, a porcentagem de areia, 

silte, argila e matéria orgânica variam das vertentes para o interior do terreno. Assim, observando a 

hipótese proposta, ficou convencionado que o teor de silte, argila e matéria orgânica aumenta e o teor 

da areia diminui da vertente para o interior das localidades. E vice-versa. 

Outro ponto observado e lógico, observado nessa caracterização dos solos, foi o de que os 

teores de areia, silte e argila variam em diferentes direções. Dessa maneira, adotou-se uma variação na 

direção de cada tipo de solo, por exemplo. Isso quer dizer que a proporção da fração argila reduz num 

determinado solo, quando se aproxima de um solo arenoso ou siltoso (vice-versa para ambos). No 

entanto, além da variação granulométrica da borda para o interior do terreno, há a variação superficial 

destes elementos físicos na direção entre cada tipo de solo, respeitando as frações médias encontradas 

para cada um. 

Não se sabe se os valores de matéria orgânica seguem a mesma tendência da hipótese 

apresentada para silte e argila, portanto foi adotado um valor constante para cada tipo de solo da 

localidade estudada. Ou seja, a proposição exposta serviu de ponto de partida para realizar a 

distribuição granulométrica espacial dos elementos de interesse – areia, silte e argila utilizando-se de 

dados regionais. Assim, pode-se realizar uma análise estatística básica para encontrar os valores 

médios dos tipos de solos existentes para o município de São Francisco-MG, a serem utilizados nesta 

geoespacialização das variáveis fazendo-se o uso do interpolador Inverso do Quadrado da Distância 

indicado no ponto 3.6.1.2. Desta forma, de acordo com o mapa pedológico da RURALMINAS (2003), 

os tipos de solos existentes na área de interesse estudada inserida no território desta municipalidade 
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são: Latossolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo, Solos Litólicos e Areias Quartzosas. Portanto, os 

valores médios utilizados para a construção dos mapas da distribuição granulométrica são relativos a 

esses tipos pedológicos, encontrados na Margem B desta localidade estudada. 

A seguir, são apresentados nas Tabelas 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 os quantitativos estatísticos médios 

de avaliação dos elementos: areia, silte, argila e matéria orgânica, para os solos existentes na 

localidade de interesse. Essas informações são relevantes para fins agrícolas e agronômicos, e servem 

para definir os principais tipos de usos e ocupações antrópicas sob o ponto de vista da atividade 

econômica agrícola. 

Tabela 3.5 – Granulometria dos Latossolos Vermelho-Amarelos – AQa2 (Elaborado pelo autor a partir dos 
dados da SUDENE 1979)  

Profundidade Areia Grossa Areia fina (%) Silte Argila (%)

(cm) 2 a 0,20 mm 0,20 0 0,05 mm 0,05 a 0,002 mm < 0,002 mm

A1 0 – 20 34 18 7 41
A3 20 – 37 35 19 5 41

Perfil 2 A1 0 – 10 43 29 11 17
Perfil 3 A1 0 – 10 19 45 13 23
Perfil 4 A1 0 – 15 43 39 6 12

A1 0 – 27 31 26 14 29
A3 27 – 61 28 25 14 33

Perfil 6 A1 0 – 15 42 43 4 11
Perfil 7 A1 0 – 15 32 39 8 21
Perfil 8 A1 0 – 20 43 38 6 13
Perfil 9 A1 0 – 20 17 51 14 18

A1 0 – 25 41 25 8 26
A3 25 - 62 36 25 10 29

Perfil 11 A1 0 – 32 37 51 3 9
Perfil 12 A1 0 – 18 11 74 2 13
Perfil 13 A1 0 – 15 17 69 5 9
Perfil 14 A1 0 – 25 20 64 5 11
Perfil 16 A1 0 – 15 36 32 10 22
Perfil 17 A1 0 – 30 32 48 7 7

A1 0 – 23 33 36 11 20
A3 23 - 41 26 33 11 30
A1 0 – 10 28 46 12 14
A3 10 – 23 27 46 11 16

Perfil 22 A1 0 – 20 29 49 6 16
Perfil 23 A1 0 – 20 25 44 13 18

Perfil 20

Perfil 21

Horizonte

Perfil 1

Perfil 5

Perfil 10

Perfil

 
- Areia a) Grossa = 30,6% b) Fina = 40,56% - Silte = 8,64% 
- Argila = 19,96% - Matéria Orgânica = 0,85% 



Contibuições às Ciências da Terra 

37 

 

Tabela 3.6 – Granulometria dos Cambissolos – Ca11 (Elaborado pelo autor a partir dos dados da SUDENE 
1979) 

Profundidade Areia Grossa Areia fina (%) Silte Argila (%)

(cm) 2 a 0,20 mm 0,20 0 0,05 mm 0,05 a 0,002 mm < 0,002 mm
Perfil 55 A1 0 – 9 8 4 45 43
Perfil 56 A1 0 – 4 11 8 49 32
Perfil 57 A1 0 – 5 5 3 62 62
Perfil 58 A1 0 – 20 19 31 20 30

A1 0 – 10 9 2 48 41
A3 10 – 32 4 2 47 47

Perfil 60 A1 0 – 30 17 2 47 34
A1 0 – 13 19 27 30 24
A3 10 – 23 18 25 29 28

Perfil 62 A1 0 – 20 28 15 34 34
Perfil 63 A1 0 – 15 10 25 29 36
Perfil 64 A1 0 – 16 6 4 51 39
Perfil 65 A1 0 – 30 22 50 14 14

A1 0 – 15 32 24 21 21
A3 15 – 23 31 22 21 26

Perfil 67 A1 0 – 15 17 35 25 23

Perfil 61

Perfil 66

Horizonte

Perfil 59

Perfil

 
- Areia a) Grossa = 16% b) Fina = 17,43% - Silte = 35,75% 
- Argila = 33,3% - Matéria Orgânica = 1,43% 

 
Tabela 3.7 – Granulometria dos Solos Litólicos – Ra2 (Elaborado pelo autor a partir dos dados da SUDENE 
1979) 

Profundidade Areia Grossa Areia fina (%) Silte Argila (%)
(cm) 2 a 0,20 mm 0,20 0 0,05 mm 0,05 a 0,002 mm < 0,002 mm

Perfil 73 A1 0 – 35 33 47 3 14

Perfil 74 A1 0 – 40 9 32 31 32
Perfil 75 A1 0 – 15 22 17 45 16
Perfil 76 A1 0 – 20 15 14 41 30
Perfil 77 A1 0 – 15 24 27 24 25
Perfil 78 A1 0 – 20 9 19 35 37
Perfil 79 A1 0 – 20 8 2 47 43
Perfil 80 A1 0 – 25 7 4 51 38

Perfil 81 A1 0 – 22 8 3 59 59

HorizontePerfil

 
- Areia a) Grossa = 15% b) Fina = 18,33% - Silte = 37,33% 
- Argila = 32,6% - Matéria Orgânica = 1,57% 

 
Tabela 3.8 – Granulometria das Areias Quartzosas - AQa4 (Elaborado pelo autor a partir dos dados da SUDENE 
1979) 

Profundidade Areia Grossa Areia fina (%) Silte Argila (%)

(cm) 2 a 0,20 mm 0,20 0 0,05 mm 0,05 a 0,002 mm < 0,002 mm
Perfil 82 A1 0 – 20 29 61 4 2
Perfil 83 A1 0 – 30 54 34 5 7
Perfil 84 A1 0 – 15 77 15 2 6
Perfil 85 C 130 - 150 62 24 5 9
Perfil 86 C 110 - 150 43 45 4 8

HorizontePerfil

 
- Areia a) Grossa = 53% b) Fina = 35,8% - Silte = 4% 
- Argila = 6,4% - Matéria Orgânica = 0,35% 

 

Com base na hipótese obtida a partir de Lima (2003) para a distribuição das informações 

granulométricas exposta anteriormente, foi possível constituir os pontos de estimativa da fração 

granulométrica dos solos da Margem B do município de São Francisco-MG, conforme a Figura 3.10. 
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Figura 3.10 – Pontos de distribuição da fração granulométrica média apoiada nos dados do levantamento da 
SUDENE (1979) (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

3.6.1.2 - Distribuição Espacial Granulométrica para os Dados de Campo e da 
SUDENE 

Para o desenvolvimento dos mapas da distribuição espacial dos dados da granulometria dos 

solos do município de São Francisco-MG foi utilizado o interpolador do modelo estatístico 

denominado “Inverso das Distâncias”. “O modelo baseia-se na dependência espacial, isto é, supõe que 
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quanto mais próximo estiver um ponto do outro, maior deverá ser a correlação entre seus valores” 

(Barato 2014, p.24). Dessa forma, atribui-se maior peso para as amostras mais próximas do que para 

as amostras mais distantes do ponto a ser interpolado. Assim, o modelo consiste em multiplicar os 

valores das amostras pelo inverso das suas respectivas distâncias ao ponto de referência para a 

interpolação dos valores, conforme aponta a Equação 13. 

 










n
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z      Equação 13 

 

Sendo: z = valores estimados; 

 n = número de amostras; 

 zi = valores conhecidos; 

 di = distâncias entre os valores conhecidos e estimados ( zi e z). 

 

A Equação 14 pode ser adaptada para incluir uma potência para as distâncias, com isso, pode-

se atribuir pesos diferentes para a estimativa do valor de uma amostra para uma mesma distância.  
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Observando-se a Equação 14, verifica-se que foi adicionada uma potência “p” ao inverso das 

distâncias “
id

1
” .  

Com essa modificação na equação, pode-se atribuir diferentes valores à potência “p”, sendo 

que, quanto maior for o valor dessa potência, maior será a influência do vizinho mais próximo na 

estimativa dos valores. 
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3.6.1.3 - Considerações Gerais para Coleta de Amostras  

No caso da área de estudo, nos pontos de amostragem (Figura 3.11) foram coletadas 

determinadas quantidades de solos numa profundidade de 30 cm aproximadamente, o que representa 

um volume de 3000m³/ha de solo, para uma camada arável de 10.000m² x 0,30 m. 

 

 
Figura 3.11 - Relação do posicionamento dos pontos das amostras coletadas em campo (Apresenta-se no 
Apêndice 3 os gráficos da distribuição granulométrica de cada ponto amostrado em campo) (Elaborado pelo 
autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

Para a coleta das amostras (Figura 3.12), como representado, foram utilizados enxada, pá de 

jardineiro e saco de linhagem, que, posteriormente, foram substituídos por sacos plásticos resistentes 

de 3,0 litros, preenchidos com amostras de solos de cerca de 1 kg cada. Todo o procedimento de coleta 

de amostras deformadas dos solos foi baseado seguindo-se de maneira rígida a Norma 

Regulamentadora Brasileira – NBR 9604 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 

retirada de amostras deformadas e indeformadas. 
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a) Retirada da Amostra b) Saco de Amostra Lacrado 
Figura 3.12 – Coleta de amostras em campo (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de 
Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes). 

 

3.7 - CADASTRAMENTO DE EROSÕES (Empregada no Capítulo 4 – ponto 4.11) 

Para o cadastramento das erosões, foram utilizadas imagens do Google Earth, que, 

geometricamente foram corrigidas com o uso do software QGIS, e logo em seguida com as 

ferramentas de aproximação (Zoom) deste software foi possível visualizar e marcar (contabilizar) os 

diversos processos erosivos sobre o terreno na escala de 1:300. 

3.8 - ESTADO DA DEGRADAÇÃO (eD = 1-eC) – (Adaptado de Martins Junior 2014) 

Para avaliar o estado da Degradação (eD = 1-eC), nesta pesquisa, foi utilizado o procedimento 

de Martins Junior (2014), que especifica um método para tratar impactos em bacias hidrográficas e, 

nesse procedimento, são indicados três tipos de variáveis macro, a saber: (1) a área do impacto, não 

importando de qual tipo, (2) a intensidade do impacto e (3) a repercussão do impacto nas formas de 

impactos sucessivos. 

3.8.1 - Reconhecimento das Variáveis de Impactos Básicos e de Repercussão 
(Fundamentado em Martins Junior 2014) 

Uma das formas de medidas das variáveis primárias da localidade de interesse foi realizada 

utilizando-se as imagens do Google Earth, geoprocessadas por meio do uso do software livre QGIS 

(QGIS – Quantum Geographic Information System - Um Sistema de Informação Geográfica livre e 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

42 

 

aberto. Ver https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html), tendo sido coletadas as áreas e 

as intensidades dos impactos (tamanhos das regiões impactadas em hectares, m² ou km²). A 

intensidade foi avaliada comparando-se as mais diversas regiões impactadas com uma localidade de 

referência, supondo-se esta área paradigma de impacto ambiental antrópico como nula ou como não 

degradada por atividades humanas. Assim, a intensidade do impacto do Cerrado no município de São 

Francisco-MG também pode ser caracterizada utilizando-se as imagens do LANDSAT 1 e LANDSAT 

7 (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE - http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), entre os anos de 

1975, 1984, 1993, 2003, 2007 e 2011, de onde puderam ser obtidos os níveis de radiação da vegetação 

ou índice de vegetação por diferença normalizada NDVI (do inglês, Normalized Difference Vegetation 

Index) para cada localidade impactada a fim de se comparar o índice NDVID dessas regiões com os 

índices - NDVIR observados na região de referência. Maiores detalhes sobre a aplicação, os resultados 

e as comparações desta avaliação utilizando imagens orbitais LANDSAT. Ressalta-se também que 

durante a aplicação da metodologia de avaliação do eD utilizou-se as mais variadas informações 

contidas no Capítulo 4 e Capítulo 5, neste Apêndice 1 e no Apêndice 2. 

Foram consideradas as variáveis de repercussão, para efeito deste estudo, todas aquelas que, 

do ponto de vista físico, ambiental e econômico atuam e levam as consequências do evento local a 

estender a degradação até outros pontos, fora da área imediata da degradação original. A partir dessa 

análise, deve-se efetuar a avaliação das regiões impactadas de acordo com os índices semi-

quantitativos, conforme indicado no Tabela 5.6 do Capítulo 5. De acordo com Martins Júnior (2014), 

esses impactos também devem ser avaliados em função de: (1) áreas, como extensão total de 

ocorrência de cada impacto e do conjunto destes impactos associados a cada caso com repercussão, 

para todas as situações sem qualquer outra consideração;  (2) área do impacto em si com mitigação 

possível (com tempo de retorno de até 2 anos); (3) mitigação ou reconstrução ainda possível (tempo de 

retorno entre 2 e 5 anos); (4) reconstrução ou restauração difícil com custos maiores, mas ainda 

possível (tempo de retorno de 10 a 15 anos); (5) com intervenções de máquinas necessárias para a 

reparação com interrupção de processo (tempo de retorno de 10 a 15 anos); (6) intervenções com 

máquinas e obras de engenharia, ou com ações de reocupação dos solos (tempo de retorno de 25 a 30 

anos); (7) modificação da paisagem local ou não, com exigência de intervenção corretiva para 

interromper o processo + obras de engenharia (tempo de retorno > 30 anos, < 50 anos); (8) dispersão 

irrecuperável (tempo de retorno > 50 anos); e (9) degradação sem retorno e com custos irrecuperáveis. 

Sugeridos por Martins Junior (2014), os intervalos de tempo de retorno para a realizações de 

mitigação do impacto ambiental obedeceram às expectativas de sucessos progressivos em tempo hábil 

para, de fato, se obter interrupção da dinâmica dos processos de degradação. Por outro lado, os índices 

semi-quantitativos a serem adotados foram tomados para a área de estudo como a unidade 
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fundamental de avaliação ambiental. Assim, as questões abaixo (de 1 a 6) foram definidas, a priori, 

para que as atribuições de notas (ou dos índices semi-quantitativos) para o monitoramento da situação 

(ou da região impactada) se enquadrassem nas definições de limites, expostos na Tabela 5.6 do 

Capítulo 5, como modos efetivos de avaliar impactos e possibilidades, efeitos e custos de mitigação do 

meio ambiente.  

Cabe ressaltar que as notas devem ser estimadas, ou reconhecidas, em função da área de um 

impacto, ou da área de mais de um impacto em uma mesma localidade/região, e/ou de uma sucessão 

de impactos ligados por relações causais comuns, que permitem calcular o significado dos impactos na 

área de estudo. Dessa forma, alguns aspectos relevantes a serem considerados no que diz respeito às 

áreas impactadas são os seguintes (Martins Junior 2014): (1) Qual a escala de observação e de 

representação e a acuidade possível de se representar o impacto?; (2) Trata-se somente de um único 

tipo de impacto?; (3) Ocorre mais de um tipo de impacto exclusivamente na mesma área de tal modo 

que se possa reconhecer uma área total integral de impacto?; (4) Uma área impactada é fonte de outros 

tipos de impactos em locais mais longínquas de modo que não se possa reconhecer que a área total de 

impacto seja contínua?; (5) O impacto único, ou múltiplo, afeta diversos sistemas distintos e de modo 

correlato a partir de uma única causa?; (6) O impacto único, ou múltiplo, afeta diversos sistemas 

distintos e de modo sequencial a partir de uma sucessão de causas não correlatas? 

Essas seis perguntas perfazem um quadro de relações causais que permite, a priori, 

caracterizar, efetivamente, a área de impacto para, então, expressar as medidas possíveis para cada 

situação. Cabe ressaltar que os valores percentuais, assim como estão representados na Tabela 5.6 do 

Capítulo 5, são intervalos para se enquadrar os impactos observados e medidos. Ou seja, as notas 

devem ser estimadas ou reconhecidas em função de: (1) áreas locais, (2) intensidade dos efeitos como 

destruições diversas nas vizinhanças imediatas, (3) efeitos de repercussão ainda considerados em áreas 

vizinhas e áreas longínquas, (4) viabilidade de obras de mitigação em função de custos pecuniários e 

tempos de retorno.  

Tais condições devem ser estabelecidas para os seguintes temas operacionais (Martins Junior 

2014): (1) avaliação de mitigação por área com as técnicas existentes e os estudos de riscos de 

insucessos; (2) avaliação de mitigação por área com as técnicas existentes e o estudo de não retornos 

econômicos; (3) as superfícies de áreas degradadas por tipos de degradação no total da área da bacia 

hidrográfica, também por setores contíguos e/ou por setores com estruturas equivalentes, não 

importando quanto estejam separados dentro da área da bacia; (4) avaliação dos custos de se atuar em 

projetos de mitigação de modo contínuo seja nos setores contíguos seja em setores com estruturas 

equivalentes em áreas diversas da bacia hidrográfica; (5) estudo do conjunto de técnicas e de seus 

custos de aplicação efetivos ante as características de cada área degradada; (6) estudos para aplicação 
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com técnicas que possam envolver retornos econômicos com a mitigação; (7) modelagem da parte dos 

custos que possam ser transformadas em aplicação econômica e, portanto, abatidos; (8) estimativa das 

taxas de retorno possíveis com os custos transformados em investimentos com projetos específicos. 

No que diz respeito aos processos de repercussão, a noção de índices é o de mais complexa 

feição, todavia, se faz necessária à sua produção. A sucessão de repercussões, sem dúvida, produz 

efeitos diversos, em sucessão, no espaço e no tempo. Apesar dos aspectos semi-quantitativos 

apresentados conterem graus de imprecisão, permitem determinar uma ‘ordem de grandeza dos 

impactos’ e das medidas de mitigação a considerar. As faixas escolhidas para avaliação de impacto 

ambiental têm valores definidos de modo qualitativo/semi-quantitativo e como predeterminantes de 

limites considerados lógicos. Assim, o Quadro 3.2 apresenta onde tais faixas podem ser encontradas 

na literatura disponível. 

Quadro 3.2 - Localização dos índices semi-quantitativos e processos de repercussão consequentes. (Elaborado 
pelo autor e pelo geólogo e professor dr. Paulo Pereira Martins Junior) 

Citação Tipo de Informação 

Quadro 9.1 (Martins 
Junior 2014, p. 204) 

Intervalos deduzidos para expressar e/ou enquadrar níveis de criticidade dos 
impactos ambientais em função dos diversos métodos de expressar impactos 
únicos e impactos múltiplos. 

Quadro 9.2 (Martins 
Junior 2014, p. 204) 

25 tipos de degradação básicos, considerados com indicações dos fatores de 
repercussão desses impactos típicos em relação às consequências mediatas. 

Quadro 4 (Martins 
Junior 2014, p. 209) 

Relação dos 24 tipos de degradação e descrições das mesmas em relação a um 
índice semi-quantitativo reportado às áreas, a intensidade e a repercussão do 
processo degradacional. Os índices em percentuais devem ser enquadrados 
para as relações área / intensidade / repercussão. 

Para complementar o raciocínio da avaliação do impacto ambiental, os índices de degradação 

foram estimados e reconhecidos em função da extensão dos efeitos de repercussão (em áreas vizinhas 

e longínquas), da intensidade dos efeitos (como destruições diversas) e da viabilidade de obras de 

restauro em função de custos pecuniários e tempos de retorno. 

Portanto, cabem as soluções preventivas e de conservação evitar futuros esforços de mitigação 

e de revitalização. Estas soluções podem ser realizadas como forma de prevenção ou parte da política 

ambiental e cultural de conservação da bacia hidrográfica (do local escolhido). Dessa forma, para 

entender o nível de conservação da área de estudo, frente a cada impacto identificado, tendo 

conhecimento da extensão do impacto e dos tipos de usos e ocupações do solo, calculou-se o eC: 
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eC = (Sb – Sad) /Sb, onde: Sad = (ƒΣSat x Int, i = 1 a n )   Equação (15) 

(Modificado de Martins Júnior 2014) 

Em que: eC = Estado de Conservação (sendo estado de Degradação: eD = 1–eC);  

Sb = Índice da área total da bacia – valor referente ao tamanho de toda a área da própria localidade que 

está sendo avaliada (T) ou somente da área total por tipos de degradação (P). 

Sad = Índice da superfície total de áreas degradadas;  

ƒ= Função de 1 a “n” quantidades de áreas que sofrem a mesma degradação;  

Σ = Somatório das superfícies de áreas degradadas pelas respectivas intensidades dos impactos para 

cada tipo de degradação; 

Sat = Superfícies de áreas degradadas por tipos de degradação;  

Int = Intensidade dos impactos das áreas degradadas por tipos de degradação;  

Os cálculos do eD (eD = 1-eC) devem indicar as áreas a serem monitoradas rotineiramente e 

aquelas que não necessitam de cuidados imediatos. Considera-se que quanto mais grave a situação da 

área de estudo, sob o ponto de vista do funcionamento dos sistemas naturais, maior será o eD. Se eD 

for muito alto, maior será o tempo de retorno para que as condições ambientais retornem ao estado 

natural anterior ao do estabelecimento do impacto, mesmo com as intervenções mitigadoras ou de 

engenharia. Assim, quanto maior eD de uma determinada localidade, maior será a prioridade a 

intervenções (de mitigação biológica ou de engenharia) por oferecerem elevados riscos de 

reversibilidade reconhecível como possível. 

 

3.8.2 - Desenho do Uso Optimal do Território (DUOT) (Fundamentado em 

Martins Júnior 2014) 

Para esta pesquisa, de acordo com Martins Junior (2005), o Desenho do Uso Optimal do 

Território (DUOT) deve ser proposto como um tratamento integrador das diferentes abordagens 

científicas. E de fato, nesta proposta de trabalho, o DUOT deve responder à questão “o que pode e/ou 

o que deve ser”, que é questão intrinsecamente distinta das questões “o que é” ou “o que 

potencialmente pode ser” como no caso do zoneamento econômico.  

Para o desenvolvimento do DUOT desta tese algumas características lógicas são levadas em 

consideração como componentes dos processos de confecção das definições e teorias deste material 
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cartográfico, com indicação de cenários cambiantes possíveis. Ou seja, para esta pesquisa levou-se em 

consideração como informações básicas para a constituição do DUOT, o levantamento geoambiental 

apresentado no Apêndice 1, Relatório da Fundação Rural Mineira (Rural Minas 2003), considerando 

ainda a caracterização da área de estudo apresentada no Capítulo 4 e no Capítulo 5. Para isto, os 

significados de uso optimal devem ser muito bem determinados, absorvendo o conhecimento e as 

soluções científicas existentes, considerando a realidade atual (situação e condição) da área de 

interesse. Assim, o DUOT não deve ser tratado com um projeto de uso e ocupação a ser seguido, mas 

uma sugestão geral de ordenamento territorial. A seguir é apresentado o passo-a-passo para a 

montagem do DUOT: 

Passo 1) Avaliar o atual uso e ocupação do solo – Isto fornece um suporte que pode 

possibilitar manter, aumentar ou reduzir o tamanho da área de determinado tipo de uso e ocupação do 

solo. Além de fornecer subsídios à identificação da mistura do tipo de uso e ocupação atual com outros 

tipos de uso e ocupação que, podem ou não ter existido, numa determinada localidade. Esta avaliação 

deve ser realizada de maneira direta, indo ao campo e realizando um levantamento geombiental, assim 

como está exposto no Apêndice 1, referente ao Capítulo 4 e ao Capítulo 5. Esse levantamento ainda 

pode ser realizado de maneira indireta, por meio de consulta de trabalhos já existentes nas instituições 

públicas (ex.: Rural Minas 2003). 

Passo 2) Avaliar o uso e a ocupação do solo no passado (Observação: no caso desta pesquisa 

foi realizada uma avaliação temporal ao longo de 40 anos, dos vários tipos de uso e ocupação 

existentes na área da região) – muito importante para conhecer quais tipos temáticos mais degradam a 

vegetação nativa da região e também saber se algumas das tipologias temáticas mapeadas podem ser 

substituídas por alguma outra forma de uso e ocupação menos degradante. 

Passo 3) Verificar a aptidão dos solos para a localidade de estudo, conforme está expresso no 

ponto 4.12 do Capítulo 4. O objetivo desse levantamento bibliográfico, da aptidão dos solos de acordo 

com sua tipologia, é que a partir disto, no DUOT, pode-se propor soluções agroecológicas 

considerando a possibilidade de determinado tipo pedológico sustentar ou não uma cultura ao qual 

esteja apto. Isto evita propor alternativas inviáveis e antieconômicas no DUOT. 

Passo 4) Realizar as atividades do Passo 1 e Passo 2 em análises cartográficas utilizando as 

ferramentas do geoprocessamento, assim como foi desenvolvido em várias partes deste Apêndice. Esta 

tarefa é essencial para realizar uma análise indireta do meio físico garantindo aumento de informação a 

baixo custo e, consequentemente, elevando o nível de conhecimento da área de interesse. É aqui, ao 

final desta etapa, que se deve ter a ideia geral de como o DUOT deve ser proposto. 
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Passo 5) Confrontar o levantamento geoambiental de campo com as informações 

geoambientais obtidas da área de estudo de maneira indireta — esta atividade é muito relevante para 

compreender intuitivamente o grau de subjetividade e a veracidade de todo o conhecimento obtido da 

localidade de interesse. 

Passo 6) Construção do DUOT. As opções dos tipos de uso e ocupação dos solos propostos 

pelo DUOT, devem ser aplicados na área de estudo de acordo com as condicionantes especificadas no 

Quadro 3.3, em consonância com todo o conteúdo contido no Capítulo 4 e Capítulo 5 e os estudos do 

eD apresentados no Capíutlo 5, que podem indicar áreas inviáveis para implantação das sugestões 

apontadas pelo DUOT. 

Quadro 3.3 – Opções dos tipos de uso e ocupação do solo aplicados ao DUOT para a área de estudo (Elaborado 
pelo autor). 

Tipos de uso e ocupação do solo que 
devem ou podem ser propostos pelo 

DUOT 

Condicionantes de aplicabilidades 
Aplicado... 

Agricultura familiar 
naquelas localidades onde há desmatamento e 
desmatamento avançado da vegetação nativa. 

Corredor Ecológico 
naquelas regiões onde houve, houveram e há atividade de 
silvicultura, assim como também naquelas localidades onde 
há desmatamento avançado da vegetação nativa. 

Estação de microreflorestamento e 
práticas de agroecologia 

nas mesmas condições de aplicabilidade da tipologia de 
Corredores Ecológicos, porém ainda pode ser implantada 
em algumas regiões de pastagens e recuperação de 
pastagens que margeiam bordas rios, córregos e nascentes. 

Granjeiros 
em algumas áreas de pastagens e/ou nos platôs próximos as 
bordas dos rios. 

Pastagens e recuperação de pastagens 
em todas as áreas de pastagens e também algumas regiões 
de desmatamento avançado da vegetação nativa. 

Pisicultura 
nas localidades inseridas nos sistemas de drenagens secos, 
intermitentes ou perenes. 

Práticas de agroecologia e recuperação de 
parte da vegetação nativa degradada e 

conservação 

em praticamente toda a localidade de estudo, sem exceção 
de tipologia de uso e ocupação do solo. 

Práticas de conservação do Cerrado 
Recuperação da vegetação de galeria e 

práticas de agroecologia 
nas margens de todo o sistema de drenagem intermites e 
perenes.  

Silvicultura nas regiões onde existem ou existiram plantio de eucalipto. 
Área de conservação, sem uso 

agrossilvopastoril e replantio de 
vegetação nativa 

naquelas localidades inseridas no interior dos sistemas, 
drenagem secos, intermitentes e perenes. 

Criação de búfalo e suínos nas localidades onde existem criação desses animais. 
Atividade de recuperação da vegetação 

nativa degradada. 
em praticamente toda a localidade de estudo, sem exceção 
de tipologia de uso e ocupação do solo. 
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3.9 - CommonKADS: ENGENHARIA DE CONHECIMENTO E GERENCIAMENTO 

3.9.1 - A Sociedade da Informação e o Conhecimento 

Atualmente, de acordo com Schreiber et al. (2000), as condicionantes socioeconômicas estão 

cada vez mais direcionadas para o conhecimento, pois se vive, hoje em dia, em uma sociedade da 

informação. No entanto, o que acontece é que se inicia a exploração e o entendimento real da crescente 

importância do conhecimento. Ao se fazer uma ligeira observação na literatura contemporânea a 

respeito da sociedade da informação, pode-se avaliar que esse tema é tratado com um valor 

considerável. Recentemente, é comum escutar sobre produtos inteligentes, serviços baseados no 

conhecimento, empresas inteligentes, casa inteligentes, trabalhadores do conhecimento, organização 

intensiva do conhecimento e aprendizagem, e economia do conhecimento. 

Seguindo o ponto de vista citado anteriormente, Stewart (1998) faz um forte comentário: As 

matérias-primas, fundamentais nos tempos da Revolução Industrial, eram o petróleo e o aço.  Assim, 

mais da metade dos custos financeiros, nos últimos anos, das atividades petrolíferas estão relacionadas 

a obtenção e processamento das informações da Geologia do Petróleo. Quanto à produção do aço, 

devido a grande demanda mundial no passado não tão distante, necessitava-se, para a sua fabricação, 

cerca de 3 a 4 horas de trabalho por homem por tonelada de aço. 

Hoje, com o advento dos computadores e a informatização de sistemas de produção, reduziu o 

tempo por tonelada de aço produzida em aproximadamente 45 minutos-homem. Ou seja, a 

componente intelectual aumentou expressivamente enquanto que a física foi intensamente reduzida 

com o passar dos anos (Schreiber et al. 2000). 

Se o aço é, ou foi, um importante produto do industrialismo, na sociedade da informação, o 

produto essencial é o microchip. O valor para se poder produzir chips ultrapassa o montante para a 

fabricação do aço, fazendo com que aqueles sejam mais valiosos do que esse. Ou seja, não é a 

constituição física que os torna valiosos, pois esses microchips são desenvolvidos a partir do silício, 

isto é, essencialmente de areia. O valor desses elementos advém fundamentalmente do design do chip, 

e da possibilidade de construção de máquinas complexas com design extremamente inteligente e 

interessante à indústria e ao mercado. Ou seja, o principal fator para o desenvolvimento disso é o 

conhecimento. Logo, pode-se concluir que o tempo inteiro se vende e se compra conhecimento, que é 

a matéria-prima principal (Schreiber et al. 2000). 

Dessa forma, o conhecimento passou a ser compreendido, reconhecido e tratado como um ente 

valioso em si mesmo. Pesquisas sérias apontam que muitos dos mais respeitados executivos do mundo 

apontam o know-how como o ingrediente essencial para o sucesso organizacional. Porém, ao 

questionar essas mesmas pessoas sobre a quantidade de conhecimento usada em suas organizações, a 
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resposta que normalmente se obtém é uma média de 20%. Contudo, sabendo-se disso, Schreiber et al. 

(2000, p.2) descrevem um relato de um pesquisador de um grupo de pesquisa suíço: “Imagine alguns 

conceitos e instrumentos aplicados nos empreendimentos para ajudá-los a alcançar alguns resultados”. 

O valor do conhecimento pode até ser compreendido como algo de difícil entendimento. 

Quinn (1992) desenvolveu uma análise muito relevante sobre a função essencial do conhecimento em 

organizações modernas. Mesmo nas indústrias manufatureiras, as capacidades de serviços apoiados no 

conhecimento construíram de 65 a 75% do valor total agregado aos produtos dessa empresa. Assim, 

vai se consolidando a ideia de que o conhecimento é uma peça empresarial fundamental, e que seu 

gerenciamento deve ser uma atividade indispensável dentro das instituições contemporâneas. 

Essas ideias fornecem um novo significado ao conceito de conhecimento em nossa sociedade. 

Como Drucker (1993) apud Schreiber et al. (2000, p.2) diz: 

A mudança no sentido do conhecimento que começou há 250 anos transformou a 
sociedade e a economia. O conhecimento formal é visto como o recurso pessoal 
chave e o recurso econômico chave. O conhecimento é o único recurso significativo 
hoje. Os "fatores de produção" tradicionais - terra (ou seja, recursos naturais), 
trabalho e capital - não desapareceram. Mas eles se tornaram secundários. Eles 
podem ser obtidos e obtidos facilmente, desde que se conheça como meio de obter 
resultados sociais e econômicos. Esses desenvolvimentos, desejáveis ou não, são 
respostas a uma mudança irreversível: o conhecimento agora está sendo aplicado ao 
conhecimento. 

A Revolução Industrial provocou uma série de inovações no campo do trabalho, provocando o 

surgimento e o aperfeiçoamento de disciplinas, tais como a Engenharia Mecânica, a Química e a 

Elétrica, que foram a “ponta da lança” do suporte científico elementar para o início de tal evento 

histórico na Europa, que ocorreu entre os anos de 1760 a 1840, aproximadamente. Nesse sentido, 

Drucker (1993) apud Schreiber et al. (2000) relata que a sociedade da informação está provocando 

uma série de mudanças no desenvolvimento do trabalho intelectual, considerando-se que um grande 

contigente de pessoas está trabalhando com o conhecimento, enquanto ambos, tanto o conhecimento 

quanto o trabalho intelectual, passam por diversas transformações. Assim, surge a Engenharia de 

Conhecimento suportada em metodos científicos para analisar e organizar o conhecimento. 

 

3.9.2 - Contextualização do Conhecimento 

O que é conhecimento? Esse questionamento é comum para aqueles que estão militando nos 

limites do saber da engenharia e da gestão do conhecimento. Essa pergunta tem sido investigada por 

mais de dois milênios, portanto, não é possível precisar uma resposta definitiva sobre esse assunto. Os 

dados, a informação e o conhecimento são palavras que são normalmente utilizadas como sinônimos e 

isso provoca determinadas confusões. Costuma-se dizer, em Engenharia de Conhecimento, os 
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seguintes termos: tecnologia da informação, banco de dados e processamentos de dados. Dessa forma, 

torna-se interessante definir as diferenças entre dados, informação e conhecimento. Veja a seguir 

(Schreiber et al. 2000): 

Dados: São os sinais ou elementos não interpretados (ou sem interpretação). Exemplo: Uma 

luz de rede (verde ou amarela), números, caracteres, símbolos diversos etc. 

Informação: Dados providos de significados. Exemplo: Um semáforo com a luz vermelha 

não pode ser considerado apenas com objeto colorido, ao contrário disto, é compreendido como um 

comando para parar. 

Conhecimento: Conjunto de dados e informações capazes de gerar uma ação a fim de 

promover a realização de tarefas e instituir novas informações, possibilitanto alcançar algum objetivo. 

Assim, o conhecimento é definido como um novo "fator de produção". 

O Quadro 3.4 aponta didaticamente as diferenças entre dados, informações e conhecimento. 

Quadro 3.4 - Diferença entre dados, informações e conhecimento (Schreiber et al. 2000). 
 Características Exemplo 
Dados Dados brutos não interpretados ...---... 
Informação Significado anexado aos dados S.O.S 
Conhecimento Anexar propósito e competência à informação 

Potencial para gerar ação 
Aleta de Emergência 
Iniciar operação de resgate 

 

Considerando-se as definições anteriores e as contidas no Quadro 3.4, pode-se ter noção do 

que venha ser conhecimento. Em diversas disciplinas, os instrutores ou ouvintes podem ter 

dificuldades em dizer o significado de conhecimento, por exemplo, se for solicitado a diversas 

categorias de profissionais, a conceituação precisa e formal do objetivo principal de sua ciência, por 

exemplo, de vida, civilização, arte, inteligência, evolução, cultura organizacional, valor econômico dos 

ativos intangíveis etc. Muitos devem fornecer respostas incoerentes, inadequadas ou incompletas a 

essas questões. Porém, isso não impede que eles sejam excelentes profissionais, muitas vezes, de 

destaque. 

A pergunta, o que é conhecimento? É difícil de ser respondida, pois tal definição atrela-se 

muitas das vezes a alguma contextualização de casos, vivências e experiências. Assim, o 

conhecimento de um indivíduo pode ser o dado de outro indivíduo. As fronteiras entre dados, 

informações e conhecimento não são bem definidas, pois são relativas ao contexto de uso. Deste 

modo, de acordo com Schreiber et al. (2000), esse vínculo do conceito de conhecimento ao contexto é 

achado em distintas terminologias, nas mais variadas áreas de estudo do conhecimento. Na Engenharia 

de Conhecimento, essa contextualização tornou-se padrão para apontar que a conceitualização do 
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conhecimento consiste em uma tarefa extensa e específica, uma vez que se insere em um domínio, ou 

em uma área de interesse particular. 

 

3.9.3 – Engenharia e Sistema de Conhecimento 

A Engenharia de Conhecimento é uma disciplina que passa a existir com o surgimento da 

era da informação, assim como aconteceu com a Engenharia Mecânica e Elétrica nos tempos da 

Revolução Industrial. Para Drucker (1993) apud Schreiber et al. (2000), o conhecimento, atualmente, 

é provado em forma de ação. Portanto, a informação relevante é aquela focada em resultados que estão 

inseridos na sociedade, na economia ou no próprio contexto do avanço do conhecimento. Para se 

atingir um determinado objetivo, esse conhecimento deve ser extremamente especializado. No entanto, 

esse conhecimento, deve ser aquele que não foi aprendido, nem ensinado e nem implicou qualquer 

princípio geral, partindo da experiência, e não do aprendizado, treino e do nível de escolaridade. 

No entanto, neste ponto, não se faz referência a conhecimentos especialistas, como são as 

técnicas – o artesanato, por exemplo, mas de “disciplinas”. Isso se trata de uma das maiores 

transformações intelectuais de todos os tempos, pois uma disciplina pode ser convertida em técnicas 

que, por sua vez, podem ser transformadas em uma metodologia, assim como é a Engenharia, o 

método científico, o método quantitativo ou o diagnóstico diferencial do médico (Schreiber et al. 

2000). Dessa forma, cada metodologia converte a experiência em uma sistemática especialista. Os 

métodos, por sua vez, transformam o que era abstrato (ideias) em informações. Assim, as informações 

podem ser convertidas em algo que pode ser ensinado e aprendido. 

Drucker (1993) apud Schreiber et al. (2000) cita disciplinas como a engenharia mecânica, 

física e química, que se desenvolveram a partir da engenharia de construção de máquinas a vapor. 

Atualmente, o mesmo progresso está acontecendo em relação à informação e ao conhecimento. A 

partir das técnicas de construção de computadores, programas de softwares, bancos de dados e outros 

sistemas, é possível observar novas disciplinas científicas em desenvolvimento, assim como a 

telemática, os algoritmos, o gerenciamento de sistemas de informação e a engenharia e gerenciamento 

de conhecimento. 

A Engenharia de Conhecimento, segundo Schreiber et al. (2000), deslanchou no início dos 

anos 70, a partir do desenvolvimento de sistemas especialistas. Tais sistemas de conhecimento, assim 

como são conhecidos, constituem o principal ramo da disciplina conhecida como Inteligência 

Artificial, e servem apenas para apontar algumas das aplicações do CommonKADS, como detectar 

fraudes em cartões de crédito, acelerar a criação de navios, ajudar e financiar serviços, avaliar e 

assessorar a qualidade do produto, apoiar o serviço de recuperação da rede elétrica etc. Contudo, 
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estudo empírico realizado por Martins et al. (1996) descreve, assim como aponta o Quadro 3.5, quais 

são os benefícios esperados pelo uso de sistemas de conhecimento. 

Quadro 3.5 - Benefícios antecipados e realizados pelos sistemas de conhecimento (Modificado de Schreiber et 
al.  (2000). 

Categoria Benefício 

Produtividade 

- Tomada de decisão mais rápida 
- Aumento da Produtividade 
- Maior resolução de problemas 
- Confiabilidade 
- Redução do tempo de inatividade de equipamentos 

Preservação do conhecimento 
- Captura de experiência/Retenção do conhecimento 
- Uso em locais remotos 

Melhoria da qualidade 
- Maior qualidade de decisões 
- Lidar com incerteza 

Treinamento - Benefícios Educacionais 

Enriquecimento do trabalho 
- Flexibilidade 
- Integração do conhecimento de vários especialistas 

A tomada de decisão com mais agilidade, conforme relata Schreiber et al. (2000), é o 

benefício mais percebido quando se faz uso do sistema de conhecimento, seguida do aumento na 

qualidade de decisão ou na produtividade, o que melhora a eficácia da organização. Os autores ainda 

chamam a atenção de gerentes e desenvolvedores para a realização de uma avaliação criteriosa do 

ambiente organizacional sobre os quais os sistemas de conhecimento devem ser desenvolvidos e 

empregados. Esse é um ponto expressivo e, de fato, o método CommonKADS providencia técnicas 

especiais para se averiguar todos esses aspectos expostos anteriormente. 

Na sociedade da informação, os sistemas de conhecimento se apresentam como um dos 

principais aparatos tecnológicos. É por isso que existe uma intensa e enorme necessidade de se 

transformar a metodologia e a técnica dos sistemas de conhecimento instituindo-se uma disciplina 

científica real, trazendo diversos benefícios, tais como (Schreiber et al. 2000): 

Benefício 1: A Engenharia de Conhecimento permite identificar as oportunidades e as 

restrições na forma como as organizações desenvolvem, distribuem e aplicam seus recursos de 

conhecimento e, assim, oferece ferramentas para o gerenciamento de conhecimento corporativo. 

Benefício 2: A Engenharia de Conhecimento fornece os métodos para se obter uma 

compreensão completa das estruturas e dos processos utilizados pelos técnicos especialistas — mesmo 

quando muitos dos seus conhecimentos são tácitos — levando a uma melhor integração da tecnologia 

da informação em apoio ao trabalho de conhecimento. 

Benefício 3: A Engenharia de Conhecimento auxilia, como resultado, na obtenção de 

melhores sistemas de conhecimento: sistemas mais fáceis de se usar, com uma arquitetura bem 

estruturada e mais simples de se manter. 
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3.9.4 – Perspectiva Histórica 

A aplicação do CommonKADS, ferramenta de Engenharia de Conhecimento e 

Gerenciamento, partiu da necessidade de se desenvolver sistemas de conhecimento estruturados e 

controláveis de elevada qualidade em grande escala. Em 1983, existiu um interesse muito pequeno nas 

informações metodológicas fornecidas por meio da aplicação do CommonKADS. Naquele momento, 

predominavam, para os sistemas de conhecimento, os modelos rápidos de aplicativos one-shot, que 

utilizavam ferramentas de hardware e software de finalidade específica, tais como os sistemas de 

LISP (Schreiber et al. 2000). Além disso, imaginava-se que a estruturação dos sistemas de 

conhecimento e do próprio conhecimento eram essencialmente simplificados, assim como no 

reconhecido sistema especialista de regras básicas (Figura 3.13). 

Controle de raciocínio 

 

Conhecimento de domínio de aplicação 

Figura 3.13 - A arquitetura básica da primeira geração de sistemas especialistas: o conhecimento da aplicação 
como um grande constituidor de fatos e regras do domínio, controlado por um simples raciocínio do mecanismo 
de interferência (Schreiber et al. 2000) 

Na Figura 3.14, apresenta-se uma trajetória histórica (uma linha do tempo) da evolução dos 

sistemas de conhecimento desde 1965. Nos últimos anos, diversos desenvolvedores de sistemas 

inteligentes e gerentes perceberam a importância de uma abordagem estruturada de avaliação e 

gerenciamento do conhecimento e das informações. Além disso, a arquitetura de conhecimento 

mostrou-se extremamente complexa e condicionada ao contexto da primeira geração de sistemas 

especializados. Atualmente, essas concepções são comuns. Ainda assim, o ponto é: como fazer e 

desenvolver isto? 

 

1965 1975 1985 1995 

Da arte à disciplina 

Figura 3.14 - Breve história de sistemas de conhecimento (Schreiber et al. 2000) 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

54 

 

3.9.5 - A Pirâmide Metodológica 

Uma metodologia como CommonKADS, assim como qualquer outra situação de 

desenvolvimento de software, incide sobre uma cadeia de elementos que estão expostos graficamente 

na pirâmide metodológica da Figura 3.15.  

Projetos de aplicação de estudos de caso 

 

Ambientes de implementação de ferramentas 
CASE. 

Modelos de ciclo de vida, modelo de processo, 
diretrizes, técnicas de elicitação. 

Gráfico/Tabela de notações textuais, estrutura 
de documento. 

Reutilização de padrões de conhecimento 
baseada em modelos. 

Figura 3.15 - Camadas de construção de uma metodologia (Schreiber et al. 2000). 

As expressões “simbologias” ou “significados” do CommonKADS podem ser estabelecidas 

como uma série de princípios que constituem a linha de base e a lógica dos problemas a serem 

resolvidos, orientados a partir de lições aprendidas no passado a respeito da construção do sistema de 

conhecimento. O método CommonKADS proporciona uma contextualização rígida fundamentada em 

idealizações (ideias) ou princípios essenciais que devem originar de experiência adquirida ao longo 

dos anos. Assim, foram apresentados superficialmente os pilares que regem a Engenharia de 

Conhecimento moderna. Portanto, a Engenharia de Conhecimento não é um tipo de 

“explotação/exploração da cabeça do especialista”, mas é uma disciplina que possibilita estabelecer 

variados modelos dentro dos aspectos do conhecimento humano (Schreiber et al. 2000). 

Como foi mencionando anteriormente, a Engenharia de Conhecimento é um procedimento de 

“extração” e de “garimpagem da cabeça do especialista”, e de informatização de toda essa ciência por 

meio de um computador. Esse pensamento se extinguiu com o passar do tempo, por ser uma 

concepção ultrapassada, antiga, grosseira e muito ingênua do que vem a ser realmente a Engenharia de 

Conhecimento. Dessa forma, a constituição de uma modelagem deve passar por uma apropriada 

descrição de somente algumas características do conhecimento, sendo isso suficiente para a sua 

finalidade. Nesse sentido, esses modelos do conhecimento são úteis, pois nem sempre os detalhes do 

conhecimento especializado são necessariamente acessíveis. Contudo, o modelo CommonKADS é um 

instrumento conveniente que auxilia no aperfeiçoamento dos procedimentos constituídos da 

Engenharia de Conhecimento. 
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Para Schreiber et al. (2000) a essência da qualidade e quantidade de conhecimento está na sua 

modelagem, isto é, primeiramente, deve-se desenvolver a estrutura deste modelo e, num momento 

posterior, a sua programação. Diversos desenvolvedores de software, compreensivelmente, tendem a 

considerar a informática como ponto de partida predominante em suas atividades de projetos e 

análises. Assim, o componente computacional a ser constituído tem seu valor, mas a maior relevância 

durante a concepção dos softwares é dada ao fator humano, pois é a condição realista que a 

Engenharia de Conhecimento aborda ao analisar os especialistas, usuários e o ambiente no contexto 

organizacional mais amplo de resolução de problemas. Na contextualização do CommonKADS, o 

fator humano, como já foi descrito anteriormente, é o principal. 

A priori, deve-se realizar a modelagem do conhecimento em um patamar conceitual, de 

maneira independente das implementações computacionais e de software. Os conceitos usados ao se 

modelar o conhecimento devem se referir e refletir o domínio da palavra, isto é, constituir um modelo, 

e, ainda, serem expressos em um vocabulário inteligível para todos os envolvidos no desenvolvimento 

desta modelagem. Sob o ponto de vista do CommonKADS, a forma do componente de um sistema de 

conhecimento é conhecida como projeto de preservação de estrutura, pois segue e preserva a estrutura 

conceitual avaliada do conhecimento. 

Schreiber et al. (2000) descreve que o conhecimento tem uma estrutura interna estável, que é 

avaliada ao se diferenciar tipos de conhecimentos específicos e funções. Obviamente que o 

conhecimento, o raciocínio e a resolução de problemas são fenômenos extremamente ricos. O 

conhecimento pode ser complexo, mas não é caótico: o conhecimento parece ter uma estrutura 

propositada bastante estável, na qual é possível ver padrões. Assim, o conhecimento possui uma 

estrutura compreensível e esse é o aporte prático para se realizar avaliações com sucesso. 

Conceitualmente, os modelos de conhecimento ajudam a entender o universo da resolução de 

problemas humanos através da descrição detalhada do conhecimento que se queira modelar. Um 

resultado da Engenharia de Conhecimento contemporânea é a experiência humana analisada em 

categorias, padrões definidos pelos modelos (Figura 3.16, ponto 3.9.6 – Modelos do CommonKADS) 

e estrutura do conhecimento. 

Um projeto de conhecimento deve ser gerenciado através da aprendizagem de suas 

experiências de maneira controlada. O desenvolvimento de sistemas de informação simples ou 

conhecidos acontece ao longo de uma fixa linha de gerenciamento. Isto predefine uma sequência de 

etapas (Schreiber et al. 2000): a) preparar e planejar o projeto; b) descobrir os requisitos do cliente; c) 

especificar e projetar o sistema; d) programar; e) testar e e) liberar. 
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Portanto, a riqueza e a dificuldade de entendimento do conhecimento são muito grandes para 

tentar ajustar em uma contextualização tão rígida quanto a que foi exposta. Com isto, o 

CommonKADS possibilita o desenvolvimento de gerenciamento de projetos mais configurável, 

equilibrado e flexível do que aqueles modelos desenvolvidos ao longo de uma linha fixa de 

gerenciamento. O gerenciamento de projetos de conhecimento acompanha um enfoque em que admite 

estruturar a aprendizagem, pelo qual os resultados intermediários ou "estados" dos modelos 

CommonKADS operam como indicadores de etapas a serem seguidas. Ao definir essas etapas, as 

noções de objetivos e riscos desempenham um papel fundamental (Schreiber et al. 2000). 

 

3.9.6 – Modelos do CommonKADS 

A Figura 3.16 expõe o arranjo dos modelos CommonKADS, que é a demonstração prática dos 

princípios que norteiam a avaliação do conhecimento.  

 

Figura 3.16 - O modelo CommonKADS (Schreiber et al. 2000). 

Para esses três grupos de modelos, existem essencialmente três tipos de questões (Quadro 3.6) 

que devem ser respondidas (Schreiber et al. 2000): 

Quadro 3.6 - Questões definidoras dos modelos do CommonKADS (Contexto, Conceito, Artefato) (Elaborado 
pelo autor a partir de Schreiber et al. 2000). 

1. Por quê? 2. O quê? 3. Como? 
1.1. Por que um sistema de 
conhecimento é um potencial, 
ajuda ou solução? 
1.2. Para quais problemas? 
1.3. Quais os benefícios, custos e 
impactos organizacionais que 
existem? 
Compreender o contexto e o 
ambiente organizacional é a 
questão mais importante. 

2.1. Qual é a natureza e o valor 
do conhecimento envolvido? 
2.2. Qual é a natureza e o valor 
da comunicação correspondente? 
A descrição conceitual do 
conhecimento aplicado em uma 
tarefa é o principal problema. 

3.1. Como o conhecimento deve 
ser implementado em um 
sistema informatizado? 
3.2. Como a arquitetura do 
software e os mecanismos 
computacionais se parecem? 
O aspecto técnico do 
desenvolvimento computacional 
é o foco principal. 



Contibuições às Ciências da Terra 

57 

 

Todas essas perguntas são respondidas a partir do desenvolvimento dos modelos predefinidos 

no CommonKADS, considerando que cada um desses modelos se apoia sobre um determinado aspecto 

– conforme aponta o Quadro 3.6 -, porém, reunidos, tais modelos provam uma visão mais ampla do 

que pode vir a ser o sistema de conhecimentos projetados para determinadas finalidades. Os modelos 

predefinidos são (Schreiber et al. 2000): 

1) Modelo de Organização: o modelo de organização compreende a avaliação das 

características essenciais das instituições e da organização do conhecimento, e tem o objetivo de 

apontar problemas e oportunidades para os sistemas de conhecimento, estabelecer sua viabilidade e 

analisar os impactos diretos e indiretos nestas instituições/condições/situações (ex.: empresas, órgão 

público, sistemas computacionais de gerenciamento e etc.) em decorrência das ações de conhecimento 

pretendidas. 

2) Modelo de Tarefa: tarefas são as subetapas de realização de algum processo, ou atividade. 

O modelo de tarefa avalia o layout — o desenho da tarefa, suas entradas e saídas, pré-requisitos e 

critérios de execução, além de recursos e competências essenciais. 

3) Modelo de Agente: os agentes são executores de uma tarefa. Um agente pode ser humano, 

um sistema de informação ou qualquer outra entidade capaz de realizar uma tarefa. O modelo do 

agente descreve as características dos agentes, em particular, suas competências, restrições e 

autonomia para agir. Além disso, ele lista os links de comunicação entre os agentes na execução de 

uma tarefa. 

4) Modelo de Conhecimento: a finalidade do modelo de conhecimento é detalhar claramente 

os tipos e estruturas do conhecimento empregados na efetivação de uma tarefa. Ele fornece uma 

definição autônoma da implementação da função, que os distintos componentes do conhecimento 

exercem na resolução de problemas de uma maneira que compreensível para as pessoas. Isso faz com 

que o modelo de conhecimento se torne um veículo formidável para a comunicação com especialistas 

e usuários sobre os aspectos de resolução de problemas de um sistema de conhecimento, tanto no 

desenvolvimento quanto na execução do sistema. 

5) Modelo de Comunicação: uma vez que diversas atividades podem estar inseridas em uma 

tarefa, é fundamental que se modele as transações comunicativas entre os agentes envolvidos. Isso é, 

realizado pelo modelo de comunicação, de maneira conceitual e independente da implementação, 

assim como acontece com o modelo de conhecimento. 

6) Modelo de Projeto: os modelos CommonKADS contribuem para a constituição dos 

requisitos de operação e funcionalidade dos sistemas de conhecimento, fornecendo a especificação 

técnica do sistema, considerando a arquitetura, a plataforma de implementação, os módulos de 
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software, as construções representacionais e os mecanismos computacionais necessários para 

implementar as funções estabelecidas nos modelos de conhecimento e comunicação. 

Os modelos de organização, tarefa e agente avaliam o ambiente organizacional e os fatores 

críticos de sucesso apropriados para um sistema de conhecimento. No entanto, o conhecimento e os 

dados devem ser tratados e oferecidos por um sistema de conhecimento. O modelo de projeto 

transforma isso em uma especificação técnica, que é a base para a implementação do sistema de 

software. Pode ser observado, no entanto, que, nem sempre, todos os modelos precisam ser 

construídos. Isso depende dos objetivos do projeto, bem como das experiências adquiridas na 

execução do projeto. Assim, uma escolha criteriosa deve ser feita pelo gerenciamento de projetos. Um 

projeto de conhecimento realizado por meio da metodologia CommonKADS produz três tipos de 

produtos (Schreiber et al. 2000): 1) Documentos do modelo CommonKADS; 2) Informação de 

gerenciamento de projetos; e 3) Software do sistema de conhecimento. 

Como observação final, enfatiza-se que os sistemas de conhecimento e a Engenharia de 

Conhecimento são, respectivamente, domínios e uma disciplina que podem se relacionar a outras 

metodologias, neste caso, está incluído a análise e projeto de sistemas estruturados, orientação de 

objetos, teoria de organização, reengenharia de processos e gerenciamento de qualidade. 

Os objetivos nos sistemas de conhecimento modelam as entidades do mundo real de forma 

natural. Dessa forma, o CommonKADS integrou elementos de outras metodologias existentes, o que 

possibilitou a incorporação de algumas partes de outros métodos em determinados pontos de sua 

estruturação conceitual. E isso está de acordo com a visão contemporânea dos sistemas de 

conhecimento, pois melhorias são incorporadas em infraestruturas de informação existentes. Por isso, 

a Engenharia de Conhecimento do estilo CommonKADS deve ser vista como uma extensão dos 

métodos existentes (Figura 3.14): e é útil quando tarefas, processos, domínios ou aplicativos tornam-se 

elementos de conhecimento (Schreiber et al. 2000). 

 

3.9.7 - Funções de Processo 

É importante identificar uma série de papéis que as pessoas desempenham nos processos de 

gerenciamento e engenharia de conhecimento. Neste caso, a Figura 3.17 apresenta seis diferentes 

papéis que um determinado indivíduo pode desempenhar na gestão do conhecimento (Valentim 2017 

apud Schreiber et al. 2000): 
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Figura 3.17 - Papéis nos processos de Engenharia e Gestão do conhecimento (Valentim 2017 apud Schreiber 
2000). Fonte: https://www.gestaoconhecimento.com.br/ 

1) Provedor de conhecimento/especialista: um papel importante no processo é 

desempenhado pelo "dono" do conhecimento, que é, tradicionalmente, um especialista, mas também 

pode ser uma pessoa na instituição que não possui o status de "especialista".  

2) Engenheiro/Analista de conhecimento: o termo "engenheiro de conhecimento" aponta 

para aquelas pessoas que estão inseridas em todas as fases do processo de desenvolvimento e análise 

dos sistemas baseado no conhecimento. O termo é usualmente reservado para o trabalho de análise de 

sistema, portanto, "analista do conhecimento" poderia, de fato, ser um o melhor termo.  

3) Desenvolvedor de sistemas de conhecimento: tendo as suas características especiais, o 

desenvolvedor de sistemas de conhecimento é responsável pelo projeto e implementação. Além disso, 

o desenvolvedor precisa ter um background básico dos métodos de análise, para que se possa entender 

os requisitos formulados pelo analista do conhecimento.  

4) Usuário de conhecimento: indivíduo que faz uso direto ou indireto do sistema de 

conhecimento. Envolver os usuários do conhecimento desde a modelagem conceitual do sistema até a 

sua implementação computacional é mais importante do que inserí-los nos projetos regulares de 

engenharia de software.  
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5) Gerente de projeto: é o responsável por executar um projeto de desenvolvimento de 

sistemas de conhecimento. 

6) Gerente de conhecimento: o gerente de conhecimento não está diretamente envolvido em 

projetos de desenvolvimento de conhecimento, mas está engajado na formulação de uma estratégia de 

conhecimento em nível de atendimento as necessidades de clientes e/ou instituições. 

Um problema importante para um engenheiro de conhecimento, de acordo com Schreiber et 

al. (2000), é encontrar os especialistas "reais", uma vez que os pseudo-especialistas são prejudiciais a 

um projeto. A análise do conhecimento, desde o início, foi desenvolvida como a maior alavanca no 

desenvolvimento do sistema de conhecimento. Com isso, o CommonKADS oferece ao engenheiro do 

conhecimento uma variedade de métodos e ferramentas que tornam a análise de uma tarefa 

relativamente direta. No entanto, muitas vezes, na prática, no desenvolvimento do sistema de 

conhecimento, os principais problemas relacionados ao conhecimento já foram resolvidos pelo analista 

do conhecimento. Portanto, um desenvolvedor do sistema de conhecimento precisa das mesmas 

habilidades que os projetistas de softwares. Também vale ter em mente que, quanto mais intensivo for 

o conhecimento para automatização da tarefa, maior necessidade existe de instalações de interface 

complexas. Um exemplo de uma facilidade de interface normalmente encontrada em um sistema de 

conhecimento é a comunicação por meio de explicações. 

Por outro lado, ainda considerando Schreiber et al. (2000), a automação de tarefas ativas em 

conhecimento, invariavelmente, afeta o trabalho das pessoas envolvidas. Assim, quanto ao projeto, e a 

sua implementação, é importante garantir a interação do sistema com suas próprias representações de 

interface. Assim, o engenheiro de conhecimento também precisa ser capaz de apresentar os resultados 

da análise aos potenciais usuários do conhecimento, e isso requer atenção especial. Dessa forma, uma 

das razões para o sucesso do CommonKADS sempre foi a de que a análise é compreensível para 

aqueles usuários que já tenham algum conhecimento prévio sobre o assunto tratado. 

Normalmente, o típico projeto de desenvolvimento de sistema de conhecimento varia de 

pequeno a médio porte, e tem funções para seis pessoas trabalharem em suas atividades. O gerente do 

projeto provavelmente se beneficiará de uma abordagem estruturada, como o CommonKADS, 

considerando-se que essa metodologia oferece um instrumento poderoso e flexível para o 

planejamento e controle de projetos. O principal risco que o gerente de projeto assume vem da 

natureza indescritível dos problemas relacionados ao conhecimento. Portanto, o levantamento dos 

requisitos de operação e funcionalidade dos sistemas de conhecimento é primordial durante a vida do 

projeto. Os modelos de contexto (Figura 3.16) desempenham um papel fundamental nessa etapa de 

projeto. 
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Para finalizar, o gerente de conhecimento inicia o desenvolvimento de conhecimento e 

atividades de distribuição de conhecimento. Contudo, esses processos podem incluir apenas a análise 

do conhecimento, por exemplo, para o desenvolvimento do conhecimento, mas também podem incluir 

o sistema de conhecimento operacional, um veículo para a distribuição do conhecimento. O link entre 

Engenharia de Conhecimento e gerenciamento de conhecimento é feito no nível dos modelos de 

contexto do CommonKADS (Schreiber et al. 2000). 

 

3.9.8 - Algumas Terminologias 

Como qualquer outra disciplina de pesquisa relativamente recente, a Engenharia de 

Conhecimento sofre com uma grande quantidade de termos relacionados a ela e que estão 

especificados no parágrafo a posteriori. O significado exato de alguns destes termos varia entre 

abordagens. Anteriormente, neste trabalho, foram fornecidas as definições dos termos "dados", 

"informações" e "conhecimento". Outras definições terminológicas adicionais muito utilizadas, 

quando da aplicação do CommonKADS, segundo Schreiber et al. (2000), são: 

Domínio: é uma área de interesse. Os domínios podem ser hierarquicamente estruturados. Por 

exemplo, a medicina pode ser dividida em vários subdomínios como hematologia, nefrologia, 

cardiologia etc. 

Tarefa: é uma atividade que precisa ser realizada por um agente, isto é, tarefas são atividades 

em que o conhecimento desempenha um papel fundamental. São exemplos de tarefas: diagnóstico de 

avarias em órgãos internos, como um rim, ou monitoramento de um processo químico, como 

produções de petróleo. 

Agente: é qualquer sistema ou software capaz de executar uma tarefa em um determinado 

domínio. Por exemplo: a) um médico pode realizar a tarefa de diagnosticar o estado de saúde de seus 

pacientes; b) um sistema de conhecimento pode ser capaz de executar a tarefa de monitoramento de 

um processo de produção de óleo em uma plataforma de petróleo. 

Aplicação: é o contexto fornecido pela combinação de um domínio e uma tarefa realizada por 

um ou mais agentes. 

Domínio/tarefa do aplicativo: esses dois termos são usados para o domínio e/ou tarefa 

envolvida em um determinado aplicativo. 

Sistema de conhecimento (baseado): o termo "sistema baseado no conhecimento" (KBS - 

Knowledge-Based Systems) tem sido usado há muito tempo e decorre da arquitetura da primeira 

geração discutida anteriormente, em que os dois componentes principais do KBS são um mecanismo 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

62 

 

de raciocínio e uma base de conhecimento. Nos últimos anos, esse termo foi substituído por outro mais 

neutro: "sistema de conhecimento". Ressalta-se que não há fronteira fixa entre sistemas de 

conhecimento e sistemas de software. Todo sistema contém conhecimento até certo ponto. Um sistema 

de conhecimento supõe uma representação explícita do conhecimento incluído no sistema, o que 

levanta a necessidade de técnicas especiais de modelagem. 

Sistemas (de) especialistas: pode-se definir um sistema especialista como um sistema de 

conhecimento que seja capaz de executar uma tarefa que, se for realizada por uma pessoa, requer 

experiência. Na prática, o termo geralmente é usado como sinônimo de sistema baseado em 

conhecimento. Atualmente, não é mais utilizado esse termo. 

 

3.9.9 - Implementação Lógica em CommonKADS e UML 

O CommonKADS é um modelo conceitual a ser considerado nesta proposta de trabalho, e 

deve ser utilizado para fornecer um diagrama gerencial (operacional) básico, para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto de modelagem do sistema computacional de suporte a decisão. Assim, 

através dessa metodologia, define-se uma estrutura (ou esqueleto) de implementação de um sistema de 

aplicação ou de um subsistema de aplicação de tarefas ou atividades, relacionadas à conservação e/ou 

preservação dos recursos naturais, sob o ponto de vista físico e da perda de solos, para a área de 

estudo. O conceito de diagramas a ser utilizado na modelagem complementar do sistema 

computacional de suporte à decisão baseia-se na notação UML (do inglês, Unified Modeling 

Language); que é uma linguagem própria para modelagem de sistemas, que usa conceitos orientados a 

objetos (Larman 2002 apud Vieira Junior 2005). Numa primeira instância, seguindo a metodologia do 

CommonKADS, as categorias dos dados devem ser organizadas em forma de pacotes do UML. 

Assim, as etapas de modelagem da gestão, construção do método e teoria de decisão em 

CommonKADS e UML devem ser divididas em três fases (Figura 3.18): 
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CommonKADS Diagrama UML
 

Figura 3.18 - Etapas gerais de um projeto de desenvolvimento da lógica de decisão. (Modificado de Castro et al 
2003) 

Modelo Conceitual: inicia-se pelo levantamento de todas as informações geoambientais da 

área de estudo com o objetivo de levantar problemas e oportunidades, assim, torna-se possível, 

preliminarmente, conhecer quais são as tarefas ou atividades (ex.: aconselhamentos diversos, 

armazenamento de dados, disponibilização de conhecimentos etc.), juntamente com as suas sequencias 

de desenvolvimentos, que devem ser aplicadas na área de estudo para a restauração, conservação e/ou 

preservação da localidade de interesse, e o sistema de decisão deve operar e funcionar para fornecer 

respostas e soluções aos usuários, considerando os problemas encontrados na área de estudo. Além 

disso, nesta etapa, é desenvolvida também toda a organização do conhecimento proveniente da 

experiência acadêmica, profissional, pessoal e da sabedoria do projetista do sistema computacional de 

suporte a decisão. 

Modelo Lógico: de posse do modelo conceitual, segue-se para a observação dos entraves 

gerenciais, os quais possibilitaram a deflagração dos problemas geoambientais mapeados durante a 

fase do modelo conceitual. Os problemas gerenciais aqui descritos constituem dificuldades para o 

tomador de decisão – problemas técnicos e operacionais que ocorrem dentro da instituição ou 

autarquia pública responsável pela fiscalização do meio ambiente e pelo uso e ocupação do solo. É a 

partir desse ponto que é possível se constituir um modelo lógico (o organograma ou diagrama) de 

atividades e tarefas, essenciais para a gestão de territórios, sob o ponto de vista da gestão e da perda do 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

64 

 

solo. O modelo lógico é o modelo conceitual completo, ou seja, melhor elaborado e enriquecido com 

detalhes operacionais. 

Modelo Algorítmico: é a materialização computacional do modelo lógico de gestão, para a 

linguagem UML, representando, aqui, o fim desta tese de doutorado. Ou seja, esta etapa não está no 

escopo de desenvolvimento desta pesquisa. Porém, as atividades deste trabalho podem ser continuadas 

com a implementação do modelo algorítmico na web, numa rede de computadores, para que o modelo 

do sistema de conhecimento (ou de tomada decisão) a ser desenvolvido nesta pesquisa possa ser 

alimentado por informações do meio físico, adquiridas a partir da execução das tarefas e/ou atividades 

propostas para a área de estudo. 

 

3.9.10 – Compreensão Geral: CommonKADS Aplicado à Constituição do Modelo 

Computacional de Gestão do Território e da Erosão dos Solos 

O sistema computacional de suporte à decisão que está sendo proposto nesta tese deve auxiliar 

na promoção da conservação dos recursos naturais. Dessa forma, para que isto ocorra, uma série de 

atividades que visam fomentar a sustentabilidade e a gestão do território devem ser desenvolvidas. 

Resumidamente, são elas:  

a) Caracterização geoambiental e sócio-econômica (ver Capítulo 4, Capítulo 5 e Apêndice 1 e 2); 

b) Avaliação do estado da Degradação (eD), desenvolvimento do Desenho do Uso Optimal do 

Território (DUOT) e apontamento das soluções de Geotecnia e Engenharia Ambiental (ver Capítulo 

5); 

c) Integração de dados e informações; 

d) Planejamento; 

e) Política direcionada à gestão do território e da erosão dos solos.  

Sendo assim, o modelo do sistema computacional de suporte a decisão deve apresentar ao 

usuário, em tela, todos os resultados parciais referentes as etapas do processo real de gerenciamento do 

território de maneira digital e interativa. Subsidiando, assim, o gestor com informações sobre o 

ambiente que possam facilitar a tomada de decisão e oferecer soluções para resolver os problemas que 

desequilibram o ecossistema, principalmente no que tange a perda dos solos. 

Dessa forma, o CommonKADS deve ser usado para mapear conceitualmente todas as etapas 

das funções operacionais básicas de funcionamento deste sistema de suporte à decisão. Oferecendo ao 

engenheiro de software, ontologias suficientes para concretização deste sistema que pode ajudar o 
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poder público a garantir a aplicação (ou constituição) de sua política pública de gestão territorial. 

Assim, para levantamento destas informações que constituem a base teórica deste sistema, é 

necessário ter conhecimento das condicionantes necessárias para sustentar a gestão do território, tal 

como foi exposto anteriormente, assim como também do organograma básico organizacional que 

estabelece as direções prioritárias do fluxo de informação dentro do gerenciamento do território de 

determinada repartição pública responsável por esta atividade de gestão ambiental. E é sobre este 

exemplo prático do diagrama básico de gerência do meio físico, desenvolvido para a localidade de 

interesse desta tese, e também baseando-se nas informações do ambiente natural que se aplica a 

metodologia CommonKADS. E a partir de então inicia-se o processo de constituição e idealização 

conceitual do modelo do sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da 

erosão dos solos, preenchendo-se todas as planilhas dos modelos de organização (M.O), tarefas (M.T) 

e agentes (M.A) que compõe este método, assim como já foi caracterizado nos tópicos anteriores deste 

capítulo, balizando-se em todas solicitações nelas contidas, considerando ainda a experiência dos 

idealizadores deste sistema computacional. 

A Figura 3.19 apresenta o exemplo prático do diagrama básico de gestão do território 

idealizado para o município de São Francisco-MG, localidade de estudo desta pesquisa, que serviu 

como ponto de partida para o desenvolvimento dos conceitos teóricos deste sistema. Este organograma 

apresenta todas as etapas do processo de gerenciamento do território e, também, os parâmetros e as 

variáveis de interesse que foram levadas em consideração para a criação da teoria deste sistema 

computacional de suporte à decisão que deve ajudar a condicionar a política direcionada a gestão do 

território e da erosão dos solos daquela região. 
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Integração dos dados (SIG*)

Município de São Francisco - MG

Conservação e Preservação Sustentabilidade

Meio Ambiente
(Território)

Levantamento dos Recursos Naturais

estado da Degradação (eD)

Potencialidade Agrícola,
Sócioeconômica e Ambiental

Desenho do Uso Optimal do Território
(DUOT)

Soluções de Geotecnia e Engenharia Ambiental

Uso e Ocupação do Solo atual

Vegetação Nativa

Pedologia

Geomorfologia

Geologia

Caracterização Geoambiental
e Sócioeconômica

Avaliação do Terreno

Planejamento

Política Direcionada a Gestão do Território e da Erosão Laminar dos Solos
 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 
Figura 3.19 - Etapas da gerência da política de gestão do território (Modificado de Alves et al. 2003). 

 

Assim, esse exemplo prático do organograma fundamental de gestão do território aponta os 

elementos necessários para se chegar em determinado resultado para a implantação e/ou fazer cumprir 

a política de uso sustentável e conservação do meio ambiente. Dessa forma, se faz necessário levantar, 

no caso desta pesquisa, informações que condicionam os impactos ambientais naquela região, tais 

como: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso e ocupação atual do terreno. Essas 

informações podem ser obtidas de maneira direta no campo, assim como também de maneira indireta 

por meio de referências bibliográficas, imagens orbitais etc. Todas essas informações devem ser 

integradas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), com o objetivo de realizar a avaliação do 

terreno sob o ponto de vista do eD e das potencialidades agrícolas, socioeconômicas e ambientais.  

Partindo dessas condições, expostas no parágrafo anterior, em que se consegue desenvolver 

um planejamento territorial e ambiental para a localidade de interesse, construindo-se, como uma das 

soluções possíveis, diferentes tipos de cenários ideais de zoneamento ecológico-econômico (Martins 

Júnior 2014) para uso e ocupação do solo denominados de DUOT, conforme apresentado no Capítulo 

5. Outra solução possível é a apresentação de várias técnicas de recuperação e mitigação do impacto 

ambiental inseridas na área da Geotecnia e Engenharia Ambiental. Dessa forma, considerando-se tudo 

o que foi até aqui exposto, o modelo teórico do sistema computacional de suporte a decisão deve fazer 

do uso dos resultados parciais e finais de cada etapa da gestão do território e da erosão dos solos para 
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apresentar as soluções diante dos problemas socioeconômico e ambientais levantados para a região de 

interesse. 

Assim, a aplicação da metodologia CommonKADS, tendo como referência as etapas da 

gerência da política de gestão do território apresentadas na Figura 3.19, deve ter como objetivo, além 

do auxílio da constituição teórica do sistema computacional outrora citado, o apontamento conceitual 

de um procedimento digital capaz de auxiliar na condução da política ambiental de determinada 

região, que, no caso desta tese, é o município de São Francisco-MG. Desse modo, para melhor 

entendimento da aplicabilidade do CommonKADS para constituição de modelos teóricos para 

desenvolvimento do sistema computacional de auxílio à gestão do território, observa-se, para efeito 

desta pesquisa, que os elementos que compõem a Figura 3.20 podem ser conceituados da seguinte 

forma (Suzuki et al. 2007): 

Sistema computacional 
de suporte a decisão

Negócio da 
Empresa

Analista de 
Negócios

Modelo de Organização

Modelo de Tarefas

Modelo de Agentes

CommonKADS

Engenheiro de Software

Ontologias

Mapas 
Conceituais

 

Desenvolvimento

Representa

Analisadas por

Definição do negócio 
/processo através de

Conhecimento 
mapeados através de

Gerando

Atributos e etc
Classes do Sistema
Definição de Requisitos

 
Figura 3.20 - Proposta equivalente para desenvolvimento de sistemas de conhecimento com uso da Metodologia 
CommonKADS (Modificado de Suzuki et al. 2007).  

a) Negócios da Empresa: gestão territorial desenvolvida pela repartição pública. O objeto 

físico (negócio da empresa) é a bacia hidrográfica.  

b) Analista de Negócio: técnicos e engenheiros que avaliam o território e o seu 

gerenciamento sob o ponto de vista socioeconômico e ambiental (Usuários especialistas e gestores).  
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c) Mapas Conceituais: descrevem conceitualmente as partes de funcionamento do sistema 

computacional de suporte à decisão, considerando as atividades e informações que devem estar 

envolvidas no processo real da gestão de alguma unidade territorial.  

d) Ontologia: representação organizada de conhecimentos que descrevem as formas como os 

elementos constituintes do sistema computacional de suporte à decisão podem se relacionar uns com 

os outros. Aponta as propriedades, características ou parâmetros que esses elementos podem ter ou 

compartilhar. 

e) Engenheiro de Software: é o profissional do ramo das Ciências da Computação que 

especifica, desenvolve, implanta, realiza manutenção e cria softwares diversos, avaliando e garantindo 

o seu bom funcionamento.  

f) Sistema: um sistema computacional consiste num conjunto de dispositivos eletrônicos 

(hardware) capaz de processar informações de acordo com um programa (software). Esse é o conceito 

geral do sistema computacional de suporte à decisão para gestão territorial proposto pela tese.  

Em resumo, a concepção de sistemas de conhecimento, a partir do uso da 

metodologia CommonKADS, deve começar pela compreensão sobre o negócio a ser desenvolvido e 

pelo mapeamento do conhecimento envolvido. Portanto, a modelagem conceitual do sistema 

computacional de suporte à decisão, de acordo com Suzuki et al. (2007 p. 01, grifo nosso) “é uma 

forma de tornar compreensível e replicável (abstraindo e representando) a complexidade da realidade, 

de forma a facilitar o entendimento dos processos do negócio de uma empresa”. Isso é um marco 

representativo para o ramo de sistemas, por tornar possível representar o conhecimento, organizar 

as ideias e facilitar uma visualização sobre o domínio do problema.  

 

3.9.11 - Modelos CommonKADS Usados para a Constituição do Sistema 

Computacional de Suporte à Decisão da Pesquisa (Fundamentado em Schreiber 

et al. (2000) e Martins Junior (2014a; 2014b)) 

Chama-se a atenção que neste ponto é apresentada na íntegra uma parte da metodologia 

CommnonKADS de Schreiber et al. (2000), sem nenhuma adaptação ou modificação feita pelo autor 

desta pesquisa ou por Martins Junior (2014a; 2014b). Dessa forma, a adaptação ou modificação da 

metodologia de Schreiber et al. (2000) é desenvolvida, logo a seguir no Capítulo 6 e ilustrada no 

Capítulo 7, baseando-se no modelo computacional teórico de decisão de Martins Junior (2014a; 
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2014b)3 para o Sistema SisDec AGRO-Hydros. Aqui neste ponto da pesquisa ainda traz rápidos 

comentários metodológicos complementares descritos a partir de Martins Junior (2009), Martins 

Junior et al. 2012, Martins Junior (2014a; 2014b). Assim, observando o que foi apresentado no inicío 

deste capítulo, a metodologia do CommonKADS pode ser aplicada considerando-se, a priori, as 

informações existentes do ambiente natural, o levantamento geoambiental e socioeconômico de campo 

e uma estrutura de gestão territorial, conforme foi apresentada na Figura 3.20, idealizada para o 

município de São Francisco-MG. Portanto, no início deste capítulo foram apresentados os conceitos 

básicos que reforçam a aplicação da metodologia do CommonKADS para constituição de modelos 

inteligentes de suporte a tomada de decisão, assim como descrevem Suzuki et al. (2007), Martins 

Júnior (2014), Vieira Junior (2005), Schreiber et al. (2000) e Silva (1999). No caso desta pesquisa, tal 

sistema computacional auxiliaria na gestão do território e da erosão dos solos, e as etapas de 

modelagem deste sistema de suporte à gestão e construção da teoria ou projeto deste sistema de 

decisão em CommonKADS deve ser baseada, conforme já foi dito anteriormente, considerando os 

mais variados conceitos teóricos de operação e funcionamento do Sistema SisDec AGRO-Hydros 

desenvolvido por em Martins Junior (2014a; 2014b) e divididas, em três fases: 

Modelo de Organização - De abordagem mais geral, constituído de um conjunto de tabelas 

que serve para melhor contextualizar os setores de conhecimento e os problemas a serem resolvidos. 

Esse modelo também é importante por incluir o planejamento, as diretivas gerais, e as delimitações de 

domínio do restante do processo de modelagem de conhecimento. Por conseguinte, deve ser possível 

traçar um planejamento das tarefas, dos agentes e dos demais procedimentos que devem seguir a 

construção do programa computacional. 

Modelo de Agentes - Nesse sub-procedimento estão sendo caracterizados os módulos do 

Sistema de Decisão, assim como a interação entre todos estes respectivos agentes computacionais.  

Modelo de Tarefas - Nesse sub-procedimento, as funções gerais do programa Sistema de 

Decisão estão sendo decompostas recursivamente em sub-tarefas, detalhando cada vez mais as 

atividades e raciocínios executados pelo programa. 

 

                                                           

3 Informações retiradas e adaptadas de Martins Junior P. P. Engenharia de Conhecimentos e Organização do Sistema SisDec – AGRO-
HYDROS. Não publicado; e de Martins Junior P. P. Conceitos Irredutíveis  para  o Organograma  –  ORCI  –  de  Rodas  de  Correlações e 
Impactos. Não publicado.  Tais referências correspondem aos capítulos 8 e 9, respectivamente, da Apostila criada pelo professor dr. Paulo 
Pereira Martins Junior (geólogo), do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Email: 
maertevn@gmail.com. Tel: (31) 999574023. Essas obras serão citadas, ao longo do texto da presente tese como “Martins Junior (2014a; 
2014b). 
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3.9.11.1 - Modelo Organizacional – MO (Schreiber et al. 2000) 

Sabendo que, neste texto, busca-se acessar de modo direto os aspectos operacionais embutidos 

no método CommonKADS, então a noção de Modelo Organizacional é central. De fato, essa forma de 

organizar consiste em caracterizar: (1) contexto, (2) problemas e (3) portfólio de soluções (Schreiber 

et al. 2000 apud Martins Junior et al. 2012). 

Ainda segundo os autores citados no parágrafo anterior, na primeira parte do procedimento, 

focaliza-se sobre os problemas e as oportunidades como possam ser percebidas em um amplo contexto 

de questões ligadas ao que se queira organizar do campo de conhecimentos, tanto teóricos quanto de 

bases materiais. 

São categorias dessa etapa: (1) missão de organização, (2) objetivo, (3) estratégias, (4) cadeia 

de valores e de importâncias, e (5) fatores externos ao sistema em consideração. O contexto deve ser 

considerado relativamente invariante para o presente propósito. Por certo, que não existem contextos 

invariantes e a rigor deve-se sempre buscar outras oportunidades, reconhecer outros problemas, e não 

menos soluções orientadas ao conhecimento, dentro de perspectivas sempre renovadas (Schreiber et 

al. 2000 apud Martins Junior et al. 2012). Enfim, o que se busca é o melhor conhecimento possível do 

contexto em si. A Figura 3.21 apresenta uma visão geral do modelo de organização do 

CommonKADS. 

 

 

Figura 3.21 - Diagrama das componentes do modelo de organização do CommonKADS (Desenvolvido a partir 
de Schreiber et al. 2000). 
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3.9.11.2 - Modelo de Organização OM -1 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.7 mostra o Modelo Organizacional-1 (OM-1) da metodologia CommonKADS. 

Quadro 3.7 - Identificação de problemas e oportunidades de conhecimento na organização. (Fundamentado em 
Schreiber et al. 2000) 

MODELO DE 
ORGANIZAÇÃO 

PLANILHA DE PROBLEMAS E OPORTUNIDADES 

Problemas e 
Oportunidades 

Fazer um pequena lista de problemas e oportunidades percebidas, baseadas em 
entrevistas, tempestades de idéias e reuniões de pontos de vistas, discussões 
com gerentes etc 

Contexto 
Organizacional 

Indicar de forma objetiva as principais caracterísitcas do amplo contexto 
organizacional, afim de colocar os problemas e oportunidades da perspectiva 
proposta. As características  importantes a serem consideradas são: 1. Missão, 
visão, metas da organização* 2. Importante fator externo a organização* tem 
contrato com a 3. Estratégia da organização* 4. Sua cadeia de valores e os 
maiores valores direcionadores (norteadores) 

Soluções 
Listar as possíveis soluções para os problemas e oportunidades percebidas, 
como sugeridas pelas entrevistas e discussões realizadas, e sobre as 
características do contexto organizacional 

*O significado de organização (sublinhado), citado anteriormente, é sistema computacional de suporte 
a decisão para a gestão do território. 

O que deve ser realizado (Fundamentado em Schreiber et al. 2000 por Martins Junior 2014): 

a) Problemas: indicar de maneira geral os diversos problemas de natureza sócio-político-

econômico e geoambiental percebidos na localidade de estudo. Um exemplo: O maior dos problemas é 

não haver uma cultura de planejamento e conservação ambiental. 

b) Oportunidades: descrever o funcionamento do modelo de sistema de gerenciamento 

geoambiental a ser desenvolvido, cujo principal benefício futuro é o de oferecer auxílio à decisão 

ambiental para usuários e gestores. Fornecendo um novo olhar sobre os processos intrínsecos dessas 

áreas, principalmente em relação ao conhecimento tácito. 

c) Contexto Geral: descrever a missão, visão e metas ao planejamento de uso e ocupação da 

terra, associado ao mínimo desgaste dos recursos naturais e maximizar os ganhos. 

d) Soluções Potenciais: especificar aconselhamento detalhado sobre o planejamento do uso e 

ocupação do solo adequado para a localidade de estudo, entregando mapas de uso optimal, roteiros de 

processo de implantação do projeto e textos de aconselhamento técnicos necessários. 
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3.9.11.3 - Modelo de Organização OM-2 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.8 mostra o Modelo Organizacional-2 (OM-2) da metodologia CommonKADS. 

Quadro 3.8 - Descrição dos aspectos organizacionais que têm um impacto sobre e/ou são afetadas pelas 
escolhas das soluções conhecidas (Fundamentado em Schreiber et al. 2000) 

MODELO DE 
ORGANIZAÇÃO 

PLANILHA DOS ASPECTOS VARIANTES 

Estrutura 
Desenvolver um organograma da (parte da) organização* considerada em termos 
de departamento, grupos, unidades e seções, ... 

Processos 
(Atividades) 

Esbouçar o layout (por exemplo: com a ajuda do diagrama de atividades do 
UML) do processo funcional da organização*. O processo é a parte relevante da 
cadeia operacional da organização decomposta dentro de tarefas, as quais são 
detalhadas na planilha OM3 

Pessoas 

Indicar quais membros da equipe estão envolvidos, assim como também os 
investidores (pessoas interessadas), incluindo os tomadores de decisão, 
fornecedores, usuários ou beneficiários ("consumidores") do conhecimento. Essas 
pessoas não necessitam ser reais, mas podem ser a função exercitadas por estas 
pessoas dentro da organização (por exemplo: diretor, consultor...) – significado 
de organização: Instituições, Estado, Gestão e etc. 

Recursos 
Descrever os recursos que são utilizados pelos processos funcionais da 
organização*: 1. Sistemas de informação e outros recursos computacionais 2. 
Equipamentos e materiais 3. Tecnologia, pantentes e direitos 

Conhecimento 

Representa um recurso especial explorado nos processos (Atividades) funcional 
da organização*. Devido a sua fundamental importância, por isso ele está 
separado. A descrição destes componentes do modelo de organização é dada 
separadamente, na Planilha OM-4 sobre conhecimentos ativos (ou ativos de 
conhecimento).  

Cultura e Poder 

Preste atenção as regras das Instituições, Autarquias, Órgãos e Repartições 
Públicas não escritas, incluindo estilos de trabalho e de comunicação ("a forma 
como fazemos por aqui"), relacionadas a habilidade social e interpessoal (sem 
conhecimento), assim como as relações formais, informais e os contatos de rede 
pessoal. 

*O significado de organização (sublinhado), citado anteriormente, é sistema computacional de suporte 
a decisão para a gestão do território. 
 

3.9.11.4 - Modelo de Organização OM-3 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.9 mostra o Modelo Organizacional-3 (OM-3) da metodologia CommonKADS. 

Quadro 3.9 - Descrição dos processos das tarefas e sua composição (Fundamentado em Schreiber et al. 2000)  
MODELO DE 

ORGANIZAÇÃO 
PROCESSO DE REPARTIÇÃO 

Nº Tarefas Executado por Onde? 
Ativos de 

conhecimentos 
Identificador de 
tarefas 

Nome da 
tarefa 
(algumas 
partes do 
processo em 
OM2) 

Um certo agente, 
tanto humano (veja 
"Pessoas" em OM2) 
ou sistema de 
software (veja 
"Recursos" em 
OM2)  

Algumas 
localizações 
na estrutura 
da 
organização 
(Veja OM2) 

Lista de recursos de 
conhecimentos 
usados por esta 
tarefa 
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3.9.11.5 - Modelo de Organização OM-4 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.10 mostra o Modelo Organizacional-4 (OM-4) da metodologia CommonKADS. 

Quadro 3.10 - Descrição das componentes conhecidas (ou insumos) do modelo de organização (Fundamentado 
em Schreiber et al. 2000)  

MODELO DE 
ORGANIZAÇÃO 

PLANILHA DE ATIVOS DE CONHECIMENTOS 

Ativos de conhecimento Processado por Usado em 

Nome (Conferir Planilha OM3) 
Agente (Conferir Planilha 

OM3) 
Tarefa (Conferir Planilha 

OM3) 

 

3.9.11.6 - Modelo de Organização OM-5 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.11 mostra o Modelo Organizacional-5 (OM-5) da metodologia CommonKADS.  

Quadro 3.11 - Conferências para dispor no documento de decisão (Parte 1) (Fundamentado em Schreiber et al. 
2000) 

MODELO DE 
ORGANIZAÇÃO 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO DE DECISÃO-
VIABILIDADE 

Viabilidade de 
Negócios/Atividades 

Para um dado problema/oportunidade para determinada área e uma solução 
propostas, as seguintes perguntas têm de ser respondidas: 1. Quais são os 
benefícios esperados para a organização (significado: Instituições, Estado, 
Gestão etc.) considerando as soluções propostas? Tanto a tangibilidade 
econômica quanto a intangibilidade de quaisquer benefícios de 
negócios/atividades devem ser aqui identificados. 2. Qual é o maior valor 
(benefício) esperado incrementado? 3. Quais são as expectativas de custos para 
a solução proposta? 4. Como comparar isto a uma possível solução alternativa? 
5. São mudanças organizacionais exigidas? 6. Até que ponto pode ser o negócio 
considerado risco econômico e/ou incertezas envolvidas relacionadas às 
diretrizes da solução proposta? 

Viabilidade técnica 

Para um dado problema/oportunidade para determinada área e uma solução 
propostas, as seguintes perguntas têm de ser respondidas: 1. Que complexidade, 
em termos de processos/atividades de armazenamento de conhecimento e 
raciocínio a serem realizados, existe na tarefa a ser desenvolvida utilizando a 
solução do sistema de conhecimento proposto? 2. Existem aspectos críticos 
envolvidos, relacionados ao tempo, qualidade e necessidades de recursos? Caso 
afirmativo, cite-os e comente sobre eles. 3. Está claro quais são as medidas de 
sucesso e como testar as suas validades, qualidades e desenvolvimentos 
satisfatórios? 4. Qual é a complexidade de interação com os usuários finais 
(interfaces de usuários)?  São métodos e técnicas do estado da arte disponíveis e 
adequadas? 5. Qual é a complexidade que existe da interação com outros 
sistemas de informação e outros recursos possíveis (interoperabilidade, sistema 
de integração)?  São métodos e técnicas do estado da arte disponíveis e 
adequadas? 6. Há outros riscos e incertezas tecnológicas? Quais são? 

 

3.9.11.7 - Modelo de Organização OM-6 (Schreiber et al. 2000) 

O Quadro 3.12 mostra o Modelo de Organização OM-4 da metodologia CommonKADS. 
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Quadro 3.12 – Conferências para dispor no documento de decisão (Parte 2) (Adaptado de Schreiber et al. 2000) 
MODELO DE 

ORGANIZAÇÃO 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO DE DECISÃO-

VIABILIDADE 

Viabilidade de 
projeto 

Para um dado problema/oportunidade para determinada área e uma solução 
propostas, as seguintes perguntas têm de ser respondidas: 1. Existe compromisso 
adequado dos intervenientes (atores) e partes interessadas (gerentes, 
especialistas, usuários, clientes, membros da equipe de projetos) para novos 
passos do projeto? 2. Podem os recursos necessários em termos de tempo, 
orçamento, equipamento, pessoal ser disponibilizados? 3. São necessários 
conhecimentos e outras competências disponíveis? 4. Estão realistas as 
expectativas em relação ao projeto e seus resultados? 5. Estão a organização do 
projeto e sua comunicação interna, bem como a externa adequadas? 6. São os 
maiores riscos do projeto e incertezas? 

Ações propostas 

Esta é a parte do documento decisão-viabilidade que está diretamente sujeito ao 
compromisso de gestão e tomada de decisão. Isto pesa e integra os resultados das 
análises anteriores sobre medidas (etapas) concretas recomendadas para ações: 
1. Foco: Qual é o estudo (foco) recomendado na identificação de problema-
oportunidades para a área em questão?  
2. Solução alvo: Qual é a direção (norte) da solução recomendada para a área 
em questão? 
3. Quais são os resultados esperados, custos e benefícios? 
4. Que ações do projeto são necessários para chegar ao êxito? 
5. Riscos: Se mudar as circunstâncias dentro ou fora da organização 
(significado: Instituições, Estado, Gestão etc), em que condições é prudente 
(condizente/satisfatório) reconsiderar as propostas de decisão? 

3.9.11.8 - Modelos de Tarefas – TM (Schreiber et al. 2000) 

Nesse modelo, as tarefas, que são executadas pelos agentes (ver conceito no ponto 3.9.11.9), 

devem ser organizadas segundo a visão possível na qual deve-se considerar as sequências, as tarefas 

embutidas uma em outra, aquelas que são retroalimentativas, as condicionais e as condicionantes 

(modelo de tarefas CommonKADS – Quadro 3.13). Cada modelo de tarefa deve consistir nas 

seguintes dimensões (Schreiber et al. 2000): 

Visão de controle ou visão da dinâmica – Nesta visão mostra-se a ordem temporal, o 

controle sobre as sub-tarefas, a visibilidade de eventos disparadores de situações, pontos de tomada de 

decisão. 

Visão funcional – Escolhe-se optar pela divisão de tarefas em subdivisões com início, meio e 

fim cada uma, constituindo toda uma rede de fluxos de informações. Utilizam-se os tradicionais 

diagramas de fluxos de dados. 

Estrutura estática de informação – Trata-se da descrição de conteúdos de informação e 

estruturas de objetos (no caso em computação) e no mundo prático todas as fontes existentes de 

informações; busca-se conhecer as relações entre os mesmos conteúdos, considerando os termos e as 

associações nesses campos de relações. Usa-se com muitos bons resultados a UML. 
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Quadro 3.13 - Modelo de Tarefas CommonKADS: descrição refinada das tarefas dentro da estrutura 
organizacional do sistema de decisão (Fundamentado em Schreiber et al. 2000) 

MODELO DE 
TAREFAS 

ANÁLISES DE TAREFAS 

Tarefas Identificador das tarefas e o nome das tarefas 

Organização 
Indique o processo de negócio (atividades) da qual esta tarefa faz parte e onde é 
realizada dentro da organização* (estrutura, pessoas). 

Metas e Valores 
Descrever o objetivo da tarefa e o valor que a sua execução contribui para o 
processo (conclusão de alguma atividade). Esta tarefa é uma parte de... 

Dependência e 
Fluxo 

Tarefa de entrada: tarefa de entregar insumos (respostas - informações) para outra 
tarefa. Tarefa de saída: tarefa que usa (algumas de) as saídas desta tarefa. Pode-se 
usar o diagrama de fluxo de dados ou um diagrama de atividades para descrever 
isto. 

Objetos 
Manipulados 

Objetos de entrada: Itens de informação e conhecimento, que são de entradas para 
a tarefa. Objetos de saída: Itens de informação e conhecimento, que são entregues 
pela tarefa como saídas. Objetos internos: objetos importantes (se qualquer), 
incluindo itens de informação e conhecimento, que são usados internamente dentro 
da tarefa, mas que não são de entrada ou nem de saída para outras tarefas. Pode-
se querer incluir um diagrama de classes para descrever os objetos de informações 
tratadas pela tarefa. 

Temporização e 
Controle 

Descreve a frequência e a duração das tarefas. Descreve a relação de controle com 
outras tarefas. Para isto pode-se querer usar um diagrama de estado ou um 
diagrama de atividades. Descreva as restrições de controle: 1. pré-condições que 
devem possuir antes que a tarefa pode ser executada. 2. pós-condições que devem 
possuir como resultados da execução da tarefa. 

Agente 

Os membros da equipe e/ou os sistemas de informação – por exemplo: sistema 
computacional de suporte à decisão - (Conferir OM2 e OM3) que são responsáveis 
pela realização da tarefa. 
 

 
Conhecimentos e 

competências 

Competências necessárias para o desempenho da tarefa ser bem-sucedida. Para os 
itens de conhecimento envolvidos, existe uma planilha de cálculo TM2 (não foi 
utilizada nesta pesquisa - ver em Schreiber et al. 2000) separada. Liste, aqui 
também, outras aptidões e competências relevantes. Indicar quais elementos da 
tarefa são de conhecimento intensivo. Note-se que as tarefas também podem 
entregar competências para a organização**, podendo aqui ser útil indicar. 

Recursos 
Descrever e de preferência quantificar os vários recursos consumidos pela tarefa 
(tempo de pessoal, sistemas e equipamentos, materiais, orçamentos financeiros). A 
descrição é tipicamente um refinamento das descrições de recursos no OM2 

Qualidade e 
desempenho 

Liste as medidas de qualidade e desempenho usados pela organização* para 
determinar a execução da tarefa bem-sucedida. 

*O significado de organização (sublinhado), citado anteriormente, é sistema computacional de suporte 
à decisão para a gestão do território. 
**O significado de organização (sublinhado), citado anteriormente, é sistema computacional de suporte 
à decisão para a gestão do território e também Instituições, Estado, Gestão etc. 
 

3.9.11.9 - Modelos de Agentes – AM (Schreiber et al. 2000) 

Também é útil considerar a informação a partir de uma perspectiva bastante diferente dos 

agentes individuais, às vezes, as partes que compõem todo o sistema computacional de suporte à 

decisão podem ser vistas como agentes, como é o caso desta pesquisa. E isto é feito no modelo de 

agentes do CommonKADS, exibido no Quadro 3.14. O objetivo do modelo de agentes é compreender 

os papéis e as competências que os diversos agentes integrantes do sistema computacional de suporte à 
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decisão trazem com eles para realizar uma tarefa compartilhada. As informações contidas na 

especificação de agentes são, em grande parte, uma reorganização de informações já existentes em 

planilhas anteriores. No entanto, o presente arranjo pode ser útil para avaliar melhor os impactos e 

encargos organizacionais e sistêmicos do ponto de vista dos vários agentes. E também fornecer 

informações de entrada para outros modelos do CommonKADS (Schreiber et al. 2000). 

Quadro 3.14 - Especificação do agente de acordo com o modelo de agentes do CommonKADS (Fundamentado 
em Schreiber et al. 2000) 

MODELO DE 
AGENTE 

AGENTE 

Nome Nome do agente 

Organização 
Indique como o agente está posicionado na organização*, como herdado da 
descrição organização-modelo de folha de cálculo, incluindo o tipo, posição na 
estrutura da organização*. 

Envolvido em Lista de tarefa (Conferir TM1) 
Comunica com Lista dos nomes dos agentes 

Conhecimento 
Lista dos itens de conhecimentos possuídos pelos agentes (Conferir TM2 - não foi 
utilizada nesta pesquisa - ver em Schreiber et al. 2000) 

Outras 
competências Listas de outras requisições ou competências atuais do agente 

Responsabilidades 
e restrições 

Lista responsabilidades do agente que deve executar a tarefa, e as restrições a este 
respeito. As restrições podem referir-se a limitações na autonomia, mas também 
para adentrar ou sair das normas legais** ou profissionais**, ou similares**. 

*O significado de organização (sublinhado), citado anteriormente, é sistema computacional de suporte 
a decisão para a gestão do território. 
** Regras de funcionamento e operação do sistema computacional de suporte à decisão. 

O método CommonKADS deve ser aplicado como um tutor que indica como as ideias e o 

conhecimento devem ser organizados para o funcionamento e a operação do sistema computacional de 

suporte à decisão, considerando-se toda a contextualização lógica de tal metodologia de Schreiber et 

al. (2000) aqui apresentada. Esse é o objetivo principal da aplicação do CommonKADS nesta 

pesquisa. 

3.9.12 - Diagrama UML (Unified Modeling Language – Linguagem de 

Modelagem Unificada) 

Esse modelo tem como objetivo delimitar quais são as funções a serem implementadas no 

software sistema de decisão. Neste detalhamento, é necessário apontar as operações para entregar 

dados e objetos, que devem armazenar as informações das tarefas para cada tipo de usuário. Neste 

caso deve ser elucidada a sequência lógica da qual o sistema de decisão processa as informações 

(Martins Junior 2014). Assim, essa lógica é construída utilizando o sistema computacional Draw I/O 

(https://www.draw.io/), um editor gráfico on-line gratuito, que possibilita a construção de diversos 

tipos de desenhos e gráficos, possuindo uma parte que pode ser usada na arquitetura da informação. A 

maior vantagem de utilização do Draw I/O nesta pesquisa foi a facilidade de manuseio, que é muito 

simples, possibilitando a qualquer indivíduo realizar suas atividades, sem conhecimentos prévios. A 
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Figura 3.22, apenas de caráter exemplar ilustrativo, apresenta a simplicidade da interface gráfica do 

Draw I/O sobre a qual foram desenvolvidos os vários tipos de gráficos e organogramas UML para 

maior esclarecimento da teoria do sistema de suporte à decisão para gestão territorial proposta nesta 

pesquisa, fazendo uso da metodologia CommonKADS. 

 

Figura 3.22 - Exemplo de modelagem UML utilizando o software Draw I/O4  

Ressalta-se que o sistema de decisão constituído a partir da aplicação da metodologia 

CommonKADS não foi implementado em nenhum servidor ou computador de nehuma instituição 

pública ou privada. Sendo realizado a partir do uso desta ferramenta da Engenharia de Conhecimento e 

Gerenciamento a constituição teórica do sistema computacional de suporte à decisão, que pode ser 

vista no capítulo 6, associada (ou acomplada) a uma simulação ilustrativa prática de sua 

operacionalidade exemplificada pela exposição de uma série de figuras autoexplicativas que 

demonstram a sequência lógica de seu funcionamento, que facilita o entendimento do sistema 

conforme está apresentado no capítulo 7. 

Por outro lado, para a montagem da teoria de tal sistema, exposta no capítulo 6, as afirmações 

e perguntas contidas nas tabelas do modelo do CommonKADS — Engenharia de Conhecimento e 

Gerenciamento — passaram por uma análise rigorosa e minusiosa para organizar o conhecimento que 
                                                           

4 Exemplo retirado de http://cafepreto.net/?p=1214. 
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outrora estava difuso na mente do autor desta pesquisa. Ou seja, a metodologia CommonKADS se 

apresentou como uma ferramenta diretriz para organizar o conhecimento e apresentá-lo de maneira 

clara, concisa, objetiva e compreensível. Dessa forma, o CommonKADS permitiu a realização de um 

arranjo do conhecimento de maneira sistematizada, organizada e entendível, permitindo representar o 

conhecimento, tornando-o acessível para um número maior de pessoas. 

 

 

 





 

 

CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL E LOCAL DA 

ÁREA DE ESTUDO 

No presente capítulo, pretende-se apresentar assuntos relacionados a determinadas 

características ambientais regionais e locais da área de estudo desta pesquisa. Assim, é mostrado um 

panorama das condições do ambiente natural da região de São Francisco-MG, principalmente sob o 

ponto de vista da Geologia, Pedologia, Geomorfologia e Vegetação, pois é a partir de tal 

conhecimento do contexto ambiental (ou geoambiental) que se pode imaginar as necessidades, as 

riquezas naturais, as oportunidades, os problemas e elaborar soluções ambientais. Portanto, é sobre 

essa amplitude do conhecimento geoambiental do cenário natural da área de estudo, apresentado neste 

Capítulo 4, Capítulo 5, Apêndice 1 e Apêndice 2, que se imaginou a oportunidade de constituir e 

exemplificar a operacionalidade de um sistema computacional de suporte a tomada de decisão para 

gestão do território, principalmente sob o ponto de vista da perda dos solos. Tal ponto de vista se 

fundamenta na legislação ambiental brasileira que, assim como foi apresentado no Anexo 1, sustenta a 

proteção dos recursos naturais, constituindo uma ideia de obrigatoriedade de se gerir o meio ambiente 

com mais responsabilidade, para se garantir a qualidade de vida da geração atual e futura. 

A metodologia proposta neste trabalho, para o desenvolvimento da teoria do modelo do 

sistema computacional para suporte a decisão, pode ser utilizada por qualquer área de estudo, desde 

que se realize uma adaptação desse sistema, ou seja, os procedimentos apresentados para o 

desenvolvimento desta pesquisa têm caráter universal. De qualquer forma, para emprego e 

exemplificação do funcionamento da metodologia proposta, pretende-se estudar, a princípio, o 

município de São Francisco-MG, inserido na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos 

Hídricos/SF9 (UPGRH/SF9), localizada na região do Alto Médio São Francisco, em Minas Gerais 

(Figura 4.1).  
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Figura 4.1 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) – SF9 (MINAS GERAIS 2016) 

Assim, neste capítulo, são apresentadas as diversas implicações geoambientais e 

socioeconômicas que justificam a constituição de uma teoria de um sistema computacional para 

suporte à decisão para a gestão ambiental. Além disso, todos os parâmetros e abordagens 

geoambientais e socioeconômicos apresentados ao longo deste texto podem ser inseridos no sistema 

como uma fonte de dados, informação e conhecimento, possibilitando diferentes respostas desse 

sistema ao gestor tomador de decisão. 

4.1 - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

A localidade de estudo possui clima sub-úmido (Thornthwaite 1948) e precipitação média 

anual de 1.145mm. O período mais seco do ano ocorre em agosto, com aproximadamente l mm de 

precipitação média, e o mais úmido ocorre no mês de dezembro, com cerca de 278mm. A temperatura 

média anual na região dessa bacia é de 23,2°C, com médias de inverno e verão, respectivamente, de 

20,3° e 24,6°C. A Figura 4.2 apresenta uma série climatológica a partir da estação meteorológica de 

Araçuaí, também localizada no norte de Minas Gerais, mesma região de interesse desta pesquisa. 
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Figura 4.2 - Série climática regional da localidade de estudo (Elaborado pelo autor a partir das informações 
contidas na página on-line do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) http://www.inmet.gov.br.) 

 

4.1.1 – Classificação Climática de Köppen 

A classificação climática de Köppen, proposta pelo alemão Wladimir Köppen em 1900, é um 

sistema que permite a definição de tipos climáticos a partir de um contexto fitossociológico e 

ecológico, considerando-se que a vegetação natural de uma dada localidade sobre a superfície do 

globo terrestre é um forte indício do clima que nela prevalece (Alvares et al. 2013). Na classificação 

de Koppen, a temperatura média para o mês mais frio é que define as áreas ou zonas climáticas. 

Quando a média é superior a 18ºC, a área denomina-se megatérmica. Por outro lado, denomina-se 

mesotérmica no caso de a temperatura média da localidade ser inferior a 18°C. Dessa forma, quando a 

área de interesse, considerando-se a temperatura média do mês mais frio, estiver sendo denominada de 

megatérmica ou mesotérmica, como foi apontado anteriormente, as abreviações indicativas referentes 

a tais denominações devem ser feitas, respectivamente, por meio do emprego das letras A ou C 

(maiúsculas).  

Assim, seguindo o mesmo raciocínio anterior, descrito para as temperaturas médias dos meses 

mais frios, as abreviaturas indicativas referentes ao período chuvoso e à temperatura para o mês mais 

quente são, respectivamente, “w” e “a” (minúsculos). Logo, quando a temperatura média do mês mais 

quente é superior a 22ºC, ela é representada pela letra "a". De acordo com as abreviaturas antes 
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estabelecidas, são admitidas as áreas climáticas A e C para a localidade de estudo desta pesquisa, 

sendo também encontradas as variedades Aw e Cwa. 

4.2 - GEOLOGIA 

A região estudada está inserida na zona de transição entre a Serra do Espinhaço (a Leste) e o 

Rio São Francisco (a Oeste). Em termos geotectônicos, a região se insere na zona de transição entre o 

Cráton do São Francisco e a Faixa de Dobramentos Araçuaí. A zona cratônica, segundo a definição de 

Almeida (1977), constituiu uma área plataformal cujo embasamento se consolidou em tempos pré-

Brasilianos, servindo, assim, de antepaís para as faixas de dobramentos estabelecidas no Brasiliano. 

Alkmin et al. (1993) apud CPRM (2007, p. 07) aperfeiçoaram esse conceito, sendo que, então, o 

cráton passa a ser “entendido como uma feição do Proterozóico Superior, ou seja, moldada pelo 

Evento Brasiliano, embora tenha se consolidado como segmento da litosfera continental no 

Arqueano”. 

A Faixa Araçuaí corresponde ao lado brasileiro do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, parte 

do sistema orogenético Brasiliano-Pan Africano. Segundo Pedrosa-Soares et al. (2000), em sua 

evolução, podem ser reconhecidos: (1) um estágio de rifteamento continental com importante 

contribuição de sedimentação glaciogênica (1,0-0,9 Ga); (2) o desenvolvimento de uma margem 

passiva (800 Ma); e (3) a geração de um arco magmático (625-570 Ma) com o fechamento dessa bacia 

oceânica. Nessa conceituação, exclui-se de tal domínio a Faixa Espinhaço, a qual, no entanto, é 

incluída no mesmo contexto por outros autores (Almeida 1977; Uhlein et al. 1986, 1998). Souza 

(1985) reconheceu quatro grandes unidades tectono-geológicas na região, (1) Rifte intracratônico 

(Mesoproterozóico); (2) Bacia epicontinental marinha (Neoproterozóico); (3) Bacia tipo sinéclise 

(Mesozóico); (4) Cobertura superimposta final (Cenozóico). Essas unidades geotectônicas 

correspondem, respectivamente, às seguintes unidades litoestratigráficas: (1) Supergrupo Espinhaço; 

(2) Supergrupo São Francisco; (3) Grupo Areado; (4) Depósitos Cenozóicos.  

Verifica-se, ainda, que a região estudada está representada em maior extensão por formações 

geológicas de origem metassedimentar. As diversas formações da área, cronologicamente, se situam 

desde o Pré-cambriano até o Holoceno, destacando-se, por sua maior extensão, as formações 

atribuídas ao Pré-cambriano A (Grupo Bambuí) e ao Cretáceo (Formação Urucuia e Areado), além de 

recobrimentos associados, provavelmente, ao Terciário. As rochas da área estudada integram 

formações referentes a períodos diversos, conforme a esquematização seguinte (Quadro 4.1): 
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Quadro 4.1 - Litoestratigrafia do Cráton São Francisco (Elaborado pelo autor) 

PERÍODO 
UNIDADE 

LITOESTRATIGRAFICA 
LITOLOGIA 

HOLOCENO 
Aluvião 
Eluviões 
Terraços 

Cascalhos, areias, siltes e argilas 

TERCIÁRIO-
QUATERNÁRIO 

 
Areias inconsistentes intercaladas com argilas 

CRETÁCEO Formação Urucuia Arenitos intercalados com siltitos e folhelhos 

 Formação Areado 
Arenitos com intercalações de argilitos, siltitos 
e conglomerado 

PRÉ-CAMBRIANO 
A 

Grupo Bambuí 
 
- Formação Paranoá 
 
- Formação Paraopeba 
 
- Formação Três Marias 
 
 
Grupo Macaúbas 

Quartzo-arenitos, filitos e metas-siltitos. 
 
Calcários e ardósias, siltitos, argilitos e 
conglomerados basais. 
 
Ardósias finas e siltitos ardosianos calcíferos, 
ambos intercalados por lentes de calcários 
argiloso. 
 
Quartzitos siltitos, filitos e xistos 

PRÉ-CAMBRIANO 
B 

Grupo Espinhaço Quartzitos, siltitos, filitos e xistos 

PRÉ-CAMBRIANO 
INDIVISO 

 Gnaisse, biotita-gnaisse, biotita-xisto, 
plutonitos e granitos comuns, porfiróides, com 
veios de quartzo e diques de pegmatitos 

RECOBRIMENTOS 
(Provavelmente do 

TERCIÁRIO) 

 Materiais arenosos, areno-argilosos, argilo-
arenosos e argilosos 

A Figura 4.3 apresenta o mapa geológico da localidade de estudo, e contém informações 

regionais cedidas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG). 
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Figura 4.3 - Mapa Geológico do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor 
Alves Souza a partir das informações de CODEMIG 2013). 

 

4.3 - GEOMORFOLOGIA 

No interior da depressão SanFranciscana, pesquisada por Penteado & Ranzani (1973), a 

localidade de estudo encontra-se no mais recente pediplano que se desenvolveu sobre as formações 

cambro-ordovicianas, por meio de processos de meteorização mecânica e escoamento em lençol, em 

situações de clima muito mais seco do que o atual. Assim, toda essa condição descrita anteriormente 

denomina-se Superfície de São Francisco. Essa superfície apresenta-se recoberta por depósitos 

arenosos, redistribuídos de antigos solos desenvolvidos sobre materiais paleozóicos. Essa fase de 

pediplano, de acordo com Pessoti et al. (1988), foi formada no Pleistoceno Médio, no entanto, no final 

desse período, um rebaixamento do eixo da bacia hidrográfica possibilitou a acumulação de 



Contibuições às Ciências da Terra 

85 

 

sedimentos que, sob a ação de retomadas erosivas atuais e subatuais, culminaram na formação dos 

terraços. 

Na planície aluvial pós-pleistocênica, pode ser observado um acúmulo de material arenoso, 

que diminui da margem do rio São Francisco para o interior da planície, chegando por vezes a 

desaparecer completamente. Esse sedimento possui propriedades distintas, quando comparado com o 

da região pediplana, e encontra-se atualmente recoberto por uma recente camada siltico-argilosa. A 

existência do embasamento plíntico que substitui a camada arenosa em profundidade, prende-se à 

probabilidade da presença de condições lagunares, que ocuparam a posição de um antigo leito 

abandonado pelo rio São Francisco, hoje completamente colmatado, sendo, portanto, relicto de uma 

drenagem inexistente na atualidade.  

King (1956) e Braun (1968) concluíram que o ciclo de erosão conhecido como Sul Americano 

ocorreu por meio de dois modos distintos: (1) denudação no Terciário Inferior e (2) pediplanação no 

Terciário Médio. Esses eventos destruíram todas as formas de relevos existentes na região da 

depressão Sanfranciscana, o que transformou a localidade numa extensa planície repleta de lagos e 

lagoas. Com o soerguimento epirogênico do Terciário Médio, em tal planície ocorreram diversos 

ciclos erosivos — Ciclo Velhas —, do Terciário Superior ao Quaternário, que arruinaram a sua maior 

parte, entalhando inúmeros vales. 

Movimentos tectônicos do Pleistoceno colocaram o fundo dos vales em posição inferior ao 

nível dos planaltos adjacentes (King 1956), o que possibilitou a formação da superfície do São 

Francisco, relatado por Penteado & Ranzani (1973). Nos vales da região do rio São Francisco, 

localizado no norte de Minas Gerais, esse movimento tectônico se refletiu de maneira escalonada. Na 

reconstrução paleogeográfica da localidade, diversos processos erosivos, além de evidenciar as 

formas, deixaram indícios reconhecíveis na atualidade, de caráter textural diversificado, que sugerem a 

existência de antigos terraços de origem estrutural. Assim, as principais formas de terreno encontradas 

foram agrupadas de acordo com suas características geomorfológicas e estruturais, conforme a ordem 

apresentada a seguir (SUDENE 1979): 1 – Superfícies de aplainamento de níveis elevados; 1.1 – 

Planaltos do São Francisco; 1.2 - Planalto da Conquista; 1.3 - Topos do Espinhaço; 2 – Superfícies de 

aplainamento da depressão Sanfranciscana; 3 – Terraços e planícies fluviais; 4 – Encostas e desníveis 

de planaltos; 5 – Serras do Espinhaço. 

A Figura 4.4 apresenta as principais formas de relevo existentes no interior do município de 

São Francisco, considerando o mapa geomorfológico produzido pela Rural Minas (2003). 
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Figura 4.4 - Mapa de Geomorfologia do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo Geógrafo 
Vítor Alves Souza a partir das informações da Rural Minas 2003). 

 

4.4 -VEGETAÇÃO 

Na área de estudo, o bioma predominante é o Cerrado, que apresenta características decíduas 

estabelecidas pelo clima sub-úmido. Sua composição florística foi preservada pelo uso comum e, 

assim, entre as espécies vegetais remanescentes, predominam o pequi (Cavyoeav brasiliense St. Hil), o 

pau terra (Qualea grandiflova Mart.), a sambaíba (Curatella americana Linn), além de outras espécies 

de menor expressão (Pessoti et al. 1988). O Cerrado situado na porção centro-ocidental do Estado de 

Minas Gerais ocupa cerca de 57% de sua extensão territorial. Surge principalmente nas bacias dos rios 

São Francisco e Jequitinhonha. Nesse bioma, as estações secas e chuvosas são bem definidas. A 

vegetação é constituída por gramíneas, arbustos e árvores. A vegetação do bioma Cerrado apresenta 

fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e campestres. Em sentido fisionômico, 

floresta representa áreas com predominâncias de espécies arbóreas, onde há formação de dossel, 

contínuo ou descontínuo. 
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No Quadro 4.2 estão representadas, em linhas gerais, as principais formações vegetais 

encontradas na região do norte de Minas Gerais e que aparecem, associadas ou não, no esboço da 

vegetação. 

Quadro 4.2- Vegetações típicas do bioma Cerrado (Elaborado pelo autor) 
1- Cerrado e formações afins  

2- Caatinga 
Caducifólia 
Subcaducifólia 

3- Florestas 
Caducifólia de várzea e subcaducifólia de várzea  
Perenifólia de várzea com buriti floresta/caatinga 

4-Formações lenhosas de transição 
Floresta/Cerrado 
Floresta/Cerrado 
Cerrado/caatinga 

5- Campos de várzea  
6- Formação rupestres  

 

4.5 - SOLOS 

Existem diversos tipos de solos na região da bacia hidrográfica do rio Pandeiros. Os principais 

solos encontrados nessa região e suas características mais importantes são: a) Latossolos: solos muito 

profundos, de baixa a média fertilidade; b) Litossolos: solos rasos e de baixa fertilidade; c) 

Cambissolos: pouco profundos e de média fertilidade; d) Podzólicos: solos profundos, de média a alta 

fertilidade; e e) Aluviais: formados por deposição de material sedimentar, normalmente de alta 

fertilidade. 

Com frequência, os latossolos são encontrados nas regiões de relevos planos, e recobrem áreas 

sedimentares extensas, onde ocorreram os processos erosivos. Nas zonas de relevo mais ondulados, 

são encontrados os solos jovens, por exemplo, os Podzólicos, que ocupam grandes áreas da bacia 

hidrográfica do rio Pandeiros. Os cambissolos e os litossolos estão presentes nas encostas de 

declividade íngremes. Propriedade comum nos litossolos é o afloramento de rochas e a presença de 

cascalho, sobretudo nas regiões mais altas. Nas margens dos cursos d’água, há predominância dos 

solos Aluviais associados às classes de solo Glei Húmico e Glei Pouco Húmico, de boa fertilidade. De 

maneira geral, ressalta-se que a restrição mais relevante dos diversos tipos de solos das terras altas está 

relacionada com a fertilidade, pois nessas regiões encontram-se solos ácidos, pobres em nutrientes e, 

muitas das vezes, álicos. Observe-se, na Figura 4.5, as principais ocorrências de solo na localidade de 

estudo, considerando o mapeamento regional realizado pela CODEMIG (2013). 
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Figura 4.5 - Mapa de solos do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo Geógrafo Vítor 
Alves Souza a partir das informações de CODEMIG 2013). 

 

4.6 - DEMOGRAFIA 

Na região de estudo, entre 1970 e 2001, a população rural prevaleceu até os anos 90, quando 

as atividades da pecuária e do reflorestamento foram intensificadas — plantio de eucalipto —, que 

aceleraram o êxodo em direção as cidades, o que fez com que a região, ao final do ano 2000, tivesse 

predominância da população urbana (CODEVASF 2013). 

A densidade demográfica nas proximidades da localidade de estudo é da ordem de 6,98 

hab./km². Contudo, seja conjuntamente ou individualmente, a densidade demográfica é muito baixa, 

levando-se em consideração a classificação a seguir: a) Muito alta: a partir de 200 hab./km²; b) Alta: a 

partir de 100 a 200 hab./km²; c) Regular: de 30 a 100 hab./km²; d) Baixa: de 15 a 30 hab./km²; e) 

Muito baixa: inferior a 15 hab./km² (CODEVASF 2013). 

Em termos absolutos, a população total, no período de 1970 a 2001, apresentou crescimento. 

A Tabela 4.1 abaixo mostra alguns dados demográficos de cidades do mesmo porte do município de 

São Francisco, localizadas na bacia hidrográfica vizinha à bacia do rio Pandeiros onde está inserida a 

localidade de interesse, foco desta pesquisa. 
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Tabela 4.1 - Densidade demográfica dos municípios da bacia hidrográfica vizinha (Jequitaí e Pacuí) da área de 
estudo (Elaborado pelo autor a partir de CODEVASF 2013) 

Município Distância* km Área (ha) População Residente Densidade hab/km² 
Jequitaí 200 98,80 8010 8,11 
Engenheiro 
Navarro 

250 59,30 7125 12,02 

Claro dos 
Poções 

190 86,50 7781 9,00 

Francisco 
Dumont 

210 162,90 4867 2,99 

Total  407,50 28454 6,98 
* Distância entre municípios vizinhos e o município de São Francisco-MG. 

 

4.7 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na região de estudo, o Cerrado e os campos rupestres dividem espaço com as antigas fazendas 

de gado de corte e com a silvicultura. Atualmente, com o desmatamento provocado pelo plantio de 

eucalipto e pinho para produção de carvão, diversas nascentes estão secando, reduzindo drasticamente 

a vazão dos córregos, rios e nascentes nas redondezas da localidade estudada. Além disso, o 

desmatamento indiscriminado e a falta de manejo adequado dos solos têm levado a região a um 

intenso processo de erosão, cujos sedimentos resultantes tendem a assorear os cursos d'água. “O 

assoreamento é um dos problemas sérios que atinge o sistema de drenagem fluvial da UPGRH/SF9” 

(Ferreira 2011 apud Brasol 2010, p 14). No entanto, a construção de açudes é outro fator que também 

ameaça a estabilidade e integridade ambiental da região, juntamente com a atividade indiscriminada de 

extração de laterita, que compromete de forma sistêmica seus recursos hídricos. O Gráfico 4.1 mostra 

a avaliação e as principais formas de uso e ocupação do solo da região de interesse desta pesquisa. 

Além disso, no Apêndice 1 é possível encontrar no levantamento geoambiental de campo as mais 

variadas formas de uso e ocupação do solo da margem B do município de São Francisco-MG. 
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Gráfico 4.1 - Avaliação do uso e ocupação do solo na região da localidade estudada (Elaborado pelo autor a 
partir de RuralMinas 2003).  

 

4.8 - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Jequitaí e 

Pacuí a situação encontrada na circunvizinhança da região de interesse  

apresenta uma integração frágil com a economia mineira, pois se localiza na região 
de transição entre a área de influência de Belo Horizonte-MG e o Nordeste 
brasileiro, estando à margem dos eixos de desenvolvimento. Todas essas 
adversidades causaram um esvaziamento demográfico na região ao longo das 
últimas décadas, notadamente no meio rural (Ferreira 2011 apud Brasol 2010, p. 
12). 

Brasol (2010) apud Ferreira (2011, p.12) ainda descreveu a situação deparada na região da 

localidade estudada da seguinte forma: 

(...) é uma região de extrema pobreza, realidade em que vive grande parte de sua 
população. Os municípios apresentam graves problemas nas áreas de saúde, 
saneamento e educação. Uma região que apresenta elevado grau de 
subdesenvolvimento, marcado pelo alto analfabetismo, pela ocorrência de diversas 
doenças endêmicas e pelo baixo nível de renda. A pobreza dessa região reflete-se no 
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enfraquecimento das atividades primárias. A economia rural dificultada pela 
estrutura fundiária e pelo perfil socioeconômico de sua população, apresenta um 
baixo nível de desenvolvimento tecnológico.  

A população urbana representa mais de 60% da população total na região da bacia 

hidrográfica do rio Jequitaí e Pacuí, e possui uma realidade socioeconômica semelhante à localidade 

estudada: “[o]s indicadores sociais e econômicos indicam que os municípios integrantes da região da 

UPGRH/SF9 são municípios pobres” (Brasol 2010 apud Ferreira 2011, p. 14). 

 

4.9 - ASPECTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

Por outro lado, as relações quantificadas entre rochas, geoformas, solos e formações 

superficiais apresentam-se como uma contribuição fundamental para comprovar a pertinência dos 

processos de morfogênese e pedogênese no âmbito das decisões sobre usos da terra. Assim, essas 

informações são úteis para futuros mapeamentos e demais estudos de campo, por permitirem 

inferências indiretas prováveis a partir de elementos de rochas, solos e geoformas aplicáveis a projetos 

agrícolas e estudos de compatibilidade de plantios para produção de energia de biomassa de forma 

compatível com os terrenos. Evidentemente, muitos outros fatores devem ser confrontados, mas as 

relações rochas/geoformas/solos/ formações superficiais são os primeiros fatores a serem considerados 

para se estabelecer os modelos e cenários de uso e ocupação do solo de qualquer região. Já os Gráficos 

4.2, 4.3 e 4.4 apresentam de forma mais geral, respectivamente, os quantitativos Pedológicos, 

Geológicos e Geomorfológicos da Margem B do município de São Francisco-MG. 
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Gráfico 4.2 - Constituição Pedológica da Margem B 
(Elaborado pelo autor). 

Gráfico 4.3 - Constituição Geológica da Margem B 
(Elaborado pelo autor). 
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Gráfico 4.4 - Constituição Geomorfológica da Margem B (Elaborado pelo autor). 

 

Todos os significados das siglas que estão contidas na legenda dos Gráficos 4.2, 4.3 e 4.4 

apresentados anteriormente, podem ser encontrados no capítulo 5 (ponto 5.5 – Caracterização 

Pedogeomórfica). 

 

4.10 - CARACTERIZAÇÃO FOTOGRÁFICA GEOAMBIENTAL REGIONAL DO 
ENTORNO DA ÁREA DE ESTUDO 

As Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 apresentam 

fotos da caracterização regional do entorno da área de estudo, que permitiram identificar as 

potencialidades socioeconômicas e ambientais de São Francisco-MG, além dos principais problemas e 

impactos ambientais influenciados pela ação antrópica na circunvizinhança do município. Isto garante, 

de maneira mais ampla, conhecer quais são as principais aptidões socioeconômicas e ambientais da 

localidade, permitindo a dedução das soluções fundamentais de Geotecnia e Engenharia Ambiental 

que podem ser adotadas na região. Isso permite a orientação e o auxílio na idealização de soluções de 

engenharia sustentáveis para preservar e conservar o meio físico, principalmente sob o ponto de vista 

da perda dos solos, considerando-se, ainda, a correção ou minimização dos impactos ambientais 

existentes na área de estudo, e tentando-se afirmar a recuperação da vegetação nativa com garantia de 

geração de emprego e renda.  
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Figura 4.6 - Rio São Francisco e praia de assoreamento – município de São Francisco-MG (Elaborado pelo 
autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
Figura 4.7 - Voçoroca na borda da estrada de acesso ao município de Chapada Gaúcha/Minas Gerais (Elaborado 
pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região 
Gilvan dos Reis Mendes) 
 
 

 
Figura 4.8 - Cachoeira do rio Pandeiro – Reserva de Refúgio da Vida Silvestre – município de Januária-MG 
(Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da 
região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Figura 4.9 - Vista parcial do Parque Nacional do Grande Sertão Veredas (Limite entre os Estado de Goiás, 
Bahia e Minas Gerais) no município de Chapada Gaúcha-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz 
Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
Figura 4.10 - Grande plantação de soja (monocultura)/Fronteira agrícola com o Parque Nacional do Grande 
Serão Veredas – município de Chapada Gaúcha-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de 
Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 

 
Figura 4.11 - Conjunto de morrarias com elevado índice de processos erosivos – Estrada de Acesso ao 
município de Chapada Gaúcha-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo 
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Figura 4.12 - Identificação de Reserva Particular de Preservação Permanente (RPPN – Aldeia) – Estrada de 
Acesso ao município de Chapada Gaúcha-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de 
Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
Figura 4.13 - Rio Pandeiro – município de Januária-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz 
Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 

.  
Figura 4.14 - Grande vale aberto ou superfície de aplainamento da depressão Sanfranciscana – município de 
Brasília de Minas-MG (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e 
nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Figura 4.15 - Afloramento rochoso fraturado, na borda da estrada, entre os municípios de Brasília de Minas-MG 
e São Francisco-MG (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e 
pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

  
 
Figura 4.16 - Transformação do Cerrado em carvão vegetal - Operação da SEMAD e da Polícia Militar em 
carvoaria na zona rural do município de Ibiaí-MG (G1 Grande Minas 2016) 

Ainda sob o ponto de vista regional, devido as constantes atividades de uso e ocupação do 

solo, ainda pode ser observado naquela região do Cerrado, que algumas espécies florestais de elevado 

valor econômico são exploradas com finalidades diversas e, em alguns casos, até a madeira é 

comercializada como um subproduto, assim como o carvão. Por meio da ação humana sobre o 

Cerrado, parte da vegetação remanescente é derrubada e queimada para limpeza dos terrenos, para 

que, posteriormente, sejam preparados para uso e ocupação com pecuária extensiva ou plantio 

agrícola.  

Observou-se que, na região do município de São Francisco-MG, as localidades com uso e 

ocupação antrópicos são o bastante para a produção agrosilvopastoril, sendo de fundamental 

importância a inserção de investimentos para recuperar as regiões ditas degradadas e desenvolver 

tecnologias para aumentar a produtividade, considerando-se a sustentabilidade ambiental do ambiente 

natural. Uma dessas tecnologias, por exemplo, está sendo apresentada nesta pesquisa: a da teoria do 

sistema computacional de suporte à decisão para gestão de territórios. 
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Assim, sabendo-se que todas as soluções de engenharia sugeridas para a área de estudo devem 

ser inseridas e citadas no modelo teórico proposto do sistema computacional de suporte à decisão 

desta tese, a caracterização geoambiental regional do entorno da área de estudo ganha força e se faz 

obrigatória, pois uma boa atividade de avaliação das condições ambientais da região de interesse 

influenciará diretamente nos tipos de resposta que o sistema de decisão deve devolver ao gestor. 

 

4.11 - CADASTRAMENTO DE EROSÕES 

O cadastramento das erosões constitui o primeiro passo para seu controle e recuperação, tendo 

como objetivo diagnosticar, quantificar e qualificar o seu nível de risco. A avaliação conjunta dos 

níveis de riscos possibilita a caracterização do nível de risco de cada bacia. Esta caracterização fornece 

um conjunto de elementos necessários para a determinação de prioridades na alocação de recursos 

para o controle e recuperação da correção das erosões. O conjunto de localidades mais afetadas fica 

evidenciado nos mapas de risco que são elaborados. Assim, foram detectados mais 2000 processos 

erosivos no município de São Francisco-MG. Cerca de 90% destes eventos estão localizados na 

porção do extremo oeste do município, como aponta a Figura 4.17, cujo solo de ocorrência é do tipo 

Ca11, um solo com característica aparente Areno-argilosa/Areno-Siltosa/Silto-argilosa, e que ocorre 

entre os solos AQa2 e AQa4. 

 

 

Observar a Figura 4.42 

 

 
Figura 4.17 - Focos de processos erosivos na região da Margem B do município de São Francisco-MG 
(Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza) 

Errata: na Figura 4.17, ao invés de Figura 4.42 diz-se Figura 4.18. 
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A Figura 4.18, assim como está indicada na Figura 4.17, aponta uma localidade no município 

de São Francisco-MG com intensa ocorrência de processos erosivos. 

 
Faixa de Erosões

 

  
Figura 4.18 - Processos erosivos ao longo e na região da estrada que linha o município de São Francisco-MG à 
Chapada Gaúcha (Elaborado pelo autor (ver fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo 
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 

 

4.12 - APTIDÃO DOS SOLOS 

De acordo com o Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do Norte de Minas 

Gerais (Área de Atuação da SUDENE) (1979), a seguir, estão listadas nos Quadros 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, 

as possíveis aptidões dos solos existentes no município de São Francisco-MG. 
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Quadro 4.3 - Aptidão dos Latossolos Vermelho-Amarelos (AQa2) (Elaborado pelo autor a partir de SUDENE 
1979). 

Possíveis usos antrópicos agrícolas Possíveis usos agrícolas com vegetação nativa 
(agroecologia) 

- Pecuária extensiva. 
- Cultivos agrícolas: pastagens algodão, 
milho, mandioca feijão, eucalipto, binosca 
(guavarupan), fruticultura (manga, 
abacate e goiaba), mamona, sorgo. 
 

Maracujá (madeira), Maçaranduba, Catuaba, Laranjeira, 
Pinta, Pau-terra, Barbatimão, Cagaiteira, Gonçalo, Grão-de-
galo, Bolinha, Mangaba, Pequizeiro, Palmeira acaule, 
Umburuçu, Jatobá, Capito, Candeias, Craibeira, Capim-
barba-de-bode, Pau-d'óleo, Indaiá, Jacarandá-de-cerrado, 
Tingu, Embaré (Cavanil/esia sp.), Cedro, Aroeira, 
Imburana, Catingueira, (Caesalpinia pyramidalis), 
Tartarena, Espinheiro, Cactáceas (mandacarus e facheiros), 
Pinhão, Murici, Araticum, Surucucu, Madeira-nova, 
Umbuzeiro, Aroeira, Baraúna, Pinus, Braúna e Angico. 

 
Quadro 4.4 - Aptidão dos Cambissolos (Ca11) (Elaborado pelo autor a partir de SUDENE 1979) 

Possíveis usos antrópicos agrícolas Possíveis usos agrícolas com vegetação nativa 
(agroecologia) 

Pecuária extensiva. 
Cultivos agrícolas: Mandioca, milho, feijão, 
algodão, mamona, pastagens (capins guiné, 
naipier, colonião, sempre-verde, capim-colonio e 
capim-de-campina), soja, cana-de-açúcar, 
mandioca, algodão. 

Cactáceas (mandacaru e quiabento), Cagaiteira, 
Pau-terra, Barbatimão, Aroeira-de-cerrado, 
Gonçalo, Tingui, Paineira, Braúna e Lixeira 
(Curateila) e Calliandra sp, Barriguda, Angico, 
Barriguda e Embaré (Cavaniliesia). 
 

 
Quadro 4.5 - Aptidão dos Litólicos (Ra2) (Elaborado pelo autor a partir de SUDENE 1979). 

Possíveis usos antrópicos agrícolas Possíveis usos agrícolas com vegetação nativa 
(agroecologia) 

Pecuária extensiva. Mocambo, Peroba, Pau-d'arco, Mandacaru, Cactáceas, 
Imburana, Quebra-facão, Leguminosas, Pau-terra, Cagaiteira, 
Umburuçu, Barbatimão, Sambaibeira, Roxo, Gonçalo, Caraíba, 
Ipé-Amarelo, Tingui, Aroeira, Capitão, Pau d'óleo. 

 
 
Quadro 4.6 - Aptidão das Areias Quartizosas (AQa4) (Elaborado pelo autor a partir de SUDENE 1979). 

Possíveis usos antrópicos agrícolas Possíveis usos agrícolas com vegetação nativa 
(agroecologia) 

Agricultura e pecuária extensiva  
Plantação de eucaliptos 

Não existe. 

Neste capítulo, apresentou-se com aprofundamento razoável de avaliação do ambiente natural, 

a caracterização geombiental local e regional da área de estudo desta pesquisa, localizada no 

município de São Francisco, no norte de Minas Gerais. O objetivo aqui foi ilustrar o panorama básico 

de diversos condicionantes ambientais de parte da região, o que auxilia na compreensão de suas 

potencialidades e dos possíveis impactos socioeconômicos e ambientais em decorrência da 

possibilidade de exploração antrópica daquela localidade. Assim, entende-se que para toda 

potencialidade de impactos ambientais (negativo e positivo), podem existir proposições claras para se 

poder beneficiar economicamente a comunidade local e regional. Esta é exatamente a ideia: mapear as 

características geoambientais para poder projetar, oferecer e facilitar via sistema computacional de 

suporte à decisão, a gestão territorial e, a partir de então, ofertar alguma solução aos problemas e 

oportunidades encontradas que possibilitem indicar alguma fonte de renda à população, que garanta a 
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sustentabilidade dos recursos naturais, eliminando os riscos de sua exaustão. Ou seja, a teoria de um 

sistema computacional para suporte à tomada de decisão, para gestão do território e da erosão dos 

solos está sendo proposta exatamente para tentar satisfazer essa condição da exploração dos recursos 

naturais com racionalidade, garantindo a sua sustentabilidade no tempo e no espaço, com geração de 

emprego e renda (ou sustento próprio – cultura de subsistência) via recuperação do cerrado e 

exploração econômica de seus produtos naturais. Dessa forma, todas as condicionantes ambientais, 

considerando-se as que foram levantadas neste capítulo, podem e devem ser gerenciadas com o 

suporte do sistema computacional de decisão proposto nesta pesquisa. Por isso, foram comentados, 

neste capítulo, as condições climáticas, a geologia, pedologia, geomorfologia, a vegetação, aspectos do 

solo, da demografia e das condições socioeconômicas etc. do município de São Francisco-MG. 





 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES – CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

5.1 - A CARACTERIZAÇÃO ADICIONAL GEOAMBIENTAL LOCAL DA ÁREA DE 

ESTUDO 

Neste capítulo, como resultado, apresenta-se a caracterização geoambiental local da área de 

estudo. Considerando, para isto, que tais informações apresentadas no conteúdo deste ponto podem 

alimentar todo o sistema computacional de suporte à decisão para a gestão territorial. 

 

5.2 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DA DEGRADAÇÃO DO CERRRADO 

Os mapas de classificação da vegetação nativa foram avaliados individualmente, 

identificando-se as mudanças para os diferentes níveis de degradação para uma data específica, 

escolhida aleatoriamente conforme foi apontando anteriormente, dos anos de 1975, 1984, 1993, 2003, 

2007 e 2011. Posteriormente, os níveis foram comparados em conjunto e os percentuais mapeados 

para todos estes anos foram analisados qualitativa e quantitativamente. Na Figura 5.1, percebe-se a 

dinâmica dos graus de degradação do cerrado no município de São Francisco-MG, para os anos 

citados anteriormente. 

1975 

 

1984 

 

1993 

 
2003 

 

2007 

 

2011 

 

 
Figura 5.1 - Degradação do Cerrado ao longo de quase 40 anos no município de São Francisco-MG (Elaborado 
pelo autor) 
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O Gráfico 5.1 mostra a representação gráfica da degradação e da conservação do Cerrado, o 

principal bioma do município de São Francisco-MG, ao longo do tempo. 
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Obs.: Área (%) = Área total do município de São Francisco-MG/Área total de Cerrado  
Gráfico 5.1 - Evolução da degradação e conservação do Cerrado entre 1975 e 2011 no município de São 
Francisco-MG (Elaborado pelo autor). 

Por outro lado, nos gráficos que compõem a Figura 5.2, é possível observar a variação dos 

diferentes tipos de usos do solo, entre os anos de 1975 a 2011. 



Contibuições às Ciências da Terra 

103 

 

 
 

70%1%

1%

13%

1% 14%

Uso e Ocupação do Solo - 1975

 

 

46%

29%

2%

12%

1%
10%

Uso e Ocupação do Solo - 1984

 
 

37%

30%

9%

8%

1% 15%

Uso e Ocupação do Solo - 1993

 

 

36%

26%

12%

9%

1% 16%

Uso e Ocupação do Solo - 2003

 
 

35%

27%

10%

18%

1%
9%

Uso e Ocupação do Solo - 2007

 

30%

28%

13%

8%

1%

20%

Uso e Ocupação do Solo - 2011

 
Cerrado Plantações Antrópicas Solo Exposto Mata Ciliar Àgua Outros Aspectos 

Obs.: % = Área total do município de São Francisco/Área total dos diferentes tipos de uso e ocupação do solo  
Figura 5.2 – Gráficos representativos do uso e ocupação do solo de 1975 a 2011 na região do município de São 
Francisco-MG (Elaborado pelo autor). 

 

Para facilitar o entendimento do avanço da degradação no Cerrado, e também dos outros tipos 

de uso e ocupação do solo do Alto Médio São Francisco-MG, desenvolve-se, juntamente às análises 

ambientais, um resumo analítico do histórico socioeconômico e financeiro do Brasil. Isso porque todo 

esse processo de avanço sobre o Cerrado se deve a uma nova ideologia empresarial que surgiu no 

semiárido, repetidamente apoiada por políticas de financiamentos através do crédito rural, da 

assistência às cooperativas e do início da atividade de preparação e avaliação de projetos como pré-

condições válidas para se alcançar os financiamentos disponíveis. 

Conforme a explicação de Pereira (2007), a atividade agropastoril existia no norte de Minas 

Gerais antes do descobrimento do ouro na região central do estado. Posteriormente, na década de 
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1950, a atividade agropastoril foi suprimida pela agricultura intensiva e por diversas outras atividades 

econômicas impactantes. Assim, os municípios que constituem a região do norte de Minas Gerais 

construíram seus processos exploratórios sem controle, e o Cerrado foi desaparecendo gradativamente 

em uma localidade que, seguindo o raciocínio de Pereira (2007), sempre possuiu afinidade pela 

agropecuária, por apresentar pré-requisitos para a edificação de um complexo agropecuário, com 

agricultura irrigada, agroindústria e pecuária bovina de corte e leite. 

Com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959, 

um alavancamento desenvolvimentista alterou completamente a economia da região do Cerrado 

(Sindeaux & Ferreira 2012), tendo em vista que, até meados da década de 1950, a economia era 

praticamente inexistente em tal região. Somente a partir da concepção e afirmação da SUDENE, o 

desenvolvimento econômico avançou a distintas localidades do Cerrado brasileiro, até a região do 

norte de Minas Gerais. Assim, Braga (2008) ressalta que a década de 1970 e o início dos anos 1980 

formam um período caracterizado pelo intenso apoio da SUDENE em tal região, e isso ficou 

registrado pela fixação de múltiplos projetos, por meio da política de incentivos fiscais. 

Por isso, fica evidente um salto da degradação do Cerrado entre os anos de 1975 a 1984 (cf. 

Gráfico 5.1). Nesses anos, o Cerrado foi a vegetação predominante, ocupando, respectivamente, cerca 

de 70% e 46% em relação à área total do município de São Francisco-MG. Nota-se que, neste período 

de 10 anos, houve redução de 34,2% do Cerrado nativo e isso está ligado às diversificações 

econômicas ocorridas na região do Alto Médio São Francisco-MG. As plantações antrópicas, no ano 

de 1975, que praticamente se relacionavam à agricultura de subsistência e pecuária, juntamente com o 

solo exposto, não ultrapassavam 2% da área total municipal. As outras classes, tais como água — rios 

e córregos — e mata ciliar, somavam juntas 13% a 14%. 

Em 1984, as plantações antrópicas atingiram 29% da área total do município, isto é, as 

plantações antrópicas aumentaram quase 30 % em relação ao que foi registrado em 1975. As áreas de 

mata ciliar, solo exposto e água — rios e córregos —  praticamente não sofreram alterações. No 

entanto, a classe temática “outros aspectos”5 ocupa uma parcela considerável das áreas estudadas: 14% 

em 1975 e 10% em 1984. 

De acordo com a Figura 5.2, entre os anos de 1993 e 2003, observam-se alterações nos 

percentuais de todas as classes levantadas - Cerrado, plantações antrópicas, solo exposto, mata ciliar, 

água e “outros aspectos”. Comparando-se tal período com o período entre 1975 e 1984, observa-se que 

passou a haver 37% em 1993 e 36% em 2003, de área com Cerrado, 9% em 1993, e 12% em 2003, de 

solo exposto, que, em 1984, não passava de 2% da área total do município. Ou seja, de 1975 a 2003 

                                                           

5 Informaçãoes sobre a classe temática “outros aspectos” estão descritas neste ponto 3.2 do Capítulo 3. 
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houve uma importante redução do Cerrado: de 47,8%, aproximadamente, e um aumento do solo 

exposto em torno de 425% com relação ao ano de 1984, ambas às porcentagens em média. 

A partir dessa comparação entre os períodos mencionados, percebe-se que a mata ciliar 

também sofreu uma redução bastante significativa, e os aspectos da categoria “outros aspectos” 

passaram a ter uma importância maior na degradação do Cerrado, pois se relacionam a atividades 

humanas diversas. Acerca da condição das plantações antrópicas indicadas nos gráficos, não houve 

uma mudança significativa, uma vez que ela se manteve estável apresentando um intervalo de 26% a 

30%, ainda que exista uma explicação econômica para essa certa estabilidade. De qualquer forma, isso 

reforça a hipótese de que a atividade agrícola (de plantações antrópicas) proporcionou a entrada de 

outras atividades impactantes do Cerrado, tal como a mineração. Assim, a atividade agrícola (de 

plantações antrópicas) manteve-se estável ao longo de 1993 a 2003, enquanto as novas atividades 

econômicas avançavam sobre a vegetação nativa. 

A estabilização, citada anteriormente, se justifica, de acordo com Barbosa & Couto (2008), 

pois, durante a recessão econômica do período de 1980 a 1983, ocorreu um acerto no balanço de 

pagamentos, o que reverteu o déficit da balança comercial e transformou-o em significativos 

superávits, porém, isso não promoveu nenhuma consequência sobre os aspectos inflacionários. Assim, 

durante esse período, convivia-se com o ápice da “crise da dívida externa” e inflação de, 

aproximadamente, 223,8%, no ano de 1984, a 1.782,9%, ao final do ano de 1989, como descrevem 

Bresser Pereira & Nakano (1991). 

É possível que esses fatos expliquem a tendência de inflexão assintótica da curva da 

degradação do Cerrado em meados dos anos 1980. Como descrevem Barbosa & Couto (2008), o 

governo federal contingenciou os investimentos em desenvolvimento econômico e social que outrora 

foram expressivos com apoio da SUDENE e de outros agentes estatais de financiamentos, objetivando 

o controle do sistema econômico brasileiro em crise, talvez a maior da história do Brasil. Assim, esse 

período dos anos 1980, como descrevem Sallum Jr. & Kugelmas (1991), ficou conhecido 

popularmente como a “década perdida”, devido às implicações dos desajustes da política econômica 

sobre a sociedade brasileira. 

Como destacado por Bresser Pereira & Nakano (1991) e por Fontes et al. (1998), de 1985 até 

meados da década de 1990, a ofensiva contra a inflação foi arriscada sob diferentes aspectos, uma vez 

que se deu por meio de uma sequência de planos econômicos que objetivavam sua queda abrupta 

repentina, quase sempre interposta por momentos de controle rigorosos. Entre os planos, destacam-se: 

Cruzado (1986), Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990), Collor II (1991) e Real (1994). Essas 

tomadas de decisões alargavam a severidade do controle econômico e impactavam abertamente 

investimentos e financiamentos, o que explica a tendência da estabilização da curva da degradação do 
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Cerrado, em meados de 1980 (Gráfico 5.1). Isto é, sem incentivos econômicos e financeiros, freou-se 

o processo de degradação do Cerrado. 

Tal situação se estendeu por quase toda a década de 1990, como relata Araújo (2005), uma vez 

que, com a proposta da liberalização econômico-financeira, não foi possível elevar a economia do 

Brasil ao crescimento equilibrado. Pelo contrário, ao se provocar uma elevação substancial das 

emissões de lucros, dividendos e juros ao exterior, causou-se o fortalecimento da dependência de 

capitais externos, o que findou na redução das oportunidades de crescimento. O liberalismo financeiro, 

no Brasil, teve início no ano 1990, fortalecendo-se em 1995, e durou até, aproximadamente, o ano de 

1999/2000. 

Com a recuperação econômica no intervalo de 1999/2004, como relata o Ministério da 

Fazenda (MF 2015), o estado brasileiro obteve a retomada gradativa de sua política de investimentos e 

financiamentos. Dessa forma, pode-se observar que a curva da degradação do Cerrado voltou a 

crescer, tempos depois, em 2007, acentuando-se ainda mais durante o ano de 2011. 

Assim, nos anos de 2007 e de 2011, em comparação com os anos de 1993 e de 2003, as 

mudanças percentuais das classes temáticas levantadas (cf. Figura 5.2) se elevaram em, praticamente, 

todas as categorias mapeadas, sendo, para os anos de 2007 e de 2011, respectivamente: 35% e 30% 

para o Cerrado; 27% e 28% para as plantações antrópicas; 10% e 13% para solo exposto; 9% e 20% 

para “outros aspectos” de usos e ocupação do solo; 18% e 8% para mata ciliar. A água manteve-se 

constante. 

É evidente o aumento significativo de mata ciliar, uma espécie de vegetação sensível ao 

impacto do desmatamento, como descreve a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais 

(CEMIG 2014). Isso comprova a reabilitação da mata ciliar ao longo de um período de mais de 20 

anos de arrocho econômico, desaceleração de investimentos e diminuição do acesso aos 

financiamentos. Assim, sem financiamentos do Estado brasileiro, não houveram novas e fortes 

investidas sobre a vegetação nativa, cuja resposta de recuperação (mais lenta) difere da resposta à 

degradação (mais rápida). 

Parece que, devido a falta de investimentos e financiamentos do Estado, ao longo de todos 

esses anos, ocorreu mais colheita do que plantio nas terras agrícolas, pois os agricultores tiveram 

acesso ao crédito limitados para continuar seus negócios. Assim, algumas áreas ficaram abandonadas 

durante algum tempo, sem reposição das plantações agrícolas, o que explica o aumento gradual da 

classe “solo exposto”, assim como da vegetação rasteira (inserida na classe “outros aspectos”), uma 

vez que, com as terras agrícolas abandonadas, a vegetação rasteira (ou “capim”) passa a ganhar 
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espaço, brotando, quase que espontaneamente, onde havia solo exposto, conforme pode ser visto na 

Figura 5.2 e no Gráfico 5.2. 
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Obs.: % = Área total do município de São Francisco/Área total dos diferentes tipos de uso e ocupação do solo  
Gráfico 5.2 - Degradação da vegetação do município de São Franciso-MG (aprox.40 anos) (Elaborado pelo 
autor) 

 

Dessa forma, com a retomada da economia durante o período de 1999 a 2004, a vegetação 

rasteira (“o capim”) cede lugar aos plantios agrícolas recentes (“mudas agrícolas”), assim, foi 

percebido um decréscimo, seguido de um acréscimo na curva de “outros aspectos”, ou seja, manejo 

seguido de cultivo dos solos (MF 2015). No entanto, a curva do “solo exposto” deve sempre oscilar, 

para mais ou para menos, a depender do uso e não utilização do solo, seja pelos plantios ou replantios, 

abandonos e aberturas de novas áreas agrícolas. 

Para finalizar, apenas para efeitos ilustrativos, de acordo com Machado et al. (2004), estudos 

contemporâneos de sensoriamento remoto que empregam imagens do satélite MODIS do ano de 2002, 

revelam que 55% da vegetação do Cerrado brasileiro desapareceu. Ainda, segundo Machado et al. 

(2004), foram, aproximadamente, 880.000 km² destruídos. De acordo com Rural Minas (2003), na 

UPRH do Alto Médio São Francisco, onde está situado o município de São Francisco-MG, o Cerrado 

ocupa, aproximadamente, 42,5% do total, ou seja, 10.613,4 km². 

A classificação dos tipos de vegetação oriundos das imagens de satélite, com o auxílio das 

imagens de NDVI, permitiu a obtenção de uma boa resposta para a análise da degradação da cobertura 

vegetal da região estudada, situada no Alto Médio São Francisco, no norte do Estado de Minas Gerais. 

Foi possível, ainda, a qualificação, quantificação e estimativa do nível de degradação do Cerrado e a 

comparação desses níveis em diferentes datas. 
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Assim, a avaliação temporal da degradação do Cerrado ao longo de quase 40 anos, 

apresentada nesta pesquisa, permitiu a identificação de determinada coerência e similaridade entre 

indicadores econômicos e ambientais. Isto é, assim como ocorreu na região de estudo, em todos os 

momentos da história em que há uma evolução de investimentos, por parte do Estado, para o 

desenvolvimento socioeconômico de determinada localidade, sem que aconteça um planejamento 

adequado de uso e de ocupação do solo, desrespeitando-se a legislação ambiental vigente, suspeita-se 

que ocorre a redução da vegetação nativa. Em todos os momentos em que há um desinvestimento, ou 

redução dos subsídios financeiros estatais, há uma desaceleração e/ou estabilização da destruição da 

vegetação nativa, no caso desta pesquisa, do Cerrado. 

 

5.3 - ZONEAMENTO DE ÁREAS PEDOGEOMORFICAMENTE HOMOGÊNEAS 

Neste tópico da pesquisa, pode ser observado, para a área de estudo, dentre as 289 sub-bacias 

de 1ª ordem existentes na localidade de interesse, inseridas em 13 sub-bacias de 3ª ordem (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L, M), assim como mostra a Figura 5.3, o Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

com apoio da análise estatística de agrupamento, foram identificadas 11 zonas rigorosamente distintas 

entre si, na Margem B do município de São Francisco-MG. 

 
Figura 5.3 - Sub-bacias de primeira ordem inseridas nas sub-bacias de 3ª ordem (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014) 
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Em termos práticos, para fins de elaboração de planos geoambientais, por exemplo, pode-se 

agora proceder, havendo a necessidade, uma análise mais flexível das variáveis (geológica, 

geomorfológica e pedológica, Pedo-Morfo-Litográfico), que passam a ser avaliadas em seu conjunto, e 

não apenas individualmente (variável por variável). Desta maneira, sob o ponto de vista micro-

pedogeomórfico, obtiveram-se as zonas homogêneas na Figura 5.4. Este procedimento não é 

inteiramente automático, exige a intervenção do analista. 

 

 
Figura 5.4 - Mapa com as áreas homogêneas sob o ponto de vista micro-pedogeomórfico (Elaborado pelo autor 
e pelo geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014) 

 

Ainda de acordo com a Figura 5.4, uma análise mais apurada mostra que existem, 

características predominantes em cada Zona Homogênea (ZH), em que o padrão observado, 

juntamente com o tamanho e quantidade dos temas - expressos no conjunto geologia, geomorfologia e 

pedologia - foram determinantes na definição dessas zonas homogêneas no município de São 

Francisco-MG. 

Sob o ponto de vista macro-pedogeomórfico, assim como apresentado na Figura 5.5, pode-se 

identificar três faixas ou regiões distintas que apresentam as mesmas características geológicas, 

pedológicas e geomorfológicas conjuntas. Ou seja, a margem B do município de São Francisco-MG 

possui três zoneamentos com comportamento geoambiental distintos, sob o ponto de vista macro-

pedogeomorfico e 11 grupos de áreas homogêneas sob o ponto de vista micropedogeomórfico. Ou 
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seja, isso significa que, ao levantar os problemas e as soluções para a área de estudo, essa pode ser 

avaliada considerando-se os 11 grupos ou as três faixas de agrupamentos pedogeomórfico formados.  

 
Figura 5.5 - Faixas de comportamento macro-pedogeomórfico distintos (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo 
Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014) 

 

5.4 - PERDA DOS SOLOS 

A Equação Universal Perda de Solo (EUPS), proposta por Wischmeier & Smith (1978) e 

aplicada na área de estudo, prediz a perda média anual de solo da Margem B do município de São 

Francisco-MG. Assim, a EUPS é representada pelo produto de seis variáveis, sendo R o fator 

erosividade da chuva, K o fator erodibilidade do solo, L o fator comprimento do declive, S o fator grau 

do declive, C o fator uso, manejo e cobertura do solo, e P o fator práticas conservacionistas do solo. 

Os resultados da análise da erosividade das chuvas (R) na área de interesse, mostram que o 

valor médio anual encontrado variou, aproximadamente, de 2.300 MJ mm ha-1 ano-1 a 2.840 MJ mm 

ha-1 ano-1. Mata (2009), em estudo na bacia do rio Urucuia, localizada a oeste da área de interesse, de 

aproximadamente 30 a 50 km dessa, encontrou a erosividade com valores de aproximadamente 6000 

MJ mm ha-1 ano-1 a 7000 MJ mm ha-1 ano-1. Os valores de erosividade, de modo geral, apresentam 

estreita e direta relação com o aumento da intensidade e duração da precipitação (Bertol 1994). Como 

a área de estudo está situada na parte semiárida do estado de Minas Gerais as chuvas caracterizam-se 

por serem de altas intensidades em curtas durações (Lopes et al. 2011). Os valores de erosividade 

obtidos foram empregados na geração da carta de isoerodentes, onde as classes de erosividade estão 

representadas espacialmente, assim como apresenta a Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Erosividade das chuvas (MJ mm ha-1ano-1) (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves 
Souza). 

O fator de erodibilidade do solo (K) está diretamente relacionado ao tipo de solo, uma vez que 

esse parâmetro é uma propriedade intrínseca de cada classe de pedológica (Silva et al. 2007). 

Observou-se na Margem B do município de São Francisco-MG, assim como indica a Figura 5.7, a 

predominância de solos arenosos com erodibilidade média variando aproximadamente de 0,017 Mg 

mm MJ-1 ha-1 a 0,87 Mg mm MJ-1 ha-1. Borges (2009) encontrou valores do fator K de e 0,014 t h 

MJ-1 mm-1 0,047 t h MJ-1 mm-1, na região semiárida da bacia do Carinhanha, localizada nas 

vizinhanças da área de estudo, cujas distâncias mínimas e máximas aproximadas variam de 20 km a 

200 km, respectivamente do ponto mais próximo e do mais distante, na região do Médio São Francisco 

no norte de Minas Gerais. 

  
a) Desenvolvido a partir de SUDENE (1979) b) Desenvolvido a partir das coletas de amostras de 

solos de campo 
Figura 5.7 - Erodibilidade – K (Mg mm MJ-1 há-1) dos solos (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves 
Souza). 
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A partir do mapa de erodibilidade dos solos (SUDENE 1979), pode-se obter alguns valores de 

erodibilidade (K) média dos solos da Margem B do Município de São Francisco, aqui apresentados na 

Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Valores de erodibilidade dos tipos de solos em t h MJ-1 mm-1 a partir do mapa de Erodibilidade 
desenvolvido a partir de SUDENE (1979) (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

Classe de Solos Área (km²) Erodibilidade Média 
AQa4 913,960 0,041 
AQa2 234,283 0.039 
Ca11 147,219 0,037 
Ae3 145,128 0,045 
AQa 1552 0,061 

Por outro lado, a área de estudo apresenta relevo plano predominando em quase toda a região, 

conforme apresenta a Figura 5.8, com classe de declive variando de aproximadamente 0% a 45%, 

sendo a classe de declividade de 0% a 3% a mais recorrente. O fator LS, assim como está apresentado 

na Figura 5.9, constitui um parâmetro de difícil avaliação devido a diversidade de situações 

topográficas e de manejo do solo (Lopes et al. 2011). Neste caso, o fator LS dos solos variou de, 

aproximadamente, 0 a 121,64, considerando-se que quase 98% da margem B do município de São 

Francisco-MG possui fator LS inferior a 1. Mata (2009), estimando a erosão atual da bacia 

hidrográfica do Urucuia, uma das principais sub-bacias do rio São Francisco, identificou-se valores de 

LS que variam de aproximadamente –5,96 a 3,30. Observa-se que o fator LS possui valores mais 

elevados dentro e ao longo dos sistemas de drenagem, uma vez que o comprimento de vertente e a 

declividade são mais perceptíveis do que no restante da área de estudo. Por outro lado, nas localidades 

onde as declividades são mais amenas, o valor de LS tende a ser mais baixo e constante. 

 
Figura 5.8 - Mapa temático da declividade (%) (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
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Figura 5.9 - Mapa temático da declividade (%) (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

De acordo com os padrões de cobertura, uso e manejo dos solos praticados na área 

investigada, atribuiu-se os respectivos valores do fator C – o fator uso -, conforme Araújo et al. (2012) 

e apresentado na Tabela 5.1, para cada classe apresentada na Figura 5.10. Observa-se, também, que a 

classe – o uso - predominante é a de atividade agrosilvopastoril, seguida pelo Cerrado Impactado. A 

terceira e quarta classes foram, respectivamente, Outros e Mata de Galeria. A quinta e sexta classes 

foram, respectivamente a área de solo exposto e as áreas de corpos d’água. 
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Figura 5.10 - Tipos de uso e ocupação do solo encontrados na Margem B do município de São Francisco-MG 
(Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

Ainda pode-se observar que a perda de solo, em praticamente 95% da área em questão, 

apresenta valores menores do que 1400 t ha-1 ano-1. E os 5% restantes da área de estudo apresentam 

níveis de perdas de solos entre 1400 t ha-1 ano-1 a 2800 t ha-1 ano-1, número considerado elevadíssimo 

de acordo com Tosto & Pereira (2012), sendo que essa característica é influenciada pelo relevo 

aproximadamente plano. As maiores perdas de solo estimadas estão nas linhas de drenagens das 

regiões degradadas, conforme está apresentado na Figura 5.11. As perdas de solo na área estudada se 

assemelham aos resultados observados por Mata (2009), que encontrou um potencial de variação 
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média em torno de 0 t ha-1 ano-1 a 2.510 t ha-1 ano-1, em estudo da bacia hidrográfica do Urucuia. No 

entanto, Borges (2009), encontrou valores variando entre a 0 t ha-1 ano-1 a taxas superiores a 400 t ha-1 

ano-1, avaliando a erosão do solo usando SIG na bacia do Carinhanha, ambas as bacias hidrográficas 

do Urucuia e Carinhanha estão localizadas nas vizinhanças da área de estudo. 

 

 
Figura 5.11 - Perda de Solo em t ha-1 ano-1 (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

Na avaliação da probabilidade de ocorrência de perda de solo para a Margem B do município 

de São Francisco-MG, apenas 45% da área total foi classificada como elevada - muito alta e alta - 

probabilidade de ocorrência à erosão dos solos (Figura 5.12), enquanto que 55% foram enquadradas 

como de probabilidade moderada — média baixa e muito baixa. A probabilidade de ocorrência de 

perda dos solos se mostrou associada aos tipos de usos praticados naquela localidade. Ou seja, as áreas 

com maior intensidade de uso do solo, foram identificadas como tendo muito alta a alta probabilidade 

de perda de solos por erosão. 
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Figura 5.12 - Probabilidade de ocorrência de perda de solos na região da Margem B do município de São 
Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

 

Por fim, claramente identificadas, as regiões críticas, sob o ponto de vista da perda dos solos, 

da Margem B do município de São Francisco-MG localizam-se nas proximidades dos sistemas de 

drenagem natural. Considerando-se, ainda, que as altas taxas de erosividade se concentram a noroeste 

dessa localidade, e os elevados graus de erodibilidade estão aglomerados em toda a porção sul. Além 

disso, as maiores probabilidades de ocorrência de perda de solos estão nas regiões onde os usos dos 

solos são mais intensos, cujas principais práticas de degradação do solo e do ambiente são constituídas 

pelas atividades agrosilvopastoris. 

 

5.5 - CARACTERIZAÇÃO PEDOGEOMÓRICA 

Para a situação exposta neste estudo, as condições ambientais entre rochas/geoformas/solos 

para esta bacia hidrográfica ou área de estudo, devem ser descritas pelas relações espaciais entre as 

mesmas. 

5.5.1 - Principais caracterizações litoestratigráficas (CODEMIG 2013) 

Q2a (Cenozóico - Fanerozóico - Quartenário) – São depósitos aluvionares ao longo das 

grandes calhas fluviais, estendendo-se por suas planícies de inundação com largura quilométrica; são 

constituídos de cascalho, areia em diversas granulometrias e bancos argilosos; os depósitos são 

inconsolidados e têm espessura métrica de até, no máximo, 10 metros. (Ocorre em 11,90% da área de 

interesse). 
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NQdi (Cenozóico – Fanerozóico - Neógeno/Quarternário) – São depósitos aluvionares 

dispostos em terraços um pouco acima do nível dos aluviões mais recentes, geralmente, arenosos e 

pouco argilosos e com níveis de cascalho, com uma espessura de mais ou menos cinco metros; 

frequentes nas partes mais elevadas, principalmente nas bordas das chapadas areníticas, e que também 

recobrem indistintamente o relevo plano, são extremamente comuns na margem do rio São Francisco 

(Ocorre em 41,18% da área de interesse). 

K2up (Mesozóico – Cretáceo – Grupo Urucuia - Formação Posse) - É constituída de 

arenitos de cores variadas, geralmente em tons de vermelho, mal selecionados e, via de regra, 

silicificados; os melhores afloramentos em chapadas de escarpas íngremes; a espessura é estimada em 

60 metros (Ocorre em 19,24% da área de interesse).  

K1a (Mesozóico – Cretáceo – Grupo Urucuia - Grupo Areado) - Trata-se do nível inferior 

do grupo, mas é mal representado por afloramentos; em algumas poucas exposições é possível ver 

bancos de arenitos brancos argilosos, intercalados de níveis finos de um siltito esverdeado onde a 

rocha tem possível contribuição vulcânica; por vezes encontram-se matacões silicificados, a espessura 

varia entre 30 a 50 metros; os afloramentos são, via de regra, recobertos por areia branca produzida 

pela desagregação intempérica da rocha; carapaças lateríticas existem em pontos isolados (Ocorre em 

25,21% da área de interesse). 

CPsf (Paleozóico – Cabonífero/Perniano - Grupo Santa Fé) - Diamicitos vermelhos, 

folhelhos vermelhos com dropstones, argilitos microlaminados, vermelhos ou localmente verdes, com 

seixos e blocos pingados. Conglomerado de matriz argilosa vermelha, com seixos e blocos de calcário 

arredondados a subangulosos da Formação Sete Lagoas (Ocorre em 1,50% da área de interesse).  

NP2sl (Proterozóico – Neoproterozóico – Ediarcarano – Grupo Bambuí - Formação Sete 

Lagoas) - Calcarenitos, calcilutitos e calcirruditos intraformacionais intercalados, formando um 

conjunto de sedimentos carbonáticos com espessura média de cinco metros, podendo chegar, 

localmente, a 15 metros. Afloram sempre em depressões do embasamento arqueano, com área de 

ocorrência em fundos de drenagens. As rochas carbonáticas mostram coloração cinza claro a cinza 

escuro e ocorrências localizadas de estratificação cruzadas do tipo hummocky, estromatólitos colunares 

e leques de pseudomorfos de aragonita (Ocorre em 0,88% da área de interesse). 

5.5.2 - Caracterização pedológica 

Os principais tipos de solos encontrados na localidade da Margem B do município de São 

Francisco-MG são (Rural Minas 2003): 

1) Ca11 - Cambissolo A + Solos Litólicos A (Ocorre em 10,19% da área de interesse).  
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2) AQa2 – Areias Quartzosas + Latossolo Vermelho Amarelo (Ocorre em 16,97% da área de 

interesse).  

3) AQa4 - Areias Quartzosas fase cerrado + Areias Quartzosas Hidromórficas (Ocorre em 

62,56% da área de interesse).  

4) Ae3 – Solos Aluviais Eutróficos A + Planossolos Indiscriminados + Solos Hidromórficos 

Indiscriminados (Ocorre em 9,76% da área de interesse).  

5) HQa – Areias Quartzosas Hidromórficas (Ocorre em 0,10% da área de interesse).  

6) Ra2 - Solos Litólicos A + Cambissolo A (Ocorre em 0,39% da área de interesse). 

5.5.3 - Caracterização geomorfológica 

As tipologias geomorfológicas mais comuns encontradas na região da área de estudo são 

(SUDENE 1979): a) Pedimentação; b) Aplainamento; c) Dissecação Fluvial; d) Mistas de 

Aplainamento e Dissecação Fluvial; e) Acumulação Fluvial; f) Deposição fluvial e g) Exudação. A 

Tabela 5.2 aponta a predominância das formas de relevo existentes dentro de cada tipologia 

geomorfológica para a localidade de interesse. 

Tabela 5.2 - Caracterização geomorfológica da local estudado (Margem B) (Elaborado pelo autor e pelo 
Geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

Tipologia 
Predominância das Formas de Relevo - Ocorrência (%) 
sa pf tf2 tf1 c ptrv rv ve str so kv cv krv 

a) - - - - - - - - 14,91 - - - - 
b) 66,26 - - - - - - - - - - - - 
c) - - - - 2,45 - 1,87 - - - 0,20 3,40 0,08 
d) - - - - - 1,73 - - - 0,65 - - - 
e) - 4,61 - - - - - - - - - - - 
f) - - 2,69 0,30 - - - - - - - - - 
g) - - - - - - - 0,79 - - - - - 

Sendo (Rural Minas 2003): c (Colinas) – formas côncavo-
convexas elaboradas pelo escoamento superficial 
concentrado. Áreas com padrão de drenagem 
predominantemente dentrítico. 
ptrv – patamares rochosos com vertentes ravinadas e vales 
encaixados. 
str (superfície tabular reelaborada) – superfície de 
aplainamento em área de planalto, com depósitos de 
cobertura predominantemente arenosos; rede de drenagem 
constituída por veredas em densidade relativamente 
elevada. 
ve (Veredas) – vales rasos com vertentes côncavas 
arenosas de caimento pouco pronunciado; ocorrência de 
solos hidromórficos. 
sa (superfície de aplainamento) – superfície de 
aplainamento em região de depressão, com depósitos de 
cobertura de textura variada, rede de drenagem 
constituídas por veredas e vales pouco aprofundados. 

kv – cristas com vales encaixados. 
cv – colinas com vales encaixados. 
so (superfície ondulada) – superfície de 
aplainamento degradada em área de depressão, 
cujos depósitos de cobertura foram ou estão sendo 
removidos pelo escoamento superficial 
concentrado. 
pf – planície fluvial – terraços e várzea não 
diferenciados, ocorrência de áreas de 
permeabilidade acentuada (sobre aluviões 
arenosos) e de lagoas (aluviões argilosos). 
krv - cristas com vertentes ravinadas e vales 
encaixados. 
tf1 – terraço baixo. 
tf2 – terraço alto. 
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5.5.4 - Índices Pedo-Geomórficos 

Os índices pedo-geomórficos, apresentados na Tabela 5.3, são de particular interesse para a 

agricultura, em uma visão regional onde os aspectos mais marcantes devem ser registrados (Martins 

Junior 2014). 

Tabela 5.3 - Caracterização Pedo-Geomórfica do local estudado (Margem B). (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

Ocorrência % de Geoforma sobre Solos 

Solo 
Tipologia de Geoforma 
c ptrv rv Str ve sa kv cv so pf krv tf1 tf2 

Ae3 

Ín
di

ce
 (

%
) 

1,1 7,9 1,1 0,2 0,8 1,4 - - 1,3 0,8 - - - 
AQa2 1,4 0,8 2,8 81 1,1 7,9 1,1 0,8 0,2 1,3 0,13 - - 
AQa4 - 0,2 0,06 0,3 - 96 0,04 0,6 0,09 1,7 - 0,2 0,3 
Ca11 21 14 11 12 6 1,4 - 28 5 0,4 - - - 
HQa - - - - - 35 - - - 8 - - 56 
Ra2 - - 40 32 - 12 - - - 1 15 - - 

A Figura 5.13 expõe a distribuição espacial dos elementos Pedo-Geomóficos da localidade 

avaliada inserida no município de São Francisco-MG. 

 
 

Figura 5.13 - Mapa dos aspectos Pedo-Geomórficos da região de interesse (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

 

5.5.5 - Índices Lito-Geomórficos 

Os índices lito-geomórficos, apresentados na Tabela 5.4, são importantes variáveis para se 

usar para classificação das sub-bacias em áreas homogêneas. As relações rochas/geoformas são 

importantes tanto para a Geotecnia quanto para a agricultura, a construção de rodovias, ferrovias, 

hidrovias e outras obras de engenharia (Martins Junior 2014). 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

120 

 

 
Tabela 5.4 - Caracterização Lito-Geomórfica do local estudado (Margem B) (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

Ocorrência % de Geoforma sobre Rochas 

Litologias 
Tipologias de Geoformas 
c ptrv rv str ve sa kv cv So pf krv tf1 tf2 

Q2a 

Ín
di

ce
 (

%
) 

4,0 >>0,2 >0,2 2,0  68,0 - -  12 - - 14,0 
NQdi - - - >>0,2 - 90,7 - - 0,3 6,0 >>0,2 1,0 2,0 
K2up 7,0 2,0 8,0 62,8 3,0 6,0 >>0,2 10,0 0,2 1,0 - - - 
K1a 2,0 5,0 1,0 6,0 0,5 74,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,25 0,25 - 
CPfs 1,0 - 5,0 61,5 6,0 15,0 0,5 - 8,0  3,0 - - 
NP2sl 19,0 21,0 - 5,0 - 43,0 1,0 - 1,0 9,0 1,0  >>0,2 
NP3sh - - - - - 100 - - - - - - - 

A Figura 5.14 apresenta a distribuição espacial no terreno dos condicionantes Lito-

Geomórficos do lugar estudado, posicionado dentro do município de São Francisco-MG. 

  
Figura 5.14 - Mapa dos aspectos Lito-Geomórficos da região de interesse (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo 
Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

 

5.5.6 - Índices Pedo-Litográfico 

Os índices pedo-litográficos, apresentados na Tabela 5.5, são importantes variáveis para se 

usar para classificação das sub-bacias em áreas homogêneas. Estas relações rochas/solos também são 

importantes tanto para Geotecnia quanto para agricultura, neste caso associadas com a carta de aptidão 

de solos (Martins Junior 2014). 

Tabela 5.5 - Caracterização Pedo-Litográfica do local estudado (Margem B) (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

Ocorrência % de Litologias sobre Solos 

Solos 
Tipologias Litográficas 
Q2a NQdi K2up K1a CPfs NP2sl NP3sh 

Ae3 

Ín
di

ce
 (

%
) 

49,0 40,0 2,0 8,0 - 1,0 - 
AQa2 4,0 3,0 75,0 11,0 6,0 1,0 - 
AQa4 9,0 57,8 2,0 30,0 - 1,0 0,2 
Ca11 6,0 1,0 52,0 35,0 3,0 3,0 - 
HQa 100 - - - - - - 
Ra2 - - 8,0 39 52 1,0 - 

A Figura 5.15 mostra os elementos Pedo-Litográficos espacialmente distribuídos sobre a área 

de estudo avaliada fixada no município de São Francisco-MG. 
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Figura 5.15 - Mapa dos aspectos Pedo-Litográficos da região de interesse (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo 
Vítor Alves Souza fundamentados em Martins Junior 2014). 

 

Com as caracterizações estabelecidas neste estudo, é possível desenvolver as etapas 

necessárias para articular um programa de adaptação ao uso da terra ou, em vez disso, um programa de 

mitigação de acordo com resultados anteriores. Assim, os procedimentos de orientação para o uso da 

terra em áreas muito ocupadas aparentam ser uma maneira fundamental de induzir um planejamento 

espacial mais apropriado dos aspectos de conservação da bacia e da sustentabilidade futura de todos os 

tipos de atividades — rural e não rural. Isso tudo constitui um dos níveis de análise da série de estudos 

acerca do Planejamento Territorial, que permite, também, a exploração dos seguintes assuntos 

(Martins Junior 2014): 1 – Importância relativa dos tipos de solo em uma região para o estudo da 

adequação do solo; 2 - Estudo do processo de tomada de decisão do uso da terra; 3 – Avaliação de 

propriedades rurais com vistas a usos específicos em projetos agrícolas; 4 - Determinação do uso de 

boas práticas agrícolas para manter a conservação dos solos, mesmo em casos de baixas condições de 

utilização. 

 

5.6 - GEOESPACIALIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS GRANULOMÉTRICOS DOS 

SOLOS DA MARGEM B DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG 

Utilizando-se os dados de Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do Norte de 

Minas Gerais (Área de Atuação da SUDENE) (1979) foi possível efetuar a geoespacialização das 

propriedades físicas dos solos (areia, silte, argila), baseando-se na hipótese comentada no Capítulo 3 – 

ponto 3.6.1.1. Por outro lado, de acordo com a geoespacialização dos valores obtidos pelo 

peneiramento das 21 amostras de solo (Apêndice 2) coletadas em campo (Capítulo 3 – ponto 3.6), 

pode-se concluir que a geoespacialização dos parâmetros físicos, realizada com as informações da 

SUDENE (1979) foram razoavelmente satisfatórias, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

Assim, com base nas informações citadas no parágrafo anterior, foram desenvolvidos os 

mapas dos pontos 5.6.1 e 5.6.2, os quais apresentam o comportamento espacial granulométrico dos 
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solos do município de São Francisco-MG. Esses mapas, sob o ponto de vista quantitativo, há alguns 

desvios percentuais. Dessa forma, a cartografia temática da caracterização granulométrica dos solos do 

município de São Francisco-MG, foi utilizada para o desenvolvimento do mapa da perda dos solos 

contido no ponto 5.4, na Figura 5.11. 

5.6.1 - Geoespacialização dos parâmetros granulométricos do solo (Dados da 

SUDENE - 1979) 

As Figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19 apresentam a distribuição granulométrica espacial dos 

parâmetros dos solos da Margem B do município de São Francisco-MG, de acordo com os dados da 

SUDENE (1979), considerando-se, para essa distribuição geoespacial, os aspectos metodológicos de 

acordo com Carvalho et al. (2006) que estão apresentados no ponto 3.6.1.1 do Capítulo 3. 

 

 
Figura 5.16 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Areia Grossa (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza a partir dos dados da SUDENE 1979). 

 

 

 
Figura 5.17 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Areia Fina (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza, a partir dos dados da SUDENE 1979). 
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Figura 5.18 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Silte (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza a partir dos dados da SUDENE 1979). 

 

 

 
Figura 5.19 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Argila (Elaborado pelo autor e pelo 
geógrafo Vítor Alves Souza a partir dos dados da SUDENE 1979). 

 

5.6.2 - Geoespacialização dos parâmetros granulométricos do solo (Dados de 

Campo - 2017) 

As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23, apresentam a distribuição granulométrica espacial dos 

parâmetros dos solos adquiridos a partir dos ensaios de laboratório (Capítulo 3 e Apêndice 2) das 

amostras coletadas em campo no município de São Francisco-MG (Margem B). Dessa forma, o 

percentual médio de areia grossa variou de 0 a 38%, areia média de 0,21% a 89%, areia fina de 1,73% 

a 98% e argilia/silte de 0,1% a 8,9%. 
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Figura 5.20 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Areia Grossa (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza) 

 

 

 
Figura 5.21 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Areia Média (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza) 
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Figura 5.22 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Areia Fina (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza) 

 

 

 
Figura 5.23 - Distribuição granulométrica espacial do percentual médio de Silte e Argila (Elaborado pelo autor e 
pelo geógrafo Vítor Alves Souza) 

 

5.7 - ESTADO DA DEGRADAÇÃO (eD = 1-eC) – (Adaptado de Martins Junior 2014) 

A avaliação do eD na área de interesse reserva-se, especificamente, para a localidade inserida 

no interior da união de duas sub-bacias hidrográficas de 3ª ordem (A e H) conforme apresentado na 

Figura 5.3 do ponto 5.3 e Figura 5.25 deste ponto 5.7. Essas sub-bacias, apontadas anteriormente, 

foram escolhidas de maneira aleatória para o desenvolvimento desta parte da pesquisa, de modo a 

apresentar um resultado de eD representativo para toda a área de estudo. 

A aplicação do método do eD, de Martins Júnior (2014), permitiu, além de expor os níveis da 

degradação, indicar as áreas prioritárias para a aplicação dos procedimentos de recuperação ambiental 

propostos, indicar os impactos típicos e suas características de repercussão de natureza geológico-
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geotécnica, os índices de intensidade da degradação e o tempo de retorno da recuperação. Tudo isso 

auxiliou na proposição da listagem de soluções, tanto dentro do âmbito da Geotecnia como da 

Engenharia Ambiental, e na montagem da teoria do sistema computacional do suporte à decisão, que 

deve apontar a localidade onde deve ser aplicado determinado procedimento de recuperação 

ambiental.  

Assim, realizaram-se os estudos geoambientais nas escalas de 1:250.000, 1:60.000, 1:10.000 e 

1:300; além do levantamento de campo indicado no Apêndice 1. Com isso, foi possível detectar alguns 

dos principais impactos ambientais que ocorrem na área de estudo, de acordo com o proposto por 

Martins Junior (2014) e em conformidade com o descrito no Quadro3.2. 

Dessa forma, pode-se identificar seis tipos de impactos típicos no local, de acordo com o que 

está apresentado no Quadro 5.1, considerando-se os tipos de usos e ocupações do solo mais comuns 

encontrados na área específica de trabalho, conforme prevêm os Recibos de Inscrição de Imóvel Rural 

cedidos pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF). Considerando-se também, para 

isto, o Apêndice III do Parecer Único (Agenda Verde) do Núcleo de Regularização Ambiental do 

município de São Francisco-MG.  

Quadro 5.1 - Impactos típicos encontrados na área de estudo de acordo com a metodologia de Martins Junior 
(2014). (Elaborado pelo autor a partir de Martins Junior 2014). 

Impactos típicos 
Características de repercussão de natureza geológico-

geotécnica 

1 – Encrostamento localizado de solos a) Aumenta o escoamento superficial durante chuvas. 
2 – Desmatamento controlado realizado 
com conservação de sistemas naturais 

b) Espera-se se produzir impactos ambientais diversos 
sem repercussão. 

3 – Desmatamento extensivo e capaz de 
aniquilar ecossistemas 

c) Pode afetar a circulação hídrica. 
d) Pode atuar como indutor de erosão. 

4 – Enrijecimento de solos com pisoteio de 
gado 

e) Produção de caminhos nas vertentes. 
f) Endurecimento progressivo dos caminhos. 
g) Endurecimentos do solo na pastagem. 
h) Eventual aumento de escoamento superficial. 

5 – Produção de descontinuidade floral ao 
longo do bioma com remanescentes de 
matas isoladas 

i) Alteração possível da circulação hídrica. 
j) Impactos possíveis sobre o solo. 
k) Eventualmente favorece erosão. 

6 – Indução à erosão propiciada pela 
construção de vias. 

l) Erosão nas vertentes para fora da estrada. 
m) Erosão de vertentes sobre a estrada. 
n) Erosão da própria estrada. 
o) Desestruturação da paisagem. 
p) Perda de solos. 
q) Aumento de sedimentos em circulação. 

 

O tipo de uso e ocupação do solo mais comum encontrado na região de estudo é a atividade 

agrosilvopastoril. Portanto, todos os impactos identificados na localidade de interesse foram avaliados 

de acordo com os índices de intensidade da degradação, sugeridos por Martins Junior (2014), segundo 

aponta a Tabela 5.6. 



Contibuições às Ciências da Terra 

127 

 

Tabela 5.6 - Índices de Intensidade da Degradação (Adaptado de Martins Junior 2014) 
Percentuais limites definidos segundo expectativas de eD 

Impacto 
Típico 

(Quadro 
5.1) 

Baixo 
baixo a 
médio 

médio 
inferior 

médio 
superior 

superior máximo 

<10% 
até 10% 

> 11% 
até 

20% 

> 21% 
até 50% 

> 51% 
até 65% 

> 66% 
até 85% 

> 86% 
até 100% 

    
a 

considerar 
inaceitável 

a 
considerar 
inaceitável 

1 X - - - - - 
2 X - - - - - 
3 X  - - - - 
4 X - - - - - 
5 - - X - - - 
6 X - - - - - 

No entanto, Martins Junior (2014) convencionou esses índices da degradação considerando as 

diversas situações reconhecidas nas regiões Noroeste e Norte de Minas Gerais, consideradas 

exemplares, em que se podem observar os mais variados impactos ambientais existentes e padronizá-

los, considerando-se, ainda, as variáveis socioeconômicos e ambientais. Assim, como a maioria das 

metodologias que transformam informações qualitativas em parâmetros quantitativos, como se pode 

observar também em diversas metodologias de mensuração monetária presentes na Economia 

Ambiental, como no caso das dissertações de Camargo (2014), Tafuri (2008) e a tese de Oliveira 

Junior (2004), esta pesquisa também se baseia na subjetividade e na dedução, pois a adoção de 

quantidades depende do avaliador.  

Dessa forma, segundo Martins Junior (2014), para a avaliação dos impactos ambientais e para 

a indicação dos índices da degradação, foram considerados os vários tempos de retornos de 

recuperação positivos de realizações de mitigação (Quadro 5.2), em função da extensão, intensidade e 

repercussão do processo de degradação da área de interesse. Para a área de estudo, especificamente, 

foram identificados os códigos de tempo de retorno da recuperação A, C e D, considerando-se o que já 

foi estabelecido no Quadro 5.1 e na Tabela 5.6. 
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Quadro 5.2 - Tempo de retorno (Martins Junior 2014) 
Código Considerações de Tempo de Retorno 

A Área do impacto em si com mitigação possível (tempo de retorno: até 2 anos) 
B Mitigação ou reconstrução ainda possível (tempo de 2 a 5 anos) 

C 
Reconstrução ou restauração difícil com custos maiores, mas ainda possível (tempo de 
retorno de 10 a15 anos) 

D 
Com intervenções de máquinas necessárias para a reparação com interrupção de processo 
(tempo de retorno de 10 a 15 anos) 

E 
Intervenções com máquinas e com obras de engenharia, ou com ações de reocupação dos 
solos (tempo de retorno de 25 a 30 anos) 

Obs.: Estão em destaques os códigos de tempo de retorno da recuperação que foram utilizados nesta pesquisa 
(Tabela 5.7). 

Após o cálculo do eD, é importante considerar que as imagens, os dados e o número total de 

áreas degradadas (ou tipo de uso e ocupação do solo) dentro da localidade de estudo, foram obtidas a 

partir da vetorização em tela das imagens do GoogleEarth, por meio da utilização do software livre 

QGIS. Destaca-se que o software QGIS realiza automaticamente a correção das distorções 

geométricas das imagens do GoogleEarth, facilitando o trabalho de organização vetorial por parte do 

autor do trabalho em questão. Em seguida, procurou-se conhecer qual era a classificação da 

intensidade do eD (eD = 1-eC) de acordo com as Tabelas 5.7 e 5.8. 

Tabela 5.7 - Estado de Degradação (eD = 1-eC) das localidades estudadas (Elaborado pelo autor). 
Temas - Uso e 
Ocupação do 

Solos 
Figura 5.25 

Tipo de 
Impacto Área 

(Km²) 

Intensidade 
do Impacto 

Tempo de 
retorno 

Custos de 
Recuperação 

eD 

 
Quadro 5.1  

 
Tabela 5.6 

 
Quadro 5.2 

 
Quadro 5.6 

 
Tabela 5.8 

Pastagens 1, 3, 4 e 5 
Quantidade do Tema: UMA área de pastagem 

1,66% (T) 
21,0% (P) (1) 2,27 21% 

Código 
 “C” 

Custo Fixo 

Mata de Galeria 
Impactada 

2 e 3 
Quantidade do Tema: DUAS áreas de Mata de Galeria 

0,90% (T) 
6,03% (P) 

(1) 0,14 
(2) 4,15 

7% 
6% 

Código 
“A” 

Custo Fixo 

Silvicultura 3 e 5 

Quantidade do Tema: QUATRO áreas de silvicultura 

6,27% (T) 
21,3% (P) 

(1) 0,04 
(2) 0,06 
(3) 0,37 
(4) 7,99 

26% 
29% 
25% 
21% 

Código 
 “C” 

Custo Fixo 

Regiões de 
Vegetação 

Nativa 
Remanescentes 

(cerrado) 

2, 3 e 5 

Quantidade do Tema: SEIS áreas de cerrado 

10,2% (T) 
22,0% (P) 

(1) 0,14 
(2) 4,15 
(3) 0,11 
(4) 2,22 
(5) 3,13 
(6) 3,61 

22% 
Código 

 “C” 
Custo Fixo 

Estrada Não 
Pavimentada 

1, 5 e 6 
Quantidade do Tema: UMA área de Estradas 

0,51% (T) 
50,0% (P) (1) 0,29 50% 

Código 
“D” 

Custo Fixo 

 Área Total 28,616     
Em que: valores de eD são expressos em porcentagem (eD x 100).  
(T) = Valores em relação a área total avaliada. 
(P) = Valores em relação a área do tema impactado.  
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 Para a classificação qualitativa dos níveis eD apontados na Tabela 5.7, deve ser considerada a 
Tabela 5.8. 
 
Tabela 5.8 - Níveis do estado de Degradação (eD = 1-eC). (Adaptado de Martins Junior 2014). 

Percentuais limites definidos segundo expectativas de estado de Degradação (eD) 

eD 

baixo 
baixo a 
médio 

médio 
inferior 

médio 
superior 

superior máximo 

<10% 
até 

10% 

> 11% 
até 20% 

> 21% 
até 50% 

> 51% 
até 65% 

> 66% 
até 85% 

> 86% 
até 100% 

    
a 

considerar 
inaceitável 

a 
considerar 
inaceitável 

Em que: valores de eD são expressos em porcentagem (eD x 100). 

 

Os resultados de eD apontam que a região (ou a temática) mais degradada são as áreas de 

estradas não pavimentadas (Tabela 5.7), o que resulta na classificação de seu eD como de médio 

inferior o nível do eD (igual à 50%), de acordo com a Tabela 5.8. Ou seja, de acordo com essas 

análises, em tais regiões, a capacidade de auto recuperação do sistema natural encontra-se muito 

dificultada, no entanto, considera-se às áreas de estradas não pavimentadas como um ativo ambiental 

reversível. As margens dos cursos d’água (Mata de Galeria Impactada) não seguem o mesmo 

raciocínio aplicado para às áreas de estradas não pavimentadas para a sua avaliação ambiental, por 

constituir uma região de elevada possibilidade de regeneração ou reversibilidade ao impacto (nível do 

eD igual a 6,03%), apesar de essas localidades, como indica o mapa de perda dos solos (Figura 5.11) 

terem maior tendência a perder o seu material pedológico. 

Nas regiões de vegetação nativa remanescente (Cerrado), pastagens e de silvicultura, nota-se 

uma avaliação ambiental que as caracteriza como no nível médio inferior de eD (respectivamente 

22%, 21% e 21,3%). Ou seja, apesar do Cerrado estar amplamente degradado, e de, em alguns locais, 

sua vegetação ter sido substituída pela silvicultura, deduz-se que os sistemas naturais podem não ter 

perdido a sua capacidade de autorregeneração ou autossustentação.  

O eD fortemente elevado indica que o ambiente pode ter perdido a sua capacidade de 

recuperação natural intrínseca; assim, mesmo com apoio de técnicas antrópicas de recuperação de 

áreas degradadas, tais áreas são de difícil recomposição vegetal. Essa característica não se aplica às 

localidades estudadas. No caso desta pesquisa, avaliou-se apenas a perda de vegetação e sua 

repercussão impactante de natureza geotécnica, tais como: perda de solo por erosão, redução da 

capacidade de infiltração das águas pluviais, aumento do escoamento superficial e enrijecimento dos 

solos.  

Para efeito de comparação e suporte as análises do eD, assim como para fortalecer a análise da 

degradação apresentada nos pontos 4.7, 4.10, 4.11, 5.2, 5.4 e Apêndice 1, as Figuras 5.24 e 5.25 
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apresentam, para duas épocas distintas, respectivamente para os anos de 1964 e 2011, demonstrando 

de maneira aparentemente básica, para uma localidade constituída pela união das sub-bacias de 3ª 

ordem A e H, alguns tipos de uso e ocupação do solo, tais como: pastagens, margens de cursos d’água, 

regiões de vegetação nativa remanescente (Cerrado) e estradas não pavimentadas. 

 

 
Figura 5.24 - Região da borda Sul da localidade selecionada inserida em bacias de 3ª ordem (Figura 5.25) – 
Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza a partir de informações relativas ao ano de 1964 obtidas 
por meio do procedimento de fotointerpretação das imagens cedidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM). 
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Figura 5.25 - Localidade de interesse considerada a união das bacias de 3ª ordem A e H – Informações relativas 
ao ano de 2011. (Elaborado pelo autor, pelo geógrafo Vítor Alves Souza e pelo projetista CAD Júlio Melo). 

Dessa forma, nessas regiões expostas anteriormente, a ação antrópica alterou completamente 

as condições naturais, assim como alteraram-se os tipos de usos do solo ao longo de quase 50 anos. 

Assim, a metodologia utilizada neste trabalho; para avaliação do impacto ambiental, possibilitou 

indicar de forma clara as áreas naturais que sofrem (ou sofreram) maior impacto com a intervenção 

humana ao longo do tempo. Isso permitiu a identificação, de maneira satisfatória, das regiões 

medianamente críticas — sob o ponto de vista da conservação ambiental —, assim, pode-se dizer que 

os resultados provenientes deste estudo coincidiram com a avaliação de campo. De qualquer maneira, 

o Cerrado demonstrou a sua resistência frente aos aspectos e efeitos da degradação para cada tipo de 

impacto. 

Ainda seguindo a metodologia de Martins Junior (2014) para avaliar o impacto ambiental no 

município de São Francisco-MG; sugerem-se algumas soluções às intervenções nas áreas impactadas. 

Assim, no Quadro 5.3 estão apresentadas algumas das técnicas e procedimentos de recuperação 

possíveis na área em questão. 
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Quadro 5.3 - Soluções propostas (Martins Junior 2014). 
Impactos 

e/ou 
Degradação 
(Quadro 5.1) 

Técnicas e Procedimentos 

1 a) Subsolagem e replantio em áreas isoladas de encrostamento. 

2 
b) Desmatamento autorizado com base em estudos de manutenção da interconectividade 
floral do bioma. 

3 
c) Recomposição de corredores florestais ecológicos e econômicos e conexão com 
remanescentes de maciços florestais e florestas de galerias; conservação dos biomas em 
áreas estratégicas; restauração dos biomas em áreas estratégicas.  

4 
d) Tema sem solução se o gado pisotear; a solução está em algum tipo de semi-
confinamento; nas áreas degradadas a subsolagem e o replantio devem ser a solução. 

5 
e) Reintegrar as matas remanescentes com corredores florestais ecológicos e ecológico-
econômicos. 

6 

f) Revisão de todas as vias com identificação dos locais de indução da erosão e aplicação 
das correções devidas, como por exemplo, a construção de barragens de contenção do 
escoamento superficial; exigência do órgão responsável de apresentar plano para evitar 
e/ou corrigir o processo erosivo. 

 

Por outro lado, de maneira a complementar as soluções propostas por Martins Júnior (2014), a 

Engenharia Aplicada ao meio rural também oferece outros recursos para recuperação de áreas 

degradadas. Assim, para o local de interesse, foram sugeridas algumas soluções adaptáveis ao meio 

rural, como forma de se tentar prevenir, remediar e recuperar o dano ambiental. Tais soluções são 

apresentadas no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 - Soluções de Engenharia Aplicada ao meio rural. (Elaborado pelo autor). 

Características do Uso 
Categorias de 
intervenção 

Métodos 

Plantios e colheita mecanizados 
Regiões de vegetação nativa 

remanescentes 
Vegetação Nativa 

Vegetação plantada 

Detenção de água a 
montante 

- Preservação da vegetação nativa,  
- Revegetação 

- Curva de nível 

Estradas não pavimentadas 
Obras de 

microdrenagem 
- Sarjeta escavada no solo 

Estradas não pavimentadas 
Pastagens 

Regiões de vegetação nativa 
remanescentes 

Vegetação plantada 

Dissipadores de 
energia 

- Escadas hidráulicas (enrocamento) 
- Bacias de contenção (solo e rocha) 

Estradas não pavimentadas 
Pastagens 

Margens de Cursos d’água 
Regiões de vegetação nativa 

remanescentes 
Vegetação plantada 

Estabilizadores do 
solo 

- Pequenos barramentos 
 (enrocamento, madeira ou bambu),  

- Plantio de vegetação 

Dessa forma, ainda considerando alguns aspectos da Engenharia Aplicada ao meio rural para a 

localidade em estudo, sugere-se uma listagem de espécies para recuperação ambiental das áreas 
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degradadas. Essa listagem foi preparada com base em referências bibliográficas consultadas, assim 

como na observação de campo em canteiros ecológicos, contida em Camargo (2018). 

Estudos que vêm sendo desenvolvidos sobre o bioma Cerrado apontam para o seu 
grande potencial econômico, especialmente nas áreas de: produção de alimentos - já 
se conhecem cerca de 80 espécies vegetais que fornecem frutos, sementes ou 
palmitos que servem para a alimentação humana -; produção de fibras; produção de 
cortiça – existem cerca de 20 espécies que já são utilizadas para esse fim -; produção 
de tanino; produção de gomas, resinas, bálsamo e látex; produção de óleo e 
gorduras; uso medicinal – mais de 100 espécies vegetais são usadas para a cura e 
prevenção de doenças -; plantas ornamentais; artesanato; e plantas apícolas (Dias 
1992 apud Oliveira et al. 2012, p. 03 ).  

De maneira a dialogar com a literatura acerca da região, foram levantadas as espécies de 

importância econômica de ocorrência no bioma Cerrado, conforme sua presença em grupos de 

importância econômica, como se pode ver no Quadro 5.5 para serem utilizadas na recuperação 

ambiental das áreas degradadas, assim como também quando o DUOT sugerir algum tipo de replantio 

ou recuperação da vegetação nativa. 

Quadro 5.5 - Principais espécies nativas do bioma Cerrado. (Elaborado pelo autor). 
Espécies frutíferas Espécies ornamentais 

Neste grupo destaca-se a ocorrência das seguintes 
espécies: Araçá (Psidium bergiana), araticum 
(Annona crassiflora), bruto (Annona spinensis), 
cagaita (Eugenia dysenterica), caju (Anacardium 
humile), jatobá (Hymeneae stigonocarpa), 
mutamba (Guazuma ulmifolia) e pequi (Caryocar 
brasiliensis). O pequi e a cagaiteira como espécies 
de maior potencial comercial, inclusive 
contribuindo com economia a regional da região 
do cerrado. 

Entre as espécies ornamentais encontradas destaca-
se a presença de canafístula (Peltophorum 
dubium), com potencial de uso em arborização 
urbana, caraíba (Tabebuia caraíba), caroba 
(Jacaranda decurrens) e também indicada para 
arborização urbana, o ipê tabaco (Tabebuia 
chrysotrica) e o Pau D’arco (Tabebuia ochraceae) 
e sombra de ovelha (Senna excelsa). 

Espécies produtoras de Madeiras Nobres 
O bioma Cerrado tem a presença de espécies produtoras de madeiras nobres, cita-se: a aroeira 
(Myracrodruon urundeuva), braúna (Schinopsis brasiliensis), caraíba (Tabebuia caraiba), gonçalo 
(Astronium fraxinifolium), guatambu (Aspidosperma pyrifolium), jacarandá (Dalbergia violacea), jatobá 
(Hymenaea stigonocarpa), pau d’arco (Tabebuia ochracea), pau d‘óleo (Copaifera langsdorfii), pau 
sangue (Pterocarpus violaceus), sucupira (Bowdichia virgilioides) e vinhático (Plathymenia reticulata). 
Todas estas espécies, produtoras de madeiras nobres, têm ocorrência regional e são utilizadas pelas 
serrarias. 

Sendo assim, as atividades recomendadas para implantação da proteção e recuperação 

ambiental, resumidas no Quadro 5.6, são relativamente fáceis de serem concretizadas, de baixo custo e 

muitas representam alternativas aos equipamentos ou obras de engenharia mais sofisticada. As 

medidas propostas, apesar de simples, são eficientes para o controle da degradação ambiental, 

principalmente as provocadas pelas atividades agrosilvopastoris. Para os cálculos financeiros fez-se 

uma estimativa, baseada em Chaves et al. (2012) levando-se em consideração os preços médios 

básicos praticados na região serrana do estado do Rio de Janeiro no ano de 2011, para a recuperação 

de um hectare de área degradada. 
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Quadro 5.6 - Planilha básica de custos para recuperação de área degradada (um hectare) – Ano 2012 (Elaborado 
pelo autor a partir de Chaves et al. 2012) 

Elementos de despesas principais Valores (dólares $) 
Consultoria técnica agrícola-ambiental 40,00/hora 
Máquinas* 55,00/hora 
Mão de obra** 25,00/dia 
ADUBOS + BASES (redução do ph) 550,00 
Mudas e sementes + frete*** 1.560,00 
Total 2.230,00 

*O uso de máquinas pode não ser necessário em certas intervenções. Entretanto, havendo a necessidade de seu 
uso, o número de horas de trabalho irá depender da experiência do tratorista, das intervenções necessárias e da 
dificuldade encontrada no local. 
** O custo do projeto pode ser reduzido também caso se aproveite mão-de-obra disponível na região ou se o 
local possibilitar acesso fácil para transporte dos materiais. 
*** O custo do projeto pode ser reduzido significativamente caso se opte pela produção de mudas no local, 
considerando-se que nem toda área impactada deve necessitar de intervenção para recuperação e também não 
deve necessitar de todos os elementos de despesas principais dispostos no Quadro 5.6. 
**** Outros elementos de despesas principais podem ser inseridos na quantificação e estimação dos valores ($) 
para recuperação da área degradada. 

 

5.8 - DESENHO DO USO OPTIMAL DO TERRITORIO (DUOT) (Fundamentado em 

Martins Júnior 2014) 

Considerando-se o resultado do eD, construiu-se o DUOT, como caracterizado nas Figuras 

5.26, 5.27 e 5.28, para uma parcela “piloto” ou “sub-bacias de 3ª ordem A e H”, do município de São 

Francisco-MG. Assim, as formas de uso e ocupação dos solos sugeridos pelos DUOTs tem o objetivo 

de apontar para uma tentativa de se recuperar e amenizar a perda de vegetação nativa, e, 

consequentemente, a perda de solos, com a tentativa de geração de emprego e renda.  

Ressalta-se que a caracterização do eD, pela metodologia empregada nesta tese (Martins 

Júnior 2014), da área de estudo somente é possível de se obter caso seja realizado um levantamento — 

direto ou indireto — dos tipos de uso e ocupação existentes na região de interesse. Entende-se sobre 

levantamento direto aquele que consiste em ida ao campo para coleta de dados/informações, enquanto 

o levantamento indireto consiste na obtenção de dados/informações via referências bibliográficas, 

imagens de satélites e aerofotos, cartas geoambientais etc, ou seja, sem ida ao campo. 

Assim, para a confecção dos DUOTs, foi considerada grande parte da caracterização 

geoambiental da área de estudo conforme apresentada no Capítulo 4 e neste Capítulo 5, e também no 

Apêndice 1 e no Apêndice 2. 
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Figura 5.26 – Proposta 1 de uso e ocupação futuros do solo, considerando-se o uso e ocupação do solo descritos 
em Rural Minas (2003). Aerofoto: Figura 5.24. (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
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Figura 5.27 - Proposta 2 de uso e ocupação futuros do solo, considerando-se as condições atuais de acordo com 
o levantamento de campo da pesquisa. Aerofoto: Figura 5.24. (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves 
Souza). 
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Figura 5.28 - Proposta 3 de uso e ocupação futuros do solo, considerando-se a mistura entre o uso e ocupação do 
solo descritos em Rural Minas (2003) e o Levantamento de campo da pesquisa. Aerofoto: Figura 5.24. 
(Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 

Ressalta-se, aqui, que as Figuras 5.26, 5.27 e 5.28 são propostas de DUOTs, ou seja, são 

possibilidades de formas de uso e ocupação do solo que foram constituídas, principalmente, a partir do 

levantamento geoambiental de campo (Apêndice 1) e do relatório da Rural Minas (2003). Assim, para 
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melhorar as perspectivas ou as possibilidades de desenvolvimento dos DUOTs levou-se também em 

consideração as informações especificadas no Capítulo 4 e deste Capítulo 5. 

Portanto, fazendo-se uso das diversas informações obtidas durante a caracterização da área de 

estudo, foi possível elaborar os DUOTs mais adaptados à realidade local. Assim, compreende-se a 

importância do estudo prévio da região analisada para a constituição de um DUOT satisfatório, que 

ajude no desenvolvimento da teoria e da metodologia de decisão mais abrangente, sem desconsiderar a 

questão da perda dos solos. No entanto, chama-se a atenção para as características geoambientais da 

área de estudo, pois é com base nessas características que se conhecem as reais necessidades e 

problemas que ocorrem na localidade de interesse, e, assim, é possível elaborar o DUOT, a teoria e a 

metodologia de decisão mais específica e eficiente. 

Dessa forma, caracterizar geoambientalmente a área de estudo torna-se uma questão essencial 

para o início de qualquer atividade que tem como objetivo a gestão ambiental do território, 

(principalmente no que diz respeito aos aspectos da perda dos solos – temática da pesquisa) por meio 

de sistemas de decisão que devem devolver resultados satisfatórios para os gestores. Logo, as 

qualidades das informações ambientais devem possuir um determinado rigor geotecnológico para que 

as respostas do sistema de decisão sejam também fidedignas. A base cartográfica geoambiental é o 

pilar fundamental de todo o processo de gestão de território, pois sem informações não há como gerir e 

tomar decisão sobre nada. Dessa forma, algumas dessas informações estão contidas no Capítulo 4 e 

neste Capítulo 5 e foram obtidas por meio da aplicação de determinadas metodologias, que estão 

apresentadas nos Capítulo 3 e nos Apêndices 1, 2. Tais informações podem ser consideradas como 

pré-resultados desta pesquisa, pois elas embasaram o resultado deste trabalho: a proposta do Sistema 

de Decisão - Engenharia de Conhecimentos e Organização do Sistema Computacional de Suporte à 

Decisão – ORDTer SOLOS. Além disso, toda a base cartográfica geoambiental da área de estudo pode 

estar inserida neste sistema de decisão que está exposto logo a seguir. 

Outros DUOTs podem ser propostos à medida que outras informações adicionais forem sendo 

incorporadas ao escopo de caracterização da área de estudo, e também ao processo construtivo destes 

desenhos que incorporam possíveis cenários futuros. Por exemplo, Camargo (2018), em sua tese de 

doutorado intitulada Soluções Biogeográfica de Geoconservação com Ênfase nas Relações entre Solo, 

Água e Plana na Bacia Hidrográfica do Rio Pandeiros, também desenvolvida em São Francisco-MG, 

estabeleceu uma série de mapas de distribuição geoespacial por espécies da cobertura vegetal daquela 

região, conforme aponta um de seus resultados apresentado pela Figura 5.29. 
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Figura 5.29 - Mapa de distribuição média de Aroeiras (Schinus terebinthifolius) na área de estudo (Camargo 
2018)6. 

 

A partir dos resultados do estudo de Camargo (2018) sobre a flora local de São Franciso-MG, 

ressalta-se que a configuração do DUOT pode ser alterada por completo para atender a determinada 

condicionante ambiental daquela localidade, pois os cenários devem responder a questão “do que 

pode” ou “do que deve ser” desenvolvido na área de interesse da pesquisa. Ou seja, considerando-se a 

dispersão de aroeiras sobre a superfície do terreno no município de São Franscisco-MG, conforme 

apresenta a Figura 5.29, o DUOT pode ganhar uma nova conformação para atender a condicionante 

exposta por Camargo (2018). Dessa forma, o trabalho desenvolvido por esse autor, aqui citado, pode, 

de alguma forma, fazer parte das respostas a serem apresentadas ao gestor pelo sistema computacional 

de suporte a decisão para gestão do território e da erosão dos solos. Isso acontece pois os resultados da 

pesquisa encontrados por Camargo (2018) fazem parte das soluções de Engenharia Ambiental para os 

problemas de desmatamento que ocorrem na região que deflagram os processo erosivos. Ou seja, o 

trabalho de Camargo (2018) é complementar ao trabalho desenvolvido nesta pesquisa de constituição 

do sistema computacional de decisão. 

                                                           

6 Camargo P. L. T. 2018. Soluções Biogeográficas de Geoconservação com Ênfase nas Relações entre Solo, Água e Plana na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pandeiros. Departamento de Geologia, Universidade federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Tese de Doutorado, 398p. Não 
publicado. 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

140 

 

 

 





 

 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES - CommonKADS 

6.1 - APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA DE 

CONHECIMENTO E GERENCIAMENTO (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 

2014b) 

O sistema computacional de suporte à decisão ORDTer SOLOS é uma sugestão de utilização 

do conceito do sistema de auxílio à decisão, baseado na teoria do sistema computacional de suporte à 

decisão do AGRO Hydros (Martins Junior, 2014a; 2014b), consistindo em um conjunto de sistemas de 

inteligência computacional aplicados em situações particulares. Neste caso, a questão pedológica e do 

ordenamento territorial estão no centro da problemática, por isso a designação de sistema de decisão 

ORDTer SOLOS (ORDenamento Territorial para uso e ocupação dos SOLOS). Portanto, este sistema 

de auxílio à decisão está envolvido na temática de uso e ocupação do solo, além do litígio da perda dos 

solos em bacias hidrográficas.  

Assim o objetivo deste tópico é de apresentar um estudo para um Modelo de Organização, 

Tarefas e Agentes (Schreiber et al. 2000) do sistema de decisão ORDTer SOLOS, todo adaptado, 

resumido, fundamentado e conceituado em parte do modelo computacional de suporte à decisão 

construído por Martins Junior (2014a; 2014b), que desenvolveu o AGRO Hydros para a bacia 

hidrográfica do Paracatu, localizada na região Noroeste do estado de Minas Gerais. 

Vale ressaltar que para o desenvolvimento desta teoria de decisão, as mais variadas 

informações geoambientais da área de estudo foram levantadas. Por isso foram desenvolvidas, no 

Capítulo 4 e Capítulo 5, situações, condições e atividades para o conhecimento das mais diversas 

informações sobre a localidade estudada, com o objetivo de identificar seus variados problemas e 

oportunidades (cf. Apêndices 1). Logo, caracterizar geoambientalmente a região de interesse foi 

fundamental para constituir um sistema de decisão que possa resolver os problemas inseridos numa 

determinada área de interesse. Pois levantando os problemas e as oportunidades é que a questão pode 

ser resolvida. Por outro lado, foi possível também utilizar essas informações do ambiente para ajudar 

na explicação, exemplificação e ilustração do funcionamento do sistema computacional de suporte à 

decisão desenvolvido, tornando o entendimento dos resultados mais compreensíveis. Esclarece-se que 

tal sistema não foi implementado em nenhum servidor de nenhuma instituição pública ou privada. 
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Dessa forma, a organização da teoria do sistema computacional de suporte à decisão inicia-se 

com a constituição do Modelo de Organização, conforme estão apresentados nos Quadros 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4 e 6.5. Esse Modelo de Organização, assim como o Modelo de Tarefas e Modelo de Agentes, 

ambos devem ser apresentados a posteriori, são partes representativas da metodologia 

CommonKADS, aplicadas para desenvolver a proposta desta pesquisa que é a construção teórica do 

sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da erosão dos solos. Assim, este 

Modelo de Organização foi aplicado para levantar problemas, oportunidades, contexto organizacional, 

soluções, pessoas envolvidas, recursos, conhecimentos, tarefas e demais informações gerais, 

associadas aos princípios, funcionalidades, operação e montagem da teoria do sistema computacional 

de suporte à decisão. 

6.1.1 – Modelo de organização (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Quadro 6.1 - Modelo de Organização 1 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b)  
(Continua) 

Modelo de 
Organização 

1 
Problemas e Oportunidades 

Problemas Contexto 

O principal entrave é não existir uma filosofia de planejar e conservar os 
solos. Assim, necessita-se de atividade para conservação e/ou preservação 
deste recurso natural (solos). Dessa forma, precisa-se da atuação de 
entidades interessadas e órgãos públicos competentes, para ajudar a 
resolver o problema. Tudo isto pode ser percebido fazendo-se uma análise 
nos resultados do estado da Degradação (eD), assim como também no 
Capítulo 4, no Apêndice 1 desta pesquisa, além de uma análise no 
Capítulo 5 desta tese de doutorado. 

Oportunidades Contexto 

Uma das principais benéficies do sistema de tomada de decisão ORDTer 
SOLOS desta pesquisa, juntamente com o INFOR-Ter e SIGTer da Área 
de Estudo, é o de permitir oferecer um apoio à decisão (em gestão 
territorial e conservação dos solos) para os usuários (gestores de bacias 
hidrográficas). 

Contexto 
organizacional 

Missão 

Ajudar a solucionar os problemas relacionados à perda/degradação dos 
solos, apontando para as possíveis metodologias de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) de conservação, preservação e 
mitigação. Esse apoio pode ocorrer através de um portal interativo pela 
internet, podendo contar com um sistema de decisão especialista 
(SisDTer) para fornecer suporte aos gestores. 

Contexto 
organizacional 

Visão 

As entidades interessadas e os órgãos públicos competentes devem por a 
frente sobre os assuntos ambientais, principalmente no que tange a perda 
dos solos, num âmbito muito mais extenso, sob o ponto de vista da 
conservação dos solos.  

Objetivos 

- Modelar o conhecimento de Geociências, Engenharia Ambiental e 
Geotecnia (Obras de Terra). 
- Indicar quais são as medidas de conservação dos solos necessárias. 
- Integrar o SisDTer ao SIGTer e ao INFOR-Ter. 
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Quadro 6.1 - Modelo de Organização 1 (Adaptado de Martins Junior,2014a; 2014b) 
(Continua) 

Cadeia de 
valores (em 
ordem de 

importância). 

O programa deve responder: 1º) Quais são as metodologias de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos? 2º) 
Onde posso aplicá-las? 3º) Como aplicá-las? A princípio apenas deve-se 
retomar ao usuário texto de apoio técnico, sites e as instituições públicas 
de suporte. 

Solução 

Produtos Oferecidos 
Soluções de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) (online, 
em tela de acesso ou em mídias diversas). 

 
Quadro 6.2 - Modelo de Organização 2 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

(Continua) 
Modelo de 

Organização 
2 

Aspectos variants 

Estrutura Figura 6.1 
Processo Figura 6.2, Figura 6.3 e Figura 6.4 

Pessoas 
1. Desenvolvedores: Marcilio Baltazar Teixeira, Paulo Pereira Martins Junior 
2. Membros do Comitê de Bacia e de Instituições Públicas 
3. Especialista em Meio Ambiente 

Recursos 

Si
st

em
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 d
e 

 
in
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m
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SisDTer – Sistema de Apoio à Decisão em Gestão do Território deve 
possuir uma organização de inferências lógicas. Portanto o sistema SisDTer 
pode ser um módulo do sistema de decisão, enfocando a parte 
aplicabilidade/aplicação das soluções de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra). 
INFOR-Ter – Sistema de pesquisa e armazenamento inteligente de 
informações na área de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 
Terra). Estruturados em tópicos deve conter textos explicativos, modelos 
matemáticos e programas utilitários. 
SIGTer– Sistema de Informação Geográfica, deve ser um servidor de 
mapas e informações geo-referenciadas. Possibilitando acesso via web, 
incluindo visualização, adição e manipulação de imagem e dados. 

E
qu

ip
am

en
to

s 
e 

m
at

er
ia

is
 

Todo o sistema demanda um servidor, via web, que deve ficar operando em 
uma instituição hospedeira. 
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Quadro 6.2 - Modelo de Organização 2 (Adaptado de Martins Junior,2014a; 2014b) 
(Continua) 

Conhecimento 
C

on
he

ci
m

en
to

 u
sa

do
  

no
 O

R
D

T
er

 S
O

L
O

S
 

Considerando em ampla listagem de conhecimento a ser usada para o 
programa ORDTer SOLOS, deve ser utilizado conhecimentos de 
Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra). 
Para responder a primeira pergunta, “Quais são as metodologias de 
Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos 
solos?”, será necessário recorrer exclusivamente ao rol de opções teóricas e 
práticas da Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) existente no 
conteúdo do sistema computacional. 
Para responder à segunda pergunta, “Onde posso aplicá-las?”, recorre-se aos 
conhecimentos das Geo-Ciências Ambientais, Engenharia, Agrárias e 
Cartográficas. 
Os critérios das Ciências e Engenharia têm a função particular de 
estabelecer as condições de aplicação dos métodos. 

Conhecimento 

C
on

he
ci

m
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t
o 
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L
O

S
 Para responder à terceira pergunta, “Como aplicá-las?”, é 

necessário recorrer aos conhecimentos de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) e as condicionantes 
ambientais degradantes. 
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Figura 6.1 - Diagrama de fluxo da informação para a tomada de decisão sobre o território (Modificado de 
Martins Junior, 2014a; 2014b). 
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Opções disponíveis (Contexto A, B e C) – Observar a Figura 6.3. 
Figura 6.2- Diagrama de acesso ao sistema computacional de suporte à decisão (Modificado de Martins Junior, 
2014a; 2014b). 
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Figura 6.3 - Diagrama de opções disponíveis ao usuário do sistema computacional de suporte à decisão 
(Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 
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* Contexto A - SisDTer 
* Contexto B - SIGTer 
* Contexto C – INFO-Ter 

  
Observar a Figura 6.3. 

Figura 6.4 - Diagrama operacional do sistema computacional de suporte à decisão (Modificado de Martins 
Junior, 2014a; 2014b). 
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Quadro 6.3 - Modelo de Organização 3 (Adaptado de Martins Junior,2014a; 2014b) 
(Continua) 

Modelo de 
Organização 

3 
Decomposição do Processo - Tarefas 

Nº 
T

ar
ef

a 

R
ea

li
za

da
 

po
r 

O
nd

e 

Insumo de conhecimento 

1 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o 

T
od

os
 o

s 
us

uá
ri

os
 

E
nt

ra
da

 d
o 

pr
og

ra
m

a 

Dados Pessoais, Coordenadas do Terreno ou Localidade 

2 

V
is

ua
liz

aç
ã

o 
de

 M
ap

as
 

SI
G

T
er

 

N
a 

in
te

rf
ac

e 
pr

in
ci

pa
l 

Mapas em SIG 
(Cartografia) 

3 

R
es

po
nd

er
 

Pe
rg

un
ta

s 

O
R

D
T

er
 S

O
L

O
S

, 
IN

FO
-T

er
, S

IG
T

er
 

A
o 

pe
di

do
 d

o 
us

uá
ri

o Conhecimentos de 
Ciências Geo-Ambientais, Agrárias, 
Engenharia Ambiental e Geotecnia 

(Obras de Terra) 

4 

O
ri

en
ta

çã
o 

A
di

ci
on

al
 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

, 
IN

FO
-T

er
 

A
o 

pe
di

do
 

do
 u

su
ár

io
 

Conhecimentos de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra) 

Nº 

T
ar

ef
a 

R
ea

li
za

da
 p

or
 

O
nd

e 

Insumo de conhecimento 

1.1 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o 
do

 u
su

ár
io

 e
 

da
 á

re
a 

de
 

ite
re

ss
e 

T
od

os
 o

s 
us

uá
ri

os
 

E
nt

ra
da

 d
o 

Pr
og

ra
m

a 

Nome do Usuário e da Área de Interesse 

1.2 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o 
do

 
te

rr
en

o 

T
od

os
 o

s 
U

su
ár

io
s 

T
el

a 
de

 e
sc

ol
ha

 

Coordenadas pontuais 
(O ORDTer SOLOS deve realizar uma avaliação de 

todas as coordenadas inseridas em sub-áreas do terreno a 
ser analisado, sabendo-se que a localidade deve ser toda 

subdivida, como por exemplo, em sub-bacias 
hidrográficas) 
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Quadro 6.3 - Modelo de Organização 3 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

(Conclusão) 

Modelo de 
Organização 

3 
Decomposição do Processo - Tarefas 

2 

V
is

ua
liz

aç
ão

 
de

 M
ap

as
 

SI
G

T
er

 

N
a 

in
te

rf
ac

e 
pr

in
ci

pa
l 

Mapas em SIG 
(Cartografia) 

3.1 

Pe
rg

un
ta

 1
 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

 

A
o 

pe
di

do
 

do
 u

su
ár

io
 

Conhecimento de 
Engenharia Ambiental e Geotecnia 

(Obras de Terra) 

3.2 

Pe
rg

un
ta

 2
 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

 

A
o 

pe
di

do
 

do
 u

su
ár

io
 Conhecimentos de 

Ciências 
Geo-Ambientais, Agrárias Engenharia Ambiental e 

Geotecnia 
(Obras de Terra) 

3.3 

Pe
rg

un
ta

 3
 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

 

A
o 

pe
di

do
 

do
 u

su
ár

io
 

Conhecimentos de 
Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras) 

4.1 

So
lic

ita
çã

o 
de

 
R

es
ol

uç
ão

 d
e 

Pr
ob

le
m

as
 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

 

A
o 

pe
di

do
 d

o 
us

uá
ri

o 

Orientações sobre o que pedir. 

4.2 

E
nt

en
di

m
en

to
 

do
 p

ro
bl

em
a 

e 
de

 
In

fo
rm

aç
õe

s 
A

di
ci

on
ai

s 

O
R

D
T

er
 

SO
L

O
S

 

A
o 

pe
di

do
 d

o 
us

uá
ri

o Orientações sobre o que pedir. 
Observação: pressupõe o conhecimento 

técnico da equipe especialista para produzir o 
trabalho encomendado. 

Sendo: Pergunta 1) Quais são as metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras) de 
conservação dos solos?; Pergunta 2) Onde posso aplicá-las?; Pergunta 3) Como aplicá-las? 
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Quadro 6.4 - Modelo de Organização 4 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Modelo de 
Organização 

4 
Insumos de Conhecimento 

In
su

m
o 

de
 

co
nh

ec
im

en
to

 

Po
ss

uí
do

 e
/o

u 
ar

qu
iv

ad
o 

po
r 

Aplicado em 

M
ap

as
 

e 
ba

nc
o 

de
 

da
do

s 

SI
G

T
er

 

Visualização de mapas e todas as perguntas 

E
ng

en
ha

ri
a 

A
m

bi
en

ta
l 

e 
G

eo
te

cn
ia

 e
 C

iê
nc

ia
s 

A
m

bi
en

ta
is

 

E
ng

en
ha

ri
a 

Perguntas “Quais são as metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra) de conservação dos solos?” e “Onde posso aplica-las?” 

C
iê

nc
ia

s 
G

eo
- 

A
m

bi
en

ta
is

 
e 

A
gr

ár
ia

s 

E
ng

en
ha

ri
a 

Perguntas 
“Onde posso aplica-las?” e “Como aplica-las?”. 

T
ex

to
s 

C
om

pl
em

en
ta

re
s 

so
br

e 
os

 te
m

as
 

IN
FO

-T
er

 

Nas orientações adicionais, em todas as perguntas, e onde mais descobrir-se 
utilidade. 
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Quadro 6.5 - Modelo de Organização 5 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
Modelo de Organização 5 
Viabilidade de Execução 

V
ia

bi
lid

ad
e 

Fi
na

nc
ei

ra
 d

e 
E

xe
cu

çã
o 

B
en

ef
íc

io
s 

 
Os avanços decorrentes da aplicação das metodologias de Engenharia Ambiental 
e Geotecnia (Obras de Terra) para conservação dos solos repercutem diretamente 
em todas as circunstâncias do âmbito ecológico-econômico. Dentre as diferentes 
melhorias podem-se mencionar as diretrizes dadas por Martins Junior (2014a; 
2014b): 
 
- Melhoras, em médio prazo, na disponibilidade de recursos hídricos. 
- Diminuição na erosão e perda de solos, com ganhos para a economia. 
- Melhora na qualidade de vida da população local e pelo ganho de renda.  
 

V
al

or
 

ag
re

ga
do

 
es

pe
ra

do
 A priori, o SisDTer apenas deve conseguir informar ao usuário, que ao adotar as 

metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras) de 
conservação dos solos, um ganho ambiental pode ocorrer e a justificativa disso 
deve ser dada por esse sistema. 
 

C
us

to
s 

es
pe

ra
do

s As metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras) de 
conservação dos solos, abrangem variados custos de implementação e 
manutenção. Porém, é relevante conhecer uma aproximação do custo intrínseco 
de cada procedimento técnico, para ter a noção se esta pode ou não ser indicada. 

V
ia

bi
lid

ad
e 

T
éc

ni
ca

 d
e 

E
xe

cu
çã

o 

C
on

he
ci

m
en

to
 

ar
m

az
en

ad
o 

e 
pr

oc
es

so
 d

e 
ra

ci
oc

ín
io

  
Conhecimento Registrado: Grande parcela dos conhecimentos básicos do 
ORDTer SOLOS ficam atrelados ao SIGTer (mapas e dados oriundos das 
avaliações de geoprocessamento) e no Informações Territoriais - INFO-Ter 
(textos explicativos e modelos matemáticos).  
Cada uma das características do ambiente deve ser constituída por um conjunto 
de propriedades que devem estar disponibilizadas no SIGTer, e que podem estar 
também dispostos ao longo da sequência lógica do SisDTer. 
 

D
ef

in
iç

ão
 d

as
 

m
ed

id
as

 d
e 

Su
ce

ss
o 

 
Retro-alimentação do Usuário: Deve ser concedido ao usuário um local para 
expor se o parecer oferecido pelo ORDTer SOLOS foi bem-sucedido ou não, 
quando foi praticado. Isto ajuda na melhoria do sistema. 

In
te

ra
çã

o 
co

m
 

o 
us

uá
ri

o 
fi

na
l 

 
Perfis de Interação (Futuras Implementações): Para o analista de meio ambiente, não é 
necessário apresentar somente os produtos finais da interpretação, além disso, é preciso 
apresentar os produtos intermediários produzidos, os quais devem ser benéficas em 
avaliações profissionais imediatas. 

O
ut

ro
s 

si
st

em
as

 
de

 in
fo

rm
aç

ão
  

O SisDTer deve interatuar juntamente com o SIGTer e o INFO-Ter, como está 
esclarecido na tabela OM-2. Esse mesmo sistema deve oferecer caminhos para outros 
sites ou portais de informação. Dessa forma, para maiores informações sobre a interação 
entre agentes, consultar o documento “Modelo de Agentes – Ponto 6.1.3”. 
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6.1.2 – Modelo de tarefas (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Esse modelo de tarefas se distingue pela definição de quais são os aspectos funcionais a 

formarem o software do sistema de decisão ORDTer SOLOS. Assim, são esclarecidos o ordenamento 

lógico das operações e os elementos que o ORDTer SOLOS deve buscar para obter os dados e 

entregar (tanto para os usuários quanto para algum subsistema interno do software) e/ou armazenar 

(em algum subsistema interno do software) as informações resultantes do processamento 

computacional. Também é considerada a dependência das tarefas com os mais variados tipos de 

conhecimentos envolvidos, além do estabelecimento de critérios de qualidade essenciais. 

A Figura 6.5 expõe um organograma básico do Modelo de Tarefas, que apresenta os princípios 

básicos e gerais de como deve funcionar essa parte de operação digital de atividades, inserida no 

sistema computacional de suporte a decisão do ORDTer SOLOS. Aqui, cabe mostrar como o ORDTer 

SOLOS basicamente opera na realização das atividades descritas dentro do modelo de tarefas. 

“estado da Degradação”

 

Figura 6.5 - Elementos manipulados no SisDTer – ORDTer – Solos (Elaborado pelo autor). 
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Assim, de acordo com a Figura 6.5, e conforme indicado nas Figuras 7.5 e 7.7, o USUÁRIO 

deve digitar certos DADOS no sistema, esses DADOS são as seguintes INFORMAÇÕES: o NOME 

DO USUÁRIO e a LOCALIDADE (NOME DO MUNICÍPIO) - Modelo de Tarefa 1 – Quadro 6.6. 

O sistema computacional de suporte a decisão pode, também, solicitar, aos USUÁRIOS, a definição 

de uma localidade de interesse inserida dentro de determinado município, bacia hidrográfica ou uma 

região principal maior, requerendo as COORDENADAS (Coordenadas UTM ou Coordenadas 

Geodésicas) da posição ou NOME da região menor, contida no interior daquela, que se deseja realizar 

as análises pelo sistema computacional de suporte à decisão. 

Quadro 6.6 - Modelo de Tarefas 1 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b)) 
Modelo de Tarefa 1 Análise da Tarefa 

Tarefa Localidade de interesse do usuário 
Organização: Tela inicial do Portal 

Objetivos e Valor 

Objetivos: Coletar informações do usuário 

Valor: 

Aponta a localidade de interesse do usuário no terreno. 
 
Esses dados informativos podem ajudar o usuário a obter 
informações Geoambientais, de Engenharia Ambiental e 
Geotecnia, de maneira antecipada daquela região específica 
de interesse para avaliação. 

Dependência e Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Essa é a primeira atividade, inserida no sistema de decisão 

Tarefas 
consequentes: 

Localização preliminar da área de estudo 

Objetos Utilizados 

Objetos Entrada: Usuário e Localidade 
Objetos de Saída: Usuário e Localidade 
Objetos Internos: Nenhum 

Diagrama de 
Classes 

 

Controle e Tempo 

Frequências: Toda vez que o usuário entrar no sistema 
Duração: Rapidamente (tempo da digitação) 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Todas as outras tarefas dependem dessa informação 

Pós Condições: 
O posicionamento ou a região do usuário deve ser 
preenchido obrigatoriamente.  

Agentes: Todos os usuários do SisDTer 

Recursos Tempo de pessoal 

Localização indicada pelo usuário. Reconhecimento da 
coordenada do ponto digitado dentro de determinado 
polígono (sub-bacias hidrográficas, propriedade rural ou 
uma região menor inserida em uma localidade principal 
maior). 
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Ainda segundo a Figura 6.5, a partir das INFORMAÇÕES indicadas, NOME e USUÁRIO, 

o sistema de decisão deve liberar todas as informações cartográficas (DUOT, Perda dos solos etc.), e 

também as informações relativas ao eD, aos problemas e às suas respectivas soluções, somente e 

exclusivamente da localidade de interesse informada. Sendo assim, fica liberado o acesso a todas as 

FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO ATUAL (ver como o Sistema ORDTer SOLOS desenvolve 

estas atividades de apresentação desta cartografia temática ou destas informações em Modelo de 

Tarefa 2 e Modelo de Tarefa 3 – Quadro 6.7 e Quadro 6.8 respectivamente) dos solos da localidade de 

interesse informada pelo USUÁRIO. Assim, o USUÁRIO pode escolher ou digitar os TIPOS DE 

USO E OCUPAÇÃO, APTIDÃO DOS SOLOS, TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO e outras 

INFORMAÇÕES, dentro da base de dados/informações do sistema ORDTer SOLOS e que estão 

sendo aplicadas ou desenvolvidas no momento na localidade de interesse do usuário. Após isto, esse 

sistema, de acordo com as informações escolhidas ou digitadas, deve apresentar as seguintes perguntas 

aos USUÁRIOS: a) Quais são as metodologias de Engenharia e Geotecnia (obras de Terra) de 

conservação dos solos?; b) Onde posso aplicá-las?; c) Como aplicá-las? 

Quadro 6.7 - Modelo de Tarefas 2 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
Modelo de 
Tarefa 2 

Análise da Tarefa 

Tarefa 
Identificação de formas de uso e ocupação (Apêndice 1, Figuras 5.10, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 
e 5.29) 

Organização: Tela inicial do Portal 

Objetivos e 
Valor 

Objetivos: 
Informar os tipos de uso e ocupação do solo (sua área pontual ou 
geométrica). 

Valor: 

É importante, para identificar as formas de uso e ocupação atual do solo 
da região, que deve ser analisada pelo sistema de decisão. O SIGTer 
deve remeter todos os dados geo-ambientais (Capíutlo 4, Capítulo 5, 
APÊNDICE 1 e APÊNDICE 2) das localidades estudadas 
georreferenciados. 

Dependência e 
Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Logo após a identificação da localidade do usuário 

Tarefas 
consequentes: 

Depois dessa tarefa, os sistemas de decisão podem fornecer toda a lista 
dos aspectos geoambientais disponíveis (ex: formas de uso e ocupação 
do solo definidas no DUOT, Técnicas de Conservação do Solo – 
Engenharia e Geotecnia, apresentação dos níveis do estado de 
Degradação para cada tipo de uso ocupação do solo atual). 
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Quadro 6.7 - Modelo de Tarefas 2 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
(Conclusão) 

Modelo de 
Tarefa 2 

Análise da Tarefa 

Objetos 
Utilizados 

Objetos 
Entrada: 

Formas de uso e ocupação do solo 

Objetos de 
Saída: 

Formas de uso e ocupação do solo, mas agora com as coordenadas já 
delimitadas. 

Objetos 
Internos: 

Nenhum 

Diagrama de 
Classes 

 

Controle e 
Tempo 

Frequências: Toda vez que o usuário entrar no sistema 
Duração: Rapidamente (tempo da digitação) 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Todas as outras tarefas dependem deste processo 

Pós Condições: 

As coordenadas devem ser verdadeiras, podendo ser digitadas ou 
escolhidas diretamente na extensão do mapa, por meio dos dispositivos 
gráficos do SIGTer. O usuário pode também escolher polígonos 
antecipadamente desenhados, como os limites das sub-bacias 
hidrográficas. 
 

Agentes: Todos os usuários do SisDTer 

Conhecimento e 
Competências 

Itens de  
Conhecimento 

Informações do Usuário (Nome e Localidade) e da Área de Estudo. 

Habilidades e  
Competências  
Relevantes 

O usuário deve ter um conhecimento mínimo da localização da área de 
estudo. 

Sistemas e  
equipamentos 

No caso da seleção da propriedade em mapa, essa tarefa entra em 
interação com o SIGTer. 
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Quadro 6.8 - Modelo de Tarefas 3 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Modelo de Tarefa 3 Análise da Tarefa 
Tarefa Visualização de mapas 
Organização: Tela inicial do Portal e Interface Principal 

Objetivos e Valor 
Objetivos: 

Visualizar o mapa do terreno analisado, e dispor por sobre o 
mapa informações retiradas do SIGTer e dos raciocínios 
lógicos do sistema de decisão. 

Valor: Tornar mais compreensível a interação com o usuário. 

Dependência e Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Identificação de formas de uso e ocupação 

Tarefas 
consequentes: 

Essa tarefa é executada paralelamente às perguntas funções 
de aconselhamento do sistema de decisão. 

Objetos Utilizados 

Objetos Entrada: Formas de uso e ocupação do solo 

Diagrama de 
Classes 

 

 

Controle e Tempo 

Frequências: Toda vez que o usuário entrar no sistema 
Duração: Rapidamente (tempo da digitação) 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Todas as outras tarefas dependem deste processo 

Controle e Tempo 

Frequências: 
Durante todas as operações na interface principal do 
SisDTer. 

Duração: 

A apresentação dos mapas ocorre de modo ininterrupto, mas 
a fase de geoprocessamento, para a exibição, somente 
desenvolve nos instantes em que novas informações podem 
ser mostradas nos mapas. 

Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Estas tarefas devem estar em contato direto com as outras 
tarefas de sugestão, podendo esta ser solicitadas em diversas 
outras oportunidades. 

Pré-condições 
As coordenadas da localidade (ou endereçamentos) de 
estudo devem estar escolhidas. 

Agentes: Todos os Usuários –  SisDTer ORDTer SOLOS – SIGTer 

Conhecimento e 
Competências 

Itens de  
Conhecimento 

Tipos de Uso e Ocupação do Solo 

Sistemas e  
equipamentos 

Interação direta entre SisDTer ORDTer SOLOS e SIGTer 

Assim, de acordo com a Figura 6.5, ao se considerar que as informações escolhidas ou 

digitadas não condizem com as FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PROPOSTAS 

PELO DUOT (ver como o ORDTer SOLOS desenvolve estas atividades de apresentação desta 

cartografia temática ou destas informações em Modelo de Tarefa 2 e Modelo de Tarefa 3 – Quadro 6.7 

e Quadro 6.8 respectivamente) para a área de interesse. Logo, o USO E OCUPAÇÃO DOS SOLOS 

ATUAL não condiz com o USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PROPOSTO, e o ORDTer-SOLOS 

deve fazer uma análise do nível do eD para liberar ou não algum tipo de respostas às perguntas, 

conforme foi descrito no parágrafo anterior e está apresentado nos Modelos de Tarefa 4, 5 e 6, 
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mostrados, respectivamente, nos Quadros 6.9, 6.10 e 6.11. Portanto, a depender do nível do eD e da 

sua relação com as FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PROPOSTAS PELO DUOT o 

sistema deve oferecer as respostas as questões já mencionadas anteriormente oferecendo alguma 

TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

GEOTECNIA, assim como pode ser acompanhada nas próximas páginas deste Tópico do Modelo de 

Tarefas. Ou seja, se o nível do eD for muito elevado, deve o sistema ORDTer SOLOS apontar a 

prioridade de imediato a intervenção com as TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA propostas, possibilitando ainda a indicação de 

alteração do tipo de uso e ocupação do solo em concordância com o DUOT. Se o nível do eD for 

muito baixo, o sistema ORDTer SOLOS deve indicar apenas TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO 

DO SOLO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA que permita a contínua 

manutenção das boas condições ambientais de determinada região, possibilitando ainda manutenção 

do tipo de uso e ocupação do solo atual. E se o nível do eD for mediano, o sistema ORDTer SOLOS 

deve indicar uma mescla de opções de TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA, juntamente com as opções de tipos, usos e 

ocupações do solo, definidas no DUOT. Além disso, o ORDTer SOLOS pode não apontar nenhuma 

FORMA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO e nenhuma TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO 

SOLO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA, caso o nível de eD seja satisfatório 

(atenda as condições limites estipuladas entre conservação e degradação indicadas no Capítulo 5, 

Tabela 5.8) e que já possua algum tipo de uso de algumas TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO 

SOLO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA sendo aplicada na região de interesse, 

mesmo que estas soluções de engenharia e geotecnia que estão sendo aplicadas na localidade analisada 

não estejam no rol de opções de TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E GEOTECNIA disponibilizadas pelo ORDTer SOLOS.  
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Quadro 6.9 - Modelo de Tarefas 4 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
Modelo de Tarefa 4 Análise da Tarefa 

Tarefa 
Pergunta “Quais são as metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra) de conservação dos solos?” Ver páginas 160 a 161- Figuras 6.6 
a 6.9. 

Organização: Interface Principal 

Objetivos e Valor 

Objetivos: 

Apontar ao usuário quais metodologias de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) para conservação 
dos solos estão disponíveis para os mais variados tipos de 
usos e ocupações dos solos. Fornecer a lista dessas 
metodologias de engenharia (definições e características 
gerais) em uma tela do sistema computacional de suporte à 
decisão. 

Valor: 

Para o usuário, é fundamental conhecer quais metodologias 
de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) para 
conservação dos solos são viáveis para se realizar o 
planejamento do território. Na ausência deste conhecimento, 
tem-se o risco da perda excessiva dos solos, associada à 
perda do potencial agrícola do solo, recursos financeiros 
além dos usos impróprios das potencialidades naturais e até 
mesmo a falência de empreendimentos agrários. 

Dependência e Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Formas de Uso e Ocupação do Solo. 

Tarefas 
consequentes: 

Essa tarefa é executada paralelamente às perguntas funções 
de aconselhamento do sistema de decisão. Neste caso, o 
sistema de decisão pode sugerir uma nova forma de uso e 
ocupação designada no DUOT. 

Objetos Utilizados 

Objetos Entrada: Formas de Uso e Ocupação do Solo. 

Objetos de Saída: 
Formas de Uso e Ocupação do Solo (sugestão apresentada 
no DUOT). 

Diagrama de 
Classes 

 

 

Controle e Tempo 

Frequências: Quando o usuário selecionar esta opção. 
Duração: Pontual. 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Relaciona-se com a tarefa de visualização de mapas, no 
momento em que o usuário deve antes selecionar um ponto 
no mapa, para ser analisado. 

Pré-condições As coordenadas do ponto no terreno já devem estar 
selecionadas. 

Agentes: Todos os Usuários –  SisDTer ORDTer SOLOS – SIGTer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

160 

 

  
Quadro 6.9 - Modelo de Tarefas 4 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

(Conclusão) 
Modelo de Tarefa 4 Análise da Tarefa 

Conhecimento e 
Competências 

Itens de  
Conhecimento 

Base SIG para Perda dos solos e Uso e Ocupação do Solo 
(além do DUOT) 

Habilidades e  
Competências  
Relevantes 

Conhecimentos multidisciplinares, integrando o 
planejamento às possibilidades de uso e ocupação dos solos, 
associado à execução de obras de Engenharia Ambiental e 
Geotecnia (Obras de Terra). 

Novas 
Competências 
Advindas da 

Constituída essa tarefa, torna-se admissível a parte do 
raciocínio da pergunta “Onde posso aplicá-las ?”, que coliga 
a determinado tipo de uso e ocupação dos solos. 

Sistemas e  
equipamentos 

Interação direta entre SisDTer ORDTer SOLOS e SIGTer. 

 

No Modelo de Tarefa 4, conforme foi desenvolvido anteriormente, é apresentada a definição 

de cada metodologia de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos, selecionada 

para área de estudo. Essas definições devem ser inseridas no sistema computacional de suporte a 

tomada de decisão e aparecerem quando determinado método for escolhido para ser aplicado. Veja a 

seguir alguns métodos de engenharia e geotecnia que foram selecionados para serem aplicados na área 

de estudo: 

1) Conceituação: Metodologia de Engenharia 1 - Terraceamento 

O Terraceamento (Figura 6.6) é uma técnica para evitar a erosão do solo, reter a água no 

terreno e manter sempre a terra fértil e produtiva. Esta metodologia traz diversos benefícios para a 

propriedade rural, produção, pastagens de animais e para renda (EMBRAPA 2016).  

  
Figura 6.6 - Terraceamento ou barreiras para retenção de água e nutrientes do solo (Embrapa 2016). 

2) Conceituação: Metodologia de Engenharia 2 - Bacias de Infiltração – 

“Barraginhas” 

As Barraginhas (ver Figura 6.7) são planejadas para conter o escoamento superficial da água 

(enxurradas) em áreas de lavoura e em estradas vicinais. De uma forma geral, são pequenos 

barramentos que demandam pouco tempo para sua construção, sendo no máximo de 3 horas de serviço 

utilizando máquinas (Barros 2008). 
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Figura 6.7 - Barraginha em São Valério da Natividade – TO (Governo do Tocantins 2017). 

 

3) Conceituação: Metodologia de Engenharia 3 – Valetas de Proteção 

A valeta de proteção (Figura 6.8) “é um canal que conduz a água para um sistema de 

drenagem natural, cujo objetivo é o de impedir que a água de chuva provoque erosões em estradas e 

taludes. O revestimento mais comum destas estruturas é a grama. Em casos especiais podem-se usar 

revestimentos de concreto, alvenaria, pedra ou outra vegetação” (Téchne, 2005). 

Seção Retangular 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

 

 
Seção trapezoidal 

 
Seção Triangular 

 
Figura 6.8 - Elementos de projeto: Representação das seções transversais das valetas de proteção (Ministério da 
Defesa 2001). 

4) Conceituação: Metodologia de Engenharia 4 – Construção de pequenos 

barramentos 

Barragem de Terra (Figura 6.9) é conceituada como a estrutura desenvolvida transversalmente 

ao sentido do escoamento das águas dos rios e córregos, cuja finalidade é a formação de um 

reservatório para o acúmulo de água. Os objetivos que guiam a construção dessas estruturas são 
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diversos e os principais de acordo com Marangon (2004) se resumem em: a) aproveitamento 

hidrelétrico; b) regularização das vazões do curso d’água para fins de navegação; c) abastecimento 

doméstico e industrial de água; d) controle de inundações; e e) irrigação. 

Os objetivos citados anteriormente, de acordo com Marangon (2004), podem ser explorados 

individualmente ou em conjunto. Se, por exemplo, uma barragem é construída com a intenção 

imediata de obtenção de regularização de vazão, outras atividades ditas secundárias podem ser 

também desenvolvidas correlatamente. Assim é que os aspectos como recreação, piscicultura, 

saneamento etc, são comumente desenvolvidos. 

 
Figura 6.9 - Barragem de terra do açude Açu no estado do Rio Grande do Norte (DNOCS 1980). 

 

Anteriormente, foram citadas algumas metodologias de engenharia e geotecnia escolhidas para 

serem aplicadas na área de estudo. Neste caso, aqui não se esgotam os métodos a serem utilizados na 

área de interesse, os quais dependem para a sua aplicação o conhecimento dos tipos de uso e ocupação 

do solo. Isto, que foi escrito nas três linhas anteriores, também serve para delimitar o rol das 

quantidades de passo-a-passo a serem apresentados pelo sistema computacional de suporte à decisão, 

quando em resposta à pergunta “Onde posso aplicá-las?” (Quadro 6.10 – Modelo de Tarefas 5). 

Assim, neste ponto, foram citados alguns exemplos de como o sistema computacional de decisão deve 

apresentar as definições e as características da metodologia quando a pergunta “Quais são as 

metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?” tiver 

de ser respondida. E a resposta deve ser dada considerando uma definição objetiva e simples, seguida 

de uma ilustração para ajudar na compreensão destas. Obviamente que ao longo desta pesquisa foram 

sugeridas diversas outras sugestões para os problemas que ocorrem na área de estudo e isto pode ser 

visto nos Quadros 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 e nas Figuras 5.26, 5.27 e 5.28 do Capítulo 5. 
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Quadro 6.10 - Modelo de Tarefas 5 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Modelo de Tarefa 5 Análise da Tarefa 

Tarefa 
Pergunta “Onde posso aplicá-las?” (Quadros 5.3 e 5.4 do Capítulo 5 e exemplos 
nas Figuras 6.9 e 6.10 do Capítulo 6). 

Organização: Interface Principal 

Objetivos e Valor 

Objetivos: 

Proferir ao usuário quais são as metodologias de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) para conservação 
dos solos, para cada tipo de uso e ocupação do solo aptas a 
serem executadas na área de estudo. 

Valor: 

O apontamento dos verdadeiros locais onde devem ser 
aplicadas e executadas as obras de Engenharia Ambiental e 
Geotecnia. A médio e longo prazo, esse se adequa à 
aplicação dos métodos e tenta evitar da perda de solos, 
assim como também dos potenciais naturais e o uso 
inadequado da localidade de interesse. 

Dependência e Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Formas de Uso e Ocupação do Solo (e sugestão apresentada 
no DUOT) 

Tarefas 
consequentes: 

 

Objetos Utilizados 

Objetos Entrada: Formas de Uso e Ocupação do Solo 

Objetos de Saída: 
Formas de Uso e Ocupação do Solo (e sugestão apresentada 
no DUOT) 

Objetos Internos: ------ 

Diagrama de 
Classes 

 

Controle e Tempo 

Frequências: Quando o usuário selecionar esta opção. 
Duração: Pontual. 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Relaciona-se com a tarefa de visualização de mapas, no 
momento em que o usuário deve antes selecionar um ponto 
no mapa, para ser analisado. 

Pré-condições 
As coordenadas do ponto no terreno já devem estar 
selecionadas. 

Agentes: Todos os Usuários –  SisDTer ORDTer SOLOS – SIGTer 

Conhecimento e 
Competências 

Itens de  
Conhecimento 

Base SIG para Perda dos solos e Uso e Ocupação dos Solos 
(além da sugestão apresentada no DUOT). 

Habilidades e  
Competências  
Relevantes 

Conhecimentos de Engenharia Ambiental e Geotecnia, 
integrado aos tipos de usos e ocupação do solo (além da 
sugestão apresentada no DUOT). 

Novas 
Competências 
Advindas da 

Viabilizando essa tarefa, torna-se possível parte do 
raciocínio da pergunta “Onde posso aplicá-las?”, que é 
incorporada ao tipo de uso e ocupação do solo. 

Sistemas e  
equipamentos 

Interação direta entre SisDTer ORDTer SOLOS e SIGTer 

 

No Modelo de Tarefa 5, é respondida a questão de “Onde posso aplicá-las?”, indicando os 

locais ou a temática com as soluções de engenharia mais adequadas para solucionar os problemas 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

164 

 

existentes na localidade de interesse. Tudo isso deve estar inserido no sistema ORDTer Solos e deve 

ser apresentada, assim como foi mencionada anteriormente, conforme a Figura 6.10 e 6.11 a seguir. 

 

SUB-BACIAS (A e H) DE 3ª ORDEM INSERIDA NA MARGEM B DO MUNICÍPIO 

DE SÃO FRANCISCO (MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO) 

Solução de Engenharia – 2
Como aplicá-la?

Bacias de Infiltração
(Barraginhas)
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Figura 6.10 - Indicação de solução de Geotecnia/Engenharia para os tipos de uso e ocupação atual da área de 
interesse (Elaborado pelo autor) 
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SUB-BACIAS (A e H) DE 3ª ORDEM INSERIDA NA MARGEM B DO MUNICÍPIO 

DE SÃO FRANCISCO-MG (MAPA DO DUOT) 

 

Solução de Engenharia – 2
Como aplicá-la?

Bacias de Infiltração
(Barraginhas)
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Figura 6.11 - Indicação de solução de Geotecnia/Engenharia para os tipos de uso e ocupação apontado pelo 
Desenho do Uso Optimal do Território (DUOT) - (Elaborado pelo autor) 
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O Quadro 6.11 apresenta o Modelo de Tarefa 6. 
 
Quadro 6.11 - Modelo de Tarefas 6 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

Modelo de 
Tarefa 6 

Análise da Tarefa 

Tarefa Pergunta “Como aplicá-las?” Ver páginas 167 a 172 - Quadros 6.12 ao 6.19 
Organização: Interface Principal 

Objetivos e 
Valor 

Objetivos: 

Informar ao usuário como aplicar (funcionamento ou princípios de 
aplicação) cada metodologia de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra) para conservação dos solos aptas e adequadas para  
serem implantadas em um ponto do terreno. Fornecer a lista desses 
variados tipos de métodos de Engenharia Ambiental e Geotecnia 
(Obras de Terra), apresentando o seu funcionamento ou princípios de 
aplicação, em uma tela do sistema computacional de suporte a decisão. 

Valor: 

Para o usuário, é importante saber que metodologias de Engenharia 
Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) para conservação dos solos 
sejam importantes de implantar. Sem essa informação, corre-se o risco 
da desorganização territorial da região, uso inadequado das 
potencialidades naturais, esgotamento dos recursos financeiros, e 
inclusive, a falência de empreendimentos agrícolas. 

Dependência 
e Fluxo 

Tarefas 
antecedentes: 

Formas de uso e ocupação do solo 

Tarefas 
consequentes: 

 

Objetos 
Utilizados 

Objetos 
Entrada: 

Formas de uso e ocupação do solo 

Objetos de 
Saída: 

Formas de uso e ocupação do solo 

Diagrama de 
Classes 

 

Controle e 
Tempo 

Frequências: Quando o usuário selecionar esta opção. 
Duração: Pontual. 
Relação de 
controle com 
outras tarefas 

Relaciona-se com a tarefa de visualização de mapas, no momento em 
que o usuário deve antes selecionar um ponto no mapa, para ser 
analisado. 

Pré-condições 
As coordenadas do ponto no terreno (ou a sua localização) já devem 
estar selecionadas. 

Agentes: Todos os Usuários –  SisDTer ORDTer SOLOS – SIGTer 

Conhecimento 
e 

Competências 

Itens de 
Conhecimento 

Base SIG para Perda dos solos e Uso e Ocupação dos Solos 

Habilidades e 
Competências 
Relevantes 

Conhecimentos de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra), integrado 
aos tipos de usos e ocupação do solo. 

Novas 
Competências 
Advindas da 

Viabilizando essa tarefa, torna-se possível parte do raciocínio da 
pergunta “Como aplicá-las?”, que incorpora ao tipo de uso e ocupação 
do solo, mas adiciona outros raciocínios lógicos. 

Sistemas e 
equipamentos 

Interação direta entre SisDTer ORDTer SOLOS e SIGTegicr 
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No Modelo de Tarefa 6, que foi apresentado, está relacionado a apresentação do passo a passo 

de “Como aplicar” cada Método de Engenharia selecionado para área de estudo. Esse passo-a-passo 

deve ser inserido no sistema de decisão e aparecer quando determinado método for escolhido para ser 

aplicado. Assim, como exemplos são apresentados o passo-a-passo de como implantar (ou “Como 

aplicar”) cada metodologia de engenharia/geotecnia que foram selecionadas para serem implantadas 

na área de estudo: 

5) Aplicação (Quadro 6.12 ao 6.16): Metodologia de Engenharia 1 - Terraceamento 

Primeiro passo: definição da textura do solo. 

Quadro 6.12 - 1º Passo – Definição da textura do solo (EMBRAPA 2016). 
Informações Básicas de Execução: 
- Coleta de Amostras (0 a 0,20 m de 
profundidade) 
- Umedecer a amostra progressivamente sem 
saturá-la 
- E realizar o teste de plasticidade da amostra 

Representação Gráfica Textural 
 

 
Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

 

Segundo passo: definição da declividade. 

Quadro 6.13 – 2°Passo – Definição da declividade (Embrapa 2016). 
Informações Básicas de Execução: 
- Estaqueamento 30 em 30 metros 
- Medir a diferença de nível com nível de 
mangueira 
- Fazer a leitura da diferença de nível a partir da 
superfície do solo 
- Calcular a diferença de nível no terreno 

Modelo Matemático 

 

 
D(%) = Declividade 

Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

168 

 

 
Quadro 6.13 – 2°Passo – Definição da declividade (Embrapa 2016). 

(Continuação) 
Classe Declividade % Interpretação 

A <3 Fraca 
B 3 a 6 Moderada 
C 6 a 12 Moderada a Forte 
D 12 a 20 Forte 
E 20 a 40 Muito Forte 
F >40 Extremamente Forte 

 

Terceiro passo: definição da distância entre os terraços. 

Quadro 6.14 - 3º passo - Definição da distância entre os terraços (EMBRAPA 2016). 
Informações Básicas de Execução 
De posse do valor da declividade, observe a tabela 
com base no tipo de textura do solo. Logo em 
seguida defina o espaçamento horizontal entre os 
terraços. 
 

  
Areia Argila 

 

 
Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

Quarto passo: piqueteamento da curva em nível. 
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Quadro 6.15 - 4º Passo – Piqueteamento da curva em nível (Embrapa 2016). 
Informações Básicas de Execução 
Procure o mesmo valor de nível da mangueira ao 
longo do terreno para encontrar a posição do 
próximo piquete no nível igual ao do anterior. 

 

 

Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

 

Quinto passo: construindo o terraço com trator e arado. 

Quadro 6.16 - 5º Passo – Construindo o terraço com trator e arado. (EMBRAPA 2016). 
Informações Básicas de Execução  
- Regule o Arado (entre 10 e 30 cm) 
- Corte o terreno lançando o solo de cima para 
baixo, logo em seguida de baixo para cima. 
- Repita o procedimento até o terraço atingir entre 
1,5 a 2 metros de largura e 0,70 metros de altura. 
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Quadro 6.16 - 5º Passo – Construindo o terraço com trator e arado. (EMBRAPA 2016). 
(Continuação) 

Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

 

É importante lembrar que todas as informações, inclusive as figuras, contidas neste tópico da 

Metodologia de Engenharia 1 podem ser encontradas em EMBRAPA 2016. 

6) Aplicação (Quadro 6.17): Metodologia de Engenharia 2 (Bacias de 

Infiltração – “Barraginhas”) 

Quadro 6.17 - Dimensionamento de barraginhas (Elaborado pelo autor a partir de Prusky 2009). 
Informações Básicas de Execução 
- Dimensões médias de 8 metros de raio. 
- Geometria semi-circular. 
- Desenvolvidas em terrenos com 12% de 
declividade média. 
 
Etapas do processo construtivo: 
 
1) Dimensionamento de bacias de Infiltração: 
 

a) Volume de água: 
 

 
 
Onde: 
V = volume de água a ser armazenado pela 
barraginha em m³ 
Acontrib = área de contribuição para a barraginha em 
m² 
ES = lâmina de escoamento superficial em mm. 
 

b) Raio da estrutura: 
 

 
 
Onde: 
R = raio da barraginha semicircular em m; 
V = volume da acumulação em m³; 
Hmáx = profundidade máxima de água a ser 
acumulada em m. 
 

 
 

c) Cálculo da largura: 
 

 
 
Onde: 
B = Largura da barraginha em m; 
Hmáx = profundidade máxima de água a ser 
acumulada em m 
L = comprimento da barraginha em m 
 
2) Limpeza do terreno (Supressão vegetal). 
3) Retirada do solo deve ser executado do centro 
para o entorno. 
4) Taludes inclinados. 
5) Construção de canal condutor da água. 
6) Revestimento do canal condutor. 
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Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

Ressalte-se que todas as informações contidas neste tópico da Metodologia de Engenharia 2 

podem ser encontradas em Prusky (2009). 

7) Aplicação (Quadro 6.18): Metodologia de Engenharia 3 - (Valetas de Proteção) 

Quadro 6.18 - Dimensionamento hidráulico de Valetas de Proteção (DNIT 2006) 
Informações Básicas de Execução  
- A abertura, em alguns casos (dependendo do 
dimensionamento), pode ser realizada com a 
lâmina da motoniveladora (Forma triangular). 
- A abertura, em alguns casos (dependendo do 
dimensionamento), pode ser realizada com a 
concha de uma retroescavadeira e com a lâmina da 
motoniveladora (Forma quadrada e trapezoidal). 
- Em outros casos a abertura é realizada 
manualmente. 
- Dimensionamento hidráulico de valetas de 
proteção (DNIT 2006 ): 
 

1) Vazão: 
 

 
Onde: 
Q = descarga de contribuição em m³/s 
C = coeficiente de escoamento, adimensional, 
fixado de acordo com o complexo solo-cobertura 
vegetal e declividade do terreno. 
I = intensidade de precipitação, em cm/h para a 
chuva de projeto, fixada no estudo hidrológico; 
A = área de contribuição, em m², determinada 
através de levantamentos topográficos, 
aerofotogramétricos ou expeditos. 
 

VALETA DE PROTEÇÃO (Barbosa 2015) 
 

 

 
2) Cálculo da velocidade: 

 

 
 
Q = A.V (Equação da continuidade) 
 
Onde: 
V = velocidade de escoamento, em m/s. 
I = declividade longitudinal da valeta, em m/m. 
n = coeficiente de rugosidade de Manning, 
adimensional, função do tipo de revestimento 
adotado. 
R = raio hidráulico, em m; 
Q = vazão admissível na valeta, em m³/s; 
A = área molhada, em m². 
 

3) Cálculo da altura crítica 
 

 

 
 

 
 
Onde: 
h = altura crítica, em m; 
Q = vazão de projeto na valeta em m³/s 
B = base da valeta, em m; 
Z = inclinação da parede da valeta (relação da 
horizontal para a vertical); 
h = altura 

Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter (Quadro 6.22 – 
Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  
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Toda as informações contidas neste ponto da Metodologia de Engenharia 3 podem ser 

encontradas em DNIT 2006. 

8) Aplicação (Quadro 6.19): Metodologia de Engenharia 4 – (Construção de 

pequenos barramentos) 

A Figura 6.12 apresenta o esquema do corpo estrutural e bacia de alamento de um barramento. 

 
Figura 6.12 - Esquema do corpo estrutural e bacia de alagação do barramento (G3 Geotecnologia 2015) 

 

Quadro 6.19 - Etapas do processo construtivo de barragens de terras7 
(Continua) 

Informações Básicas de Execução  
1. Período ideal de construção de uma barragem de terra - o período ideal para construir uma 
barragem de terra é no início do período seco do ano, pois quando o período das chuvas chegar, a 
barragem já deverá estar bem consolidada. No período seco, também, o solo utilizado na construção do 
maciço estará mais úmido, o que permite obter uma melhor compactação do mesmo. 
 
2. Limpeza do local - o processo de construção da barragem deverá ser iniciado, com a limpeza do local, 
incluindo a parte onde a água ficará represada. Essa limpeza garantirá melhores condições de 
assentamento do maciço, o que resultará em maior estabilidade da barragem. 
 
3. Marcação da largura da crista - essa marcação é feita cravando-se estacas no solo. Para fazer o 
alinhamento das estacas, será necessário a participação de dois colaboradores; sendo que um colaborador 
terá a função de fincar as estacas no solo, seguindo as orientações do outro (observador), que deverá ficar 
posicionado em uma das cabeceiras do curso d’água onde a barragem será construída. 
 
4. Abertura da vala para a construção do núcleo impermeável - a vala para a construção do núcleo 
impermeável deverá ser feita utilizando-se uma retroescavadora. 
 
 
 
 
 

                                                           

7 Texto retirado da página online do CPT 2014 
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Quadro 6.19- Etapas do processo construtivo de barragens de terras8 

(Conclusão) 
Informações Básicas de Execução 
 
5. Construção do núcleo impermeável - a construção do núcleo impermeável é feita despejando-se a 
terra em uma das cabeceiras e, com um trator equipado com lâmina na frente (pás carregadoras ou tratores 
de esteiras), essa terra vai sendo empurrada para dentro da vala. A vala deverá ser totalmente preenchida 
com terra e devidamente compactada. 
 
6. Marcação da largura da base da barragem - essa marcação deverá ser feita medindo-se a projeção 
horizontal de cada talude, a partir da marcação que foi feita anteriormente para crista. 
 
7. Iniciando a construção do maciço de terra da barragem - essa etapa deverá ser feita, respeitando-se 
as marcações feitas anteriormente. Em caso de barragem com menores dimensões, a compactação poderá 
ser feita manualmente com soquetes, ou manobrando caminhões várias vezes em um mesmo local. 
 
8. Construção do desarenador - a construção do desarenador deverá ser feita no início da elevação da 
barragem. Depois de definir a melhor posição para construí-lo, deve-se marcar o local onde será feita a 
vala, que poderá ser aberta manualmente ou com uma retroescavadora, desde que sua profundidade seja o 
suficiente para permitir a instalação da tubulação. 
 
9. Inclinações dos taludes - essa conferência será feita utilizando-se um nível de pedreiro e triângulos de 
madeira. 
 
10. Nivelamento da crista da barragem - quando a barragem atingir altura total desejada, deve-se fazer 
o nivelamento da sua crista. Isto será feito de forma que, ao longo do comprimento, a crista da barragem 
fique nivelada e, ao longo da largura, isto é, no sentido transversal, fique ligeiramente mais alta que a 
montante. 
Mais informações estão inseridas no INFO-Ter (Quadro 6.22 – Modelo de Agente 3) 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica:  
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais:  

 

É relevante lembrar que toda informação contida neste tópico da Metodologia de Engenharia 4 

pode ser encontrado na página online do Centro de Produções Técnicas (CPT 2014). 

As soluções aqui apresentadas são apenas exemplos que podem ser aplicados à área de estudo. 

Sendo assim, outras soluções podem ser estudadas e consideradas aptas para serem expostas pelo 

sistema computacional de suporte à decisão para a gestão territorial. 

                                                           

8 Texto retirado da página online do CPT 2014 
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6.1.3 - Modelos de agentes do ORDTer SOLOS (Adaptado de Martins Junior, 

2014a; 2014b)) 

Nesse sub-processo, do modelo de agentes, devem ser idealizados alguns dos módulos do 

sistema computacional de suporte a decisão, os sistemas parceiros Informações Metodológicas de 

Suporte para Conservação do Terreno (INFO-Ter) e o SIGTer, assim como a inter-relação entre todos 

esses agentes. Esses agentes são subsistemas, partes ou componentes que integram o ORDTer SOLOS, 

e são responsáveis por exercer algum tipo de tarefa ou atividade, conforme está exposto a posteriori, 

possibilitando servir o usuário de informações ou conhecimentos de maneira organizada (Adaptado de 

Martins Junior, 2014a; 2014b). 

Como procedimento de permuta de informação a respeito dos assuntos ambientais, o ORDTer 

SOLOS deve se constituir como um portal de acesso via Internet. Este portal compreende: o SIGTer - 

o sistema de informações geoprocessados -, a linha do sistema de decisão, o SisDTer – o sistema de 

inteligência computacional para apoio as decisões ambientais - e o INFO-Ter - o sistema de 

informações estruturadas com enfoque em assuntos de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 

Terra) (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 

Os três sistemas se inter-relacionam, fornecendo ao usuário um vasto campo de informações 

associadas a assuntos ambientais e de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) 

compatibilizadas, sob a forma de textos, mapas, ilustrações, modelos matemáticos e operações 

inteligentes de auxílio a decisão, sendo que toda relação entre os três sistemas e o usuário, deve 

ocorrer de maneira simples, fluida, e objetiva (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 

O servidor e as bases de dados e informações temáticas devem ficar centralizados na Central 

de Processamento de Dados (CPD). Portanto, esses três sistemas (subsistemas) formam o ORDTer 

SOLOS, tais como (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b):  

1) INFO-Ter: sistema de pesquisa e armazenamento inteligente de informações em Engenharia 

Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra). Em tópicos estruturados por organogramas, contem textos 

explicativos, informações estruturadas sobre os métodos Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 

Terra) e outras temáticas, assuntos de conservação, modelos matemáticos e programas utilitários. O 

sistema: [1] envolve conceitos precisos definidos com respeitos às ciências concernidas, mas 

contextualizados aos princípios normativos das ideias aqui defendidas; [2] envolve uma geometria de 

conveniência que permite uma visão da forma das relações; [3] abre espaço para se modelar os 

processos, representados nos vetores do sistema geométrico de representações.  

2) SIGTer: Sistema de Informação Geográfica, é um grande servidor de mapas e informações 

geo-referenciadas. Deve possibilitar acesso via web, incluindo visualização, adição e manipulação de 
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imagens e dados. Suas funções permitem: consistência de dados, atualização de dados, acesso a dados, 

operações matemáticas, acesso a um SIG, montagem de mapas, criação de tabelas, criação de novas 

bases de dados temáticos. 

3) SisDTer: Sistema Multi-especialista de Inteligência Artificial, para Auxílio a Decisão em 

Meio Ambiente e Projetos de Ordenamento Territorial. O sistema permite ao usuário aconselhamento 

geral em relação à gestão sustentável do território com enfoque na questão da perda de solos por 

erosão, e também nas metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) aplicáveis. 

O Sistema SisDTer é um módulo do sistema de decisão, que enfoca a parte de preservação e 

conservação dos solos. 

Interação entre os três sistemas do Modelo de Agentes (Adaptado de Martins 

Junior, 2014a; 2014b) 

O SIGTer é o responsável pelo armazenamento de informações georeferenciadas utilizadas 

pelo SisDTer, assim como deve se encarregar da estruturação e exibição de mapas. O INFO-Ter 

possui uma interface específica com o SIGTer, a fim de adquirir exemplos de mapas, normalmente 

com finalidade geográfica. O SIGTer também deve ter a importância de servir como base de dados 

principal a qual o programa ORDTer SOLOS deve recorrer para produzir simulações lógicas de 

raciocínios. O sistema de decisão deve oferecer ao usuário rica base de informações por meio de 

material disponível no INFO-Ter, seja texto, ilustrações didáticas ou modelos de Engenharia 

Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra). Em algumas situações, os textos devem ser oferecidos na 

interface do SisDTer; posteriormente, deve ser também determinado um caminho para se acessar o 

portal do INFO-Ter (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 

Para facilitar as futuras inferências, que levam em conta as relações espaciais dentro do 

terreno analisado, escolhe-se a metodologia de identificação por coordenadas do ponto ou 

nomenclatura da região de interesse, se ela for conhecida, em que a extensão do terreno deve ser 

dividida em sub-bacias (1ª, 2ª, 3ª ordem e etc. ver exemplo nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5), e cada uma 

delas deve receber uma série de atributos e informações geoambientais, cartográficas e geodésicas 

contidas na base de conhecimento do ORDTer SOLOS. Para a localização das áreas de interesse pelo 

usuário, as informações que devem ser inseridas no sistema computacional de suporte a decisão devem 

chegar no seguinte formato: Latitude e Longitude (Coordenadas Geodésicas ou UTM). E o ORDTer 

SOLOS deve identificar em tela a posição do ponto ou o nome da localidade de interesse digitada pelo 

usuário, apontando em qual sub-bacia (1ª, 2ª, 3ª ordem e etc) o usuário deseja obter as informações 

para tomada de decisão. Os Quadros 6.20, 6.21 e 6.22 apresentam toda a sistemática teórica dos 

Modelos de Agentes do SisDter, SIGTer e do INFO-Ter que são partes que compõem o ORDTer 

SOLOS (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 
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Quadro 6.20 - Modelo de Agentes 1 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
Modelo de Agentes 1 Agente 

Nome: SisDTer (Figura 6.13 – Tela principal do SisDTer) 

Organização 

Função 

Atividades envolvendo questões de aplicação das metodologias 
de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terra) para 
cada tipo de uso e ocupação do solo (além da sugestão 
apresentada no DUOT) tratadas a partir de inteligência artificial 

Posição na 
estrutura da 
organização 

Módulo do sistema de decisão, responsável pelas questões dos 
métodos de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 
Terra) e do uso e ocupação sustentável com foco na 
conservação dos solos. 

Tarefas em que está 
envolvido 

Tarefas em que está envolvido: 
Todas elas, ou seja:  
Identificação da localidade 
Identificação de Formas de Uso e Ocupação do Solo 
Visualização de Mapas (como fornecedor dos dados tratados pelos raciocínios de 
Inteligência Artificial). 
Apresentação do estado de Degradação (“eD”) da localidade de interesse 
possibilitando fornecer informações de prioridade, diante do parâmetro quantitativo 
que expressa significados qualitativos no que diz respeito aos níveis de criticidade 
das condições ambientais da região de interesse. 
Perguntas: 
1) Quais são as metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 
Terras) de conservação dos solos? 2) Onde posso aplicá-las? 3) Como aplicá-las? 

Agentes com os quais 
se comunica: 

SIGTer e INFO-Ter 

Conhecimento 
possuído: 

Conhecimento lógico dos processos ambientais, de Engenharia Ambiental e 
Geotecnia. Conhecimento lógico que liga os atributos ambientais (Uso e Ocupação 
do Solo) à formação dos diferentes aconselhamentos dados pelo programa (além da 
sugestão apresentada no DUOT). 

Responsabilidades e 
Restrições 

Responsabilidades: 
Fornecer um aconselhamento ecologicamente viável para 
o usuário. 

Restrições: De Autoridade 
O SisDTer não possui autoridade sobre o 
comportamento do usuário, só podendo 
aconselha-lo. 
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Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Definir localidade de interesse

Perguntas

Retorno menu principal

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

Retorno menu principalINFO-TerSIG-Ter

Inserir

Ir

Coordenadas

Região

ou

N E

 
Figura 6.13 - Simulação de Imagem de Tela da Interface do SisDTer (Elaborado pelo autor) 
 
Quadro 6.21 - Modelo de Agentes 2 (Adaptado de Martins Junior (2014a; 2014b)) 

Modelo de Agentes 2 Agente 
Nome: SIGTer 

Organização 

Função Armazena os dados georeferenciados e visualizar os mapas. 
Posição na 
estrutura da 
organização 

Base de conhecimentos estáticos. 

Tarefas em que está 
envolvido 

Identificação das Formas de Uso e Ocupação do Solo 
Visualização de Mapas  
Apresentação do eD da localidade de interesse possibilitando fornecer informações 
de prioridade, diante do parâmetro quantitativo que expressa significados 
qualitativos no que diz respeito aos níveis de criticidade das condições ambientais 
da região de interesse. 
Perguntas (no papel de base de dados):  
1) Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terras) de 
conservação dos solos?  
2) Onde posso aplicá-las? 
3) Como aplicá-las? 

Agentes com os quais 
se comunica: 

INFO-Ter e SisDTer. 

Conhecimento 
possuído: 

Dados sobre cada unidade da temática geográfica. Conhecimento técnico 
incorporado para a visualização de mapas. 

Outras Competências Incorporação de novos dados georeferenciados. 

Responsabilidades e 
Restrições 

Responsabilidades: 
As informações devem ser confiáveis. Os mapas devem 
ser compreensíveis, bem desenhados e de fácil 
interpretação. 

Restrições: De Autoridade Trabalha com informações públicas. 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

178 

 

 

O SIGTer deve possuir acesso a um banco de dados SIG bastante amplo, porém em constante 

processo de agregação de novos mapas e informações geo-referenciadas. O SIGTer deve incorporar a 

relação do usuário com os sistemas de decisão através de uma interface, a qual está exemplificada na 

Figura 6.14 e Figura 6.15 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 

 

Perda de Solos

Erodibilidade
Erosividade
Fator Topográfico
Fator  (C) – Uso e Ocupação do solo
Fator  (P) – Praticas de Conservação dos Solos
Perda Universal do Solos
Desenho do Uso Optimal do Território

Degradação da vegetação

estado da Degradação (eD)

Informações Ambientais

Pedologia
Geologia
Geomorfologia
Topografia
Hidrografia
Vegetação
Informações Gerais

Base de Dados Temáticos
Tela Inicial

Cartografia

Referências Bibliográficas

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?
Retorno menu principal

(SisDTer)
INFO-TerSisDTer

Perguntas

 
Figura 6.14 - Tela inicial da Base de Dados Temáticos do SIG-Ter (Elaborado pelo autor). 
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Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

Menu de Opções – Arquivo Exibição Ajuda / SisDTer SIGTer INFO-Ter /

Quais são as metodologias de engenharia
de conservação dos solos?
Onde posso aplicá-las
Como aplicá-las?

Necessito de orientações extras

Respostas e Textos  
Explicativos – ORDTer Solos e 
INFO-Ter

Mapas - SIGTer

 
Figura 6.15 - Tela interativa entre SisDTer e o SIG-Ter com acesso ao sistema INFO-Ter (Elaborado pelo 
autor). 

 

Caso o usuário possua informações mais detalhadas sobre a sua região, ele poderá inseri-las no 

momento prévio à analise da pergunta pelo ORDTer SOLOS. Essa metodologia será útil para que o 

usuário possa utilizar de informações particulares, que não estejam disponíveis no SIGTer. Caso o 

usuário queira, ele pode compartilhar a sua informação com o sistema, armazenando a informação no 

SIGTer, para posterior tratamento pelos desenvolvedores e profissionais de manutenção do sistema 

(nesse momento será importante mencionar a fonte dos dados). Caso não queira compartilhar a 

informação, deve ser garantido o sigilo, e, logo depois da saída do programa, os dados devem ser 

apagados. Ou seja, deve haver existir um local, às vezes, no dentro do INFO-Ter (Modelo de Agente 3 

– Quadro 6.22), onde o usuário pode fazer a busca e do uso de suas informações para trabalhar dentro 

do ORDTer SOLOS. Portanto, o usuário deve fazer todas as adaptações necessárias de suas 

informações. E somente assim, o sistema computacional de suporte a decisão deve permitir o 

manuseio de informações externas dentro de seus módulos e interfaces. Neste caso, o usuário deve 

buscar ajuda aos provedores ou em algum módulo do sistema de como fazer a adaptações de 

informações externas para trabalhar dentro do ORDTer SOLOS. 
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Quadro 6.22 - Modelo de Agentes 3 (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 
Modelo de Agentes 3 Agente 

Nome: INFO-Ter (Figura 6.16 e Figura 6.17) 

Organização 

Função 

Armazenamento estruturado de conhecimentos em Uso e 
Ocupação do Solo (além da sugestão apresentada no DUOT) e 
Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras), não-
modelados logicamente, na forma de textos, figuras, modelos 
matemáticos, fluxogramas e outros tipos de documentos. 

Posição na 
estrutura da 
organização 

Base de conhecimentos técnico-científicos de alto nível, não 
modelados logicamente para inteligência computacional. 

Tarefas em que está 
envolvido 

Perguntas (No papel de fornecedor das explicações): 
1) Quais são as metodologias de Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de 
Terras) de conservação dos solos?  
2) Onde posso aplicá-las? 
3) Como aplicá-las? Assessoria ao usuário, caso ele queira explorar algum 
tópico mais a fundo. 

Agentes com os quais 
se comunica: 

SisDTer e INFO-Ter 

Conhecimento 
possuído: 

Conhecimentos de Uso e Ocupação do Solo (além da sugestão apresentada no 
DUOT) e Engenharia Ambiental e Geotecnia (Obras de Terras). 

Responsabilidades e 
Restrições 

Responsabilidades: 
Disponibilizar conhecimentos úteis para atividades e 
estudos de Meio Ambiente - Engenharia sustentáveis. 
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Organograma INFO-Ter (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b) 

 

Retorno menu principalRetorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

Sistema INFO-Ter

 
Figura 6.16 - Organograma de Informações Territoriais – INFO-Ter (Elaborado pelo autor) 
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M S Se T F

IEP Co CB ImD CexE

IppGovEGovF IqFGovM

PASTAS DE ACESSOS À INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS 

Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto
Departamento de Geologia

 
Sendo:  
M – Mapas pré-existente 
S – Site (web pages de assuntos gerais sobre a temática) 
Se – Site específicos (caminhos específicos onde possuem informações. Ex: 
http://www.codemig.com.br/atuacao/mineracao/mapeamento-geologico/2013-mapa-geologico-de-minas-gerais/  
T – Textos 
F – Formulações de metodologias diversas. Ex: Fórmula da perda dos solos 
IEP – Instituições de ensino e pesquisa 
Co – Consultores – Técnicos especialistas 
CB – Comitês de bacias hidrográficas 
ImD – Imágens digitais 
CexE – Centro de excelência no exterior 
GovF – Governo Federal 
GovE – Governo Estadual 
GovM – Governo Municipal 
Ipp – Instituições de pesquisa privadas 
IqF – Informações sobre a questão fundiária 
(as informações da legenda podem ser obtidas quando o cursor passar por cima do ícone da pasta ou a própria 
pasta pode levar o nome diretamente sem o uso das siglas). 
 
Figura 6.17a) Exemplo de organização das pastas dentro bloco (Elaborado pelo autor). 
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PASTAS DE ACESSOS À INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS 

Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto
Departamento de Geologia

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5
.
.
.
Mapa N

M OBSERVAÇÃO: O mesmo raciocínio

de “diretório raiz” apresentado para

os mapas pré-existentes podem ser

considerados para a organização da

exposição das informações dos sites,

secretarias de governo, textos e etc,

conforme aponta a Figura 6.17a.

 
Figura 6.17b) Exemplo de organização dos dados, informações e conhecimentos dentro das pastas. (Elaborado 
pelo autor) 
 
Figura 6.17 - Exemplo de configuração interna de como pode ser a organização das fontes de dados, 
informações e conhecimento dentro de um determinado bloco e pastas do INFOR-Ter. 

 

Observação: Outros ícones e pastas podem vir a sugir como por exemplo de bancos (privados – 

nacionais e internacionais, públicos), Instituições de fomento e financiamento ao desenvolvimento 

(públicas e privadas – nacionais e internacionais), organizações internacionais (Exemplo: ONU, FAO 

e outras), organizações nacionais, Informações e conhecimentos antropológicos e etc. 

 

Os blocos, conforme apresenta a Figura 6.15, são exatamente os pontos que estão sendo 

levados em consideração no processo de gestão territorial do município de São Francisco-MG. Assim, 

a seguir, é apresentada toda definição, significado e representatividade geral dos termos expostos 

dentro dos blocos do Organograma INFO-Ter (baseado em Martins Junior, 2014a; 2014b): 

Uso e ocupação do solo e DUOT: junta-se toda situação de uso e ocupação do solo atual e 

ideal (futura): atividades agrosilvopastoris, agroindústrias, pequenas centrais hidrelétricas, construção 
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de vilas e assentamentos rurais e etc. Além de demais métodos de análise do uso e ocupação dos solos 

apresentados no Capítulo 3 e Apêndice 1. 

estado da Degradação (eD): estudos e análises dos níveis de degradação dos recursos 

naturais ao longo de um período de tempo com apresentação (Martins Junior 2014): das variáveis de 

impactos e repercução, do período de retorno (ou recuperação da área degradada), das áreas 

impactadas, das intensidades da degradação do ambiente natural, dos efeitos da repercursão, da 

viabilidade de obras, das formulações e etc. O método e a aplicação de avaliação do eD foram 

expostos no Capítulo 3 e Capítulo 5; 

Solos (Terreno): esse é o elemento natural a ser gerenciado. Aqui, são apresentados os 

resultados da granulometria dos solos (Apêndice 2) considerando-se a cartografia com a aptidão para 

uso conforme apresentada no ponto 4.12 do Capítulo 4. Além disso, aqui, devem estar dispostas as 

informações pedológicas, geomorfológica e geológica do terreno avaliado. A Figura 6.18 apresenta 

um outro exemplo de como podem ser organizadas as mais variadas formas de informações (sites, 

tabelas, formulações, e etc) dentro de cada pasta inserida dentro do bloco do INFO-Ter. Esse esboço 

serve como exemplo para todos os termos definido dentro desta parte do sistema do ORDTer SOLOS. 

 

SOLOS
(Terreno)

Granulometria dos Solos
Geologia
Pedologia

Geomorfologia

Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3 
Amostra 4
Amostra 5
Amostra 6

.

.

.
Amostra 21

 
Figura 6.18 - Exemplo de como o INFO-Ter deve apresentar as informações ao usuário (Elaborado pelo autor). 

 

Técnicas de conservação dos solos: são apresentados diversos conjuntos de técnicas de 

conservação dos solos adicionais (fora do contexto da Geotecnia e da Engenhaira Ambiental) 

associada as mais diferentes áreas do conhecimento (Agronomia, Engenharia Florestal, Química, e 

etc) no sentido de preservação da atividade de cultivo rural, considerando-se a fertilidade e a erosão 

dos solos. 
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Perda de solos: nesse bloco, são expostos fatos, fotos e relatos tanto sobre área de estudo 

quanto sobre outras localidade de erosões que danificaram o solo provocando a perda de sua 

capacidade produtiva e, consequentemente, a perda de sua qualidade e valor financeiro de compra e 

venda. Aqui, também devem ser apresentadas algumas definições sobre o que é erosão dos solos. 

Erosão: nesse bloco são inseridos mapas com as localidades suscetíveis a erosão a fim de se 

poder decidir sobre os cuidados e medidas mitigadoras convenientes. 

Maior ou menor retenção dos solos: nesse bloco, são indicadas a existência e os tipos de  

vegetação existentes (naturais ou cultivadas antropicamente) na localidade de interesse, e a descrição 

de alguns estudos e relatos da capacidade desta de reter solos em maior ou menor grau. Além disso, é 

explicitada a prática e a existência, mesmo que precária, de algumas técnicas de conservação e 

retenção dos solos relatando sobre a ineficácia e eficácia destas. Exemplo da maior ou menor retenção 

dos solos, ocorridos em outras áreas semelhantes, acompanhado de estudos e relatos, podem ser aqui 

apresentados. 

Carreamento e sedimentação dos particulados: esse tópico apresenta informações de mídia, 

fotografias, e estudos sobre carreamento e sedimentação de particulados dos solos, expondo resultados 

e relatórios da alteração físico-química da água e dos solos, apontando os mais variados problemas e 

soluções em decorrência da modificação físico-química do meio devido ao acúmulo ou decrécimo de 

material pedológico em determinada localidade. 

Zonas sensíveis a perda e a acumulação dos solos: nesse ponto é percebido como aquelas 

regiões que possuem a facilidade de perder e acumular particulados sólidos do solo decorrentes da 

erosão hídrica. No caso desta pesquisa, neste bloco, devem ser inseridos mapas das regiões propícias à 

ocorrência desses eventos de perda e acumluação de solos, frutos da ação dos processo erosivos. 

Indica-se, ainda, textos sobre os possíveis problemas que podem ocorrer na região estudada em 

decorrência dos processos de perda de solos pela erosão hídrica. 

Geotecnia e Engenharia Ambiental: nesse bloco é indicado o conjunto de procedimentos 

derivados da Geotecnia de caráter preventivo a serem colocados em prática, bem como todos os 

produtos de cartografia e normas de condução da gestão para se evitarem problemas. 

Levantamento de problemas e soluções: nesse ponto, devem ser apresentados todos os 

supostos problemas e soluções adicionais que não estão inseridos no contexto do ORDTer SOLOS, 

oferecendo um visão holística da diversidade de possibilidades de problemas e soluções que podem 

surgir na localidade de interesse, quando são observadas as condições que ocorrem em outras áreas 

semelhantes a do local estudado. 
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Investimento: esse ponto está relacionado às projeções de recursos financeiros que podem ser 

investidos na localidade de interesse via instituições privadas ou públicas, a partir do desenvolvimento 

de um projeto adequado que oriente o uso e ocupação do solo. Neste bloco, devem ser inseridas as 

informações de mercado, projeções de arrecadação de impostos e variações dos parâmetros que 

descrevem a situação econômica e das finanças. 

Tema - processos erosivos: neste bloco, relaciona o tema processos erosivos a diversas 

análises de impactos socioenômico e ambiental que ocorrem na localidade de estudo, apresentando 

relatórios das possíveis influências a administração orçamentária municipal, além da demonstração de 

perdas de oportunidades na geração de emprego, renda e arrecadação econômica-financeira. Exemplo 

de demonstração geral da aplicação deste conceito proposto de relatórios está no Capítulo 2, que 

apresenta os impactos gerais da perda dos solos em toda uma cadeia de produtiva, geração de emprego 

e renda. 

Trabalho: 

O trabalho humano é toda atividade produtiva ou de serviços que os seres humanos 

executam em seu próprio e direto benefício tanto quanto a serviço de outrem como 

de seus próximos. Pode-se considerar também com a noção de trabalho todas as 

atividades sistêmicas na Natureza tal que mantenham os sistemas de infra-estrutura e 

os ecossistemas em plena atividade” (Martins Junior, 2014a; 2014b). 

 

Município de São Francisco-MG: nesse bloco, são inseridas informações gerais sobre a 

localidade de interesse tais como: turismo, história do município, economia, administração, secretarias 

municipais, demografia, distritos, diário oficial, licitações, serviços, multimídia e etc. 

Vale ressaltar que os eixos conectivos apresentados na Figura 6.15 devem conter, ao se clicar, 

caixas explicativas indicando os porquês e os objetivos pelos quais determinados “termos” ou “blocos 

de informações” do sistema INFO-Ter estão conectados, possibilitando o entendimento da influência 

de determinado bloco sobre o outro. Assim, esse entendimento da influência de determinado bloco 

sobre o outro está apresentando no Quadro 6.23, onde é dado os esclarecimentos lógicos das ligações 

entre os blocos por meio dos eixos conectivos, considerando-se, nesse caso, que as direções desses 

eixos apontam para a sequência de acontecimento dos fatos (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 

2014b). Por exemplo, no entendimento desta pesquisa, erosões provocam perda de solos, assim, há um 

eixo conectivo de erosões para perda de solos (Quadro 6.23 e Figura 6.16). Ressalta-se que todo o 

conceito exposto neste parágrafo não constitui uma regra, e sim um entendimento que facilita a 

execução da pesquisa. 
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Quadro 6.23 - Explicações lógicas das ligações entre os blocos por eixo conectivo. (Elaborado pelo autor 
baseado em Martins Junior, 2014a; 2014b). 

Conexão com Causa da conexão 
estado da 

Degradação 
(eD) 

Uso e 
Ocupação do 
Solo e DUOT 

Todo uso e ocupação do solo altera diretamente os níveis do estado da 
Degradação (eD) do ambiente. 

Uso e 
Ocupação do 
Solo e DUOT 

SOLOS 
(Terreno) 

Todo uso e ocupação do solo afeta diretamente as qualidades físico-
químicas dos solos, além afetar a questão da perda dos solos. 

SOLOS 
(Terreno) 

Técnicas de 
Conservação 

dos Solos 

Os tipos de solos determina o tipo de de técnica de conservação. E o 
tipo de técnica de conservação ajuda mais ou menos na conservação 
dos solos. 

Investimentos 
SOLOS 

(Terreno) 

Os recursos financeiros, quando aplicados para aquisição de 
equipamentos e insumos, e também para a produção agrícola (ou 
agrosilvopastoril) afetam diretamente a qualidade dos solos. Pois, os 
solos é um dos elementos naturais principais da sustentação da 
produção agrosilvopastoril. 

Geotecnia e 
Engenharia 

SOLOS 
(Terreno) 

A Geotecnia e a Engenharia, ambas, possuem metodologia e técnicas 
de intervenção direta no ambiente natural, principalmente sobre os 
solos. Essa intervenção pode ser benéfica, maléfica ou para continuar 
mantendo o equilíbrio do ecossitema. 

SOLO 
(Terreno) 

Erosão 
O elemento natural que sofre erosão direta, neste caso, são os solos 
devido a inadequada intervenção antrópica de uso e ocupação do solo. 

Erosão Perda de Solos A erosão provoca a perda de solos. 

Perda de 
Solos 

Técnicas de 
Conservação 

dos Solos 

A perda de solos podem ser controladas por técnicas de conservação 
dos solos, sejam estas de geotecnia ou engenharia. 

Erosão 

Maior ou 
Menor 

Retenção dos 
Solos 

A magnitude da erosão ou dos processos erosivos estão relacionados 
a maior ou menor capacidade do próprio ambiente natural em reter os 
solos, seja pelos seus próprios meios, através da vegetação, por 
exemplo, ou através de intervenção antrópica. 

Maior ou 
Menor 

Retenção dos 
Solos 

Carreamento e 
sedimentação 

dos 
particulados 

Obviamente a maior ou menor capacidade de retenção dos solos está 
relacionada à quantidade de material particulado carreado sobre a 
superfície do terreno e sedimentado nos pontos de menor elevação 
tais como: vales e cursos d’água. 

Carreamento 
e 

sedimentação 
dos 

particulados 

Zonas 
sensíveis a 
perdas e 

acumulação de 
solos 

O carreamento e sedimentação de particulados afeta, em maior ou 
menor grau, diretamente as zonas sensíveis a perda e acumulação de 
solos 

Geotecnia e 
Engenharia 

Levantamento 
de problemas 

e soluções 

Sabendo-se a cartografia e o geoprocessamento também são 
ferramentas utilizadas tanto na geotecnia quanto na engenharia, além 
destas possuírem diversos procedimentos próprios de aplicação sobre 
o ambiente natural. Tanto os conhecimentos de geotecnia quanto a 
engenharia devem ser desenvolvidos para levantamento tanto dos 
problemas ambientais da área de estudo quanto para a solução destes. 

Geotecnia e 
Engenharia 

 

Técnicas de 
Conservação 

dos Solos 

A geotecnia e a engenharia possui métodos próprios de intervenção 
no meio ambiente e podem oferecer técnicas avançadas de 
conservação e retenção dos solos 

Trabalho Investimento 

Os investimentos impactam sobre o trabalho (vice-versa). Quanto 
maior ou menor for o investimento, maior ou menor deve ser o 
trabalho, tanto humano quanto da natureza. 
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Quadro 6.23 - Explicações lógicas das ligações entre os blocos por eixo conectivo. (Elaborado pelo 
autor baseado em Martins Junior, 2014a; 2014b). 

Conexão com Causa da conexão 

Trabalho 
Tema: 

Processos 
Erosivos 

Essa relação é direta sobre a temática dos processos erosivos, pois 
quanto maior o trabalho (humano e natural) maior ou menor é 
desencadeamento de erosões, a depender da qualidade da forma do 
uso e ocupação do solo. 

Tema: 
Processos 
Erosivos 

Investimentos 
Essa relação é direta a partir da temática dos processos erosivos, pois 
quanto maior o investimento maior ou menor é desencadeamento de 
erosões, a depender da qualidade da forma do uso e ocupação do solo. 

Município de 
São Francisco 

Trabalho 
Investimento 

Tema: 
Processo 
Erosivos 

Localidade onde ocorre todos os tipos de impactos ambientais, 
inclusive a perda dos solos, fruto da inadequada intervenção antrópica 
sobre o ambiente natural. 

 

De acordo com a Figura 6.16, as dimensões do bloco indicam o seu grau de importância 

dentro do contexto do organograma INFO-Ter. Ou seja, quanto maior o diâmetro do bloco, maior a 

sua importância, assim, neste caso, o bloco do Solo (Terreno) é o mais relevante, pois é a temática 

considerada nesta pesquisa e o restante dos blocos tem praticamente o mesmo peso. E as cores de cada 

bloco, conforme explica o Quadro 6.24, indicam “quem é quem” dentro do processo de gestão 

territorial descrita pelo INFO-Ter (Adaptado de Martins Junior, 2014a; 2014b). 
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Quadro 6.24 - Representação das relações dos temas dos blocos e o agrupamento por categorias (Elaborado pelo 
autor baseado em Martins Junior, 2014a; 2014b).  

Tipos de blocos Cores Relação direta 
a) Técnicas de conservação dos 
solos 
b) Maior ou menor retenção dos 
solos 

Azul 
(indica as ações antrópicas de 

domínio sobre o impacto 
ambiental – oferece subsídios 

indiretos a gestão) 

Aos métodos de redução do 
impacto sobre os solos 

c) Uso e ocupação dos solos e 
DUOT 
d) estado da Degradação (eD) 
e) Geotecnia e Engenharia 

Vermelho 
(indica as ferramentas, métodos 

e parâmetros de controle e 
análise do espaço territorial – 

oferece subsídio direto a gestão)  

Aos métodos de aplicados de 
caracterização, avaliação e 
recuperação do ambiente natural 

f) Levantamento de problemas e 
soluções 
g) Solos (Terreno) 
h) Erosão 
i) Perda de solos 
j) Carreamento e sedimentação 
dos particulados 

Amarelo 
(indica o que deve ser gerido – 

Foco principal da gestão) 

Com a degradação dos solos 

k) Zonas sensíveis a perda e 
acumulação de solos 

Roxo 
(Indica as áreas prioritárias para 
intervenção – oferece subsídios 
diretos aos quisitos das cores 

Azul e Vermelho apresentados 
anteriormente. Foco principal da 

gestão 

Localidade de impacto 
decorrente da erosão. Também 
deve ser observado os níveis de 
“eD”. 

l) Investimento 
Verde 

(Indica o que deve ser gerido – 
foco terciário da gestão) 

Recursos financeiros (moeda) 
inseridos para realização de 
atividades que afetam direta ou 
indiretamente o meio ambiente. 

m) Trabalho Vermelho escuro 
(Indica o que deve ser gerido – 

foco secundário da gestão) 

Atividade antrópica e natural. 

n) município de São Francisco Amarelo escuro 
(Indica o agente afetado pela 

gestão e pelos impactos) 

Localidade onde ocorre todas as 
atividades antrópicas e naturais 

o) Tema: processo erosivos 
Branco 

Indica a temática principal em 
avaliação 

Umas da principais temáticas 
que tendem afetar a localidade 
de estudo, considerando a 
destruição da vegetação nativa. 

 

O organograma INFO-Ter permite a percepção de como os conhecimentos estão entrelaçados, 

possibilitando, talvez, uma idéia de fluxo da informação que ajuda a construir o conhecimento 

adicional exposto em determinado bloco ou em determinados blocos. Ou seja, o conhecimento ou 

informação exposto em cada bloco é e deve ser dependente do conhecimento e das informações dos 

blocos que estiverem ligados a ele. Assim, o princípio funcionamento do INFO-Ter é o de se 

assemelhar a uma biblioteca de informações adicionais, conforme já exemplificado anteriormente nas 

Figuras 6.16, 6.17 e 6.18. Além disso, esse sistema deve apontar as localidades da web de onde podem 

ser extraídas informações como: softwares, imagens, textos, cartílhas, livros, apostilas, vídeos, 
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conceituações, formulações e diversas bases de dados oficiais disponibilizadas gratuitamente pelos 

instituições públicas. Assim, o sistema INFO-Ter constitui em uma biblioteca digital, e, conforme já 

foi descrito, deve conter todas as informaçãoes adicionais, metodológicas e intrísecas, dispostas nos 

Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5, Apêndices 1 e 2 que fazem parte da estrutura bibliotecal do sistema 

e que devem ser dispostas aos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

CAPÍTULO 7 

RESULTADOS E DISCUSSÕES – PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE SUPORTE À DECISÃO 

7.1 - OPERACIONALIDADE DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE SUPORTE À 

DECISÃO PARA GESTÃO TERRITORIAL E EROSÃO DOS SOLOS 

Considerando-se a Figura 6.4 (Capítulo 6), observa-se aqui neste Capítulo, de maneira 

ilustrativa e explicativa toda a sequência das etapas do processo de funcionamento básico e operação 

do ORDTer SOLOS. Tais etapas estão a seguir, ilustradas nas Figuras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16. 

Usuário se Identifica com os seus dados

Entrada

ORDTer Solos 

Entra

Nome

Localidade

Marcilio Baltazar Teixeira

Município de São Francisco

 
Figura 7.1 - Etapa 1 – Primeiramente deve haver identificação do usuário (Elaborado pelo autor). 

ORDTer Solos mostra a tela inicial

ORDTer Solos 
Copyright (2017) © GPGAA

Ordenamento Territorial dos Solos
para o Município de São Francisco

 
Figura 7.2 - Etapa 2 – Surge a tela inicial do ORDTer Solos (Elaborado pelo autor).
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Como representa a Figura 7.3, o usuário cede quaisquer coordenadas inseridas no interior do 

terreno de interesse para ter acesso as perguntas e suas respectivas respostas para a região ou 

localidade escolhida. E o acesso ao SIG-Ter, INFO-Ter e retorno menu principal (saída do sistema 

para entrada de novo usuário) somente é possível após a inserção das coordenadas ou nome da 

localidade de interesse. 

 

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Definir localidade de interesse

Perguntas

Retorno menu principal

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

Retorno menu principal
(Saída do Sistema)

INFO-TerSIG-Ter

Inserir

Ir

Coordenadas

Região

ou

N E514566  S 514566  O

Margem B

 
Figura 7.3 - Etapa 3 - Tela referente ao momento em que o usuário cede as coordenadas do terreno de interesse 
para ter acesso às perguntas e respostas (Elaborado pelo autor). 

 

E a partir de então, o usuário passa a ter acesso apenas às informações relativas a aquela 

localidade definida no ato de inserir coordenada ou nome da área de interesse. Somente o SisDTer 

possui as perguntas e estas podem ser acessadas interativamente e em conjunto com o SIG-Ter e 

INFO-Ter a critério do usuário. Vale lembrar que as perguntas somente podem ser abertas obedecendo 

à ordem, ou seja, a pergunta 2 e 3 somente podem ser abertas após acesso a pergunta 1 com sua 

respectiva resposta para dada região. Assim, para cada solução (ou metodologia de 

engenharia/geotecnia para a conservação dos solos) deve haver uma localização de onde tais soluções 

podem ser aplicadas e um passa a passo para a implementação da solução indicada. 
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Após o usuário inserir as coordenadas do terreno ou o nome da área de interesse este passa a 

ter acesso ao SIG-Ter e INFO-Ter. Neste caso, após o ato do usuário de apontar a localidade a ser 

estudada (ou gerida) este optou, como por exemplo, em acessar o sistema SIG-Ter conforme a Figura 

7.4. 

 
 

Perda de Solos

Erodibilidade
Erosividade
Fator Topográfico
Fator  (C) – Uso e Ocupação do solo
Fator  (P) – Praticas de Conservação dos Solos
Perda Universal do Solos
Desenho do Uso Optimal do Território

Degradação da vegetação

estado da Degradação (eD)

Informações Ambientais

Pedologia
Geologia
Geomorfologia
Topografia
Hidrografia
Vegetação
Informações Gerais

Base de Dados Temáticos
Tela Inicial

Cartografia

Referências Bibliográficas

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?
Retorno menu principal

(SisDTer)
INFO-TerSisDTer

Perguntas

 
Figura 7.4 - Etapa 4 – Tela principal do SIGTer (Elaborado pelo autor) 

 

Como representado na Figura 7.4, o ORDTer Solos mostra as perguntas que o usuário pode 

fazer, e os mapas temáticos que pode acessar dentro da tela principal do SIGTer para a localidade 

definida no passo anterior. Interação entre o SIGTer e o SisDTer. Essas perguntas, não 

necessariamente precisam aparecer nesta tela, o usuário deve fazer ou desfazer de uma solicitação 

destas questões por meio de um “link” de tela com o nome “SisDter – Perguntas. 
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Dentro do SIG-Ter, de acordo com a Figura 7.5, ocorre o acesso do ícone “informações 

gerais”. O Usuário, neste caso, poderia escolher por quaisquer umas das opções disponíveis para obter 

acesso a base cartográfica pré-existente de interesse.  

Perda de Solos
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Fator Topográfico
Fator  (C) – Uso e Ocupação do solo
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Desenho do Uso Optimal do Território

Degradação da vegetação

estado da Degradação (eD)

Informações Ambientais

Pedologia
Geologia
Geomorfologia
Topografia
Hidrografia
Vegetação
Informações Gerais

Base de Dados Temáticos
Tela Inicial

Cartografia

Referências Bibliográficas

3 - Como aplicá-las?

2 - Onde posso aplicá-las?

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

 
Figura 7.5 - Etapa 5 – Tela principal do SIGTer e a seleção de opção pelo usuário (Elaborado pelo autor) 

 

A partir de então, algumas janelas devem aparecer para o usuário como selecionar outras 

opções disponíveis, assim como está representado na Figura 7.6. 
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Perda de Solos
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SIGTerSisDTer
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A - Probabilidade de Ocorrência de Perda de
Solos na Margem B do Município de São
Francisco

B – Tema 2

C – Tema 3

D – Tema 4

E – Tema 5

F – Tema 6

Informações do Mapeamento

 
Figura 7.6a) Dentro do item Informações Gerais do SIGTer, o usuário acessa o sub-ítem A- Probabilidade de 
Ocorrência de Perda de Solos na Margem B do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor). 
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Figura 7.6b) - O SIGTer abre o mapa temático da Probabilidade de Ocorrência de Perda de Solos na Margem 
(B) do Município de São Francisco – MG (Elaborado pelo autor). 
Figura 7.6 - Etapa 6 – Usuário baixa os temas e exibe mapa temático.
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Sobre a Figura 7.6, ressalta-se, conforme exemplificado nesta etapa, considerando o ítem 

“Informações Gerais”, e assim como já foi dito, todas as outras informações cartográficas contidas na 

Base de Dados Temáticos (estado da Degradação “eD”, Perda de Solos e Informações Ambientais), 

conforme apresenta a Figura 7.4 da etapa 4, podem ser acessadas e organizadas por um conjunto de 

janelas digitais, a serem idealizadas no momento da implementação do modelo computacional para 

suporte a decisão, assim como está exposto ao longo das outras etapas subsequentes. A Figura 7.7 

apresenta a seleção da opção de Informações do Mapeamento. 
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Figura 7.7a) Dentro da janela Informações Gerais, item do SIGTer, o usuário acessa a opção ou subitem 
Informações do Mapeamento (Elaborado pelo autor). 
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Figura 7.7b) Dentro do subitem Informações do Mapeamento, o usuário escolhe a opção G – Probabilidade de 
Ocorrência de Perda de Solos na Margem B do município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor). 
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Figura 7.7c) Dentro do subitem Informações do Mapeamento – Probabilidade de Ocorrência de Perda de Solos 
na Margem B do Município de São Francisco, o usuário escolhe a opção A – Levantamento Geoambiental com 
fotografia do local (Elaborado pelo autor). 
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Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

USUÁRIO PEDE INFORMAÇÃO 
SOBRE MAPEAMENTO

 
Figura 7.7d) O SIGTer abre a informação do Levantamento Geoambiental (Apêndice 1) com foto do local 
levantado (Elaborado pelo autor). 

Figura 7.7 - Etapa 7 - Usuário pede informação sobre mapeamento (Elaborado pelo autor). 

 

Logo a seguir, na Figura 7.8, é apresentada uma janela opcional do SIG-Ter em que o usuário 

além de ter acesso as outras partes do sistema (SisDTer e INFO-Ter), pode visualizar em conjunto as 

informações cartográficas selecionadas para uma determinada região de interesse. 
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Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

Menu de Opções – Arquivo Exibição Ajuda / SisDTer SIGTer INFO-Ter /

Quais são as metodologias de engenharia
de conservação dos solos?
Onde posso aplicá-las
Como aplicá-las?

Necessito de orientações extras

Respostas e Textos  
Explicativos – ORDTer Solos e 
INFO-Ter

Mapas - SIGTer

 
Figura 7.8 - Etapa 8 – Tela secundária do SIGTer (Elaborado pelo autor) 

 

Como exposto na tela secundária do SIGTer (Figura 7.8) o ORDTer Solos exibe mapa 

temático com informações sobre mapeamento e a interface operacional interativa da tela secundária do 

SIGTer. Ao acessar qualquer informação da Base de Dados Temáticos (Tela principal do SIGTer) 

conforme apresentou a Figura 7.5 da etapa 5, esta tela secundária do SIG-Ter é aberta. E para voltar a 

tela principal do SIGTer basta acessar a opção SIGTer na parte superior da tela, as outras opções 

INFO-Ter e SisDTer é para retirar ou apresentar as alternativas das perguntas, que estão relacionadas 

ao SisDTer, ou para retirar ou apresentar as alternativas “Necessito de orientação extras e Respostas e 

Textos Explicativos” que estão diretamente associadas ao INFO-Ter. A Figura 7.9, juntamente com as 

Figura 7.10 e 7.11, apresentam a seleção das opções contidas no SisDTer e o oferecimento das 

informações pelo ORDTer - SOLOS. 
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Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

Menu de Opções – Arquivo Exibição Ajuda / SisDTer SIGTer INFO-Ter /

Quais são as metodologias de engenharia
de conservação dos solos?
Onde posso aplicá-las
Como aplicá-las?

Necessito de orientações extras

Respostas e Textos  
Explicativos – ORDTer Solos e 
INFO-Ter

Mapas - SIGTer

 
Figura 7.9a) Usuário escolhe uma pergunta do SisDTer dentro da tela secundária do SIGTer. (Elaborado pelo 
autor). 
 

Quais são as metodologias de engenharia de conservação dos solos?

Metodologia 1 – Terraceamento

Metodologia 2 – Bacias de Infiltração – “Barraginhas”

Metodologia 3 – Valetas de Proteção

Metodologia 4 – Construções de pequenos barramentos

Perguntas:

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Pergunta e Respostas

Retorno menu principal
2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

 
Figura 7.9b) SisDTer apresenta de maneira geral todas opções de solução para os todos os problemas que 
ocorrem na área de estudo. Portanto, somente após o acesso a pergunta “Onde posso aplica-las” é que o SisDTer 
deve indicar especificamente onde cada uma das opções podem e devem ser aplicadas no terreno (Elaborado 
pelo autor).  
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Quais são as metodologias de engenharia de conservação dos solos?

Metodologia 1 – Terraceamento

Metodologia 2 – Bacias de Infiltração – “Barraginhas”

Metodologia 3 – Valetas de Proteção

Metodologia 4 – Construções de pequenos barramentos

Perguntas:

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Pergunta e Respostas

Retorno menu principal
2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

 
Figura 7.9c) Seleção de opção dentro do SisDTer (Elaborado pelo autor). 

 

Quais são as metodologias de engenharia de conservação dos solos?

Metodologia 1 – Terraceamento

Metodologia 2 – Bacias de Infiltração – “Barraginhas”

Metodologia 3 – Valetas de Proteção

Metodologia 4 – Construções de pequenos barramentos

Perguntas:

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Pergunta e Respostas

2 – Onde posso aplicá-las?

3 – Como aplicá-las?

Metodologia de Engenharia 2 

(Bacias de Infiltração – “Barraginhas”)

“As barraginhas são planejadas para conter o escoamento

superficial da água (enxurradas) em áreas de lavoura e em

estradas vicinais. De uma forma geral, são pequenos

barramentos que demandam pouco tempo para sua

construção, sendo no máximo de 3 horas de serviço

utilizando máquinas” (Barros, 2008 p. 16).

Barraginha em São Valério da Natividade – TO (Governo do Tocantins, 2017)

 
Figura 7.9d (Continua) 
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Metodologia de Engenharia 2 

(Bacias de Infiltração – “Barraginhas”)

“As barraginhas são planejadas para conter o escoamento

superficial da água (enxurradas) em áreas de lavoura e em

estradas vicinais. De uma forma geral, são pequenos

barramentos que demandam pouco tempo para sua

construção, sendo no máximo de 3 horas de serviço

utilizando máquinas” (Barros, 2008 p. 16).

Barraginha em São Valério da Natividade – TO (Governo do Tocantins, 2017)
 

Figura 7.9d) SisDTer apresenta a definição da metodologia de Engenharia selecionada dentro do SisDTer 
(Elaborado pelo autor) 
 

Quais são as metodologias de engenharia de conservação dos solos?

Metodologia 1 – Terraceamento

Metodologia 2 – Bacias de Infiltração – “Barraginhas”

Metodologia 3 – Valetas de Proteção

Metodologia 4 – Construções de pequenos barramentos

Perguntas:

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Pergunta e Respostas

Retorno menu principal
2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

 
Figura 7.9e) Usuário escolhe a pergunta onde pode aplicar as metodologias de Engenharia disponíveis no 
SisDTer (Elaborado pelo autor). 
Figura 7.9 - Etapa 9 - Usuário escolhe uma pergunta na interface SIGTer. SIGTer comunica com SisDTer 
(Elaborado pelo autor).
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*Essa figura é apenas de caráter ilustrativo-explicativo: A lupa indica análise de informações e, ao lado, uma 
imagem indica a varredura de dados sobre o terreno. 
 
Figura 7.10 - Etapa 10 - ORDTer Solos analisa dados do terreno para apresentar uma resposta a pergunta “Onde 
posso aplica-las?” devolvendo o resultado ao usuário, assim como está apresentado na Figura 7.11 da Etapa 11 
(Elaborado pelo autor) 

Solução de Engenharia – 2
Como aplicá-la?

Bacias de Infiltração
(Barraginhas)
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Figura 7.11a) ORDTer Solos oferece uma resposta apontando a solução de engenharia a ser aplicada a cada real 
tipo de uso e ocupação do solo existente na localidade de interesse relativo a pergunta “Onde posso aplicá-las?” 
(Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
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Solução de Engenharia – 2
Como aplicá-la?

Bacias de Infiltração
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Figura 7.11b – ORDTer Solos oferece uma resposta apontando a solução de engenharia a ser aplicada a cada 
tipo de uso e ocupação do solo existente no DUOT relativo a pergunta “Onde posso aplicá-las?” (Elaborado pelo 
autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
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Solução de Engenharia – 2
Como aplicá-la?

Bacias de Infiltração
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Figura 7.11c) Usuário seleciona a opção de solução de Engenharia apontada para determinados tipos de uso e 
ocupação do solo listado no DUOT ou na cartografia de uso e ocupação real da área de interesse (Elaborado pelo 
autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
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Informações Básicas de Execução: 
- Dimensões médias de 8 metros de raio. 
- Geometria semi-circular. 
- Desenvolvidas em terrenos com 12% de 
declividade média. 
 
Etapas do processo construtivo: 
 
1) Dimensionamento de bacias de Infiltração: 
 

a) Volume de água: 
 

 
 
Onde: 
V = volume de água a ser armazenado pela 
barraginha em m³ 
Acontrib = área de contribuição para a barraginha em 
m² 
ES = lâmina de escoamento superficial em mm. 
 

b) Raio da estrutura: 
 

 
 
Onde: 
R = raio da barraginha semicircular em m; 
V = volume da acumulação em m³; 
Hmáx = profundidade máxima de água a ser 
acumulada em m. 

 
 

c) Cálculo da largura: 
 

 
 
Onde: 
B = Largura da barraginha em m; 
Hmáx = profundidade máxima de água a ser 
acumulada em m 
L = comprimento da barraginha em m 
 
2) Limpeza do terreno (Supressão vegetal). 
3) Retirada do solo deve ser executado do centro 
para o entorno. 
4) Taludes inclinados. 
5) Construção de canal condutor da água. 
6) Revestimento do canal condutor. 

Maiores informações (ou informações adicionais) estão inseridos no INFO-Ter 
Equipamentos/Características: Lista de equipamento, características, preços, sites. 
Documentos Técnicos: Lista de instituições oficiais e sites. 
Fundamentação Teórica: Lista de instituições oficiais e sites. 
Materiais de áudio, vídeo e textos adicionais: Lista de instituições oficiais e sites. 

 

Metodologia de Engenharia 2 - (Bacias de Infiltração – “Barraginhas”)

 

Figura 7.11c) Apresentação do passo-a-passo para desenvolvimento e implantação da metodologia de 
engenharia escolhida pelo usuário (Elaborado pelo autor a partir das informações de Prusky 2009) 
Figura 7.11 - Etapa 11 - ORDTer Solo/SisDTer exibe a resposta das perguntas “Onde aplicá-las?” e “Como 
posso aplicá-las?” para uma determinada área de estudo. 

 

A partir do ponto representado na Figura 7.11, considerando as perguntas “Onde posso aplicá-

las?” e “Como posso aplicá-las”, pode ser aberta uma tela, em que será mostrado o passo-a-passo da 

implementação de cada metodologia exposta para determinada localidade de estudo. Assim, como está 

apontado nesta etapa 11. Por outro lado, a partir da tela secundária do SIG-Ter, também é possível, 

assim como já foi comentado anteriormente, o acesso ao INFO-Ter (Figura 7.12) pela tela deste 

sistema que constitui a base de informações cartográfica do ORDTer-SOLOS. 
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Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

Menu de Opções – Arquivo Exibição Ajuda / SisDTer SIGTer INFO-Ter /

Quais são as metodologias de engenharia
de conservação dos solos?
Onde posso aplicá-las
Como aplicá-las?

Necessito de orientações extras

Respostas e Textos  
Explicativos – ORDTer Solos 
e INFO-Ter

Mapas - SIGTer

 
Figura 7.12a1) Usuário solicita informações técnicas gerais sobre determinada temática de interesse. 
 

 

Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 18 a 20. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado 

em Campo. 

Menu de Opções – Arquivo Exibição Ajuda / SisDTer SIGTer INFO-Ter /

Mapas - SIGTer

INFO-Ter
específico

 
Figura 7.12a2) Usuário solicita informações técnicas específicas de um determinado ponto da área de estudo 
(exemplo: clicando com o botão direito do mouse sobre a localidade que deseja obter informação específica 
daquela área ou ponto específico) 
Figura 7.12a) Usuário solicita respostas e textos explicativos ao ORDTer Solos e INFO-Ter dentro da tela 
secundária do SIGTer (Elaborado pelo autor). 
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A tela secundária do SIGTer somente é acessada após algum mapa da tela principal do SIG-

Ter for aberto. Neste caso, o usuário pode retornar a qualquer momento a tela principal do SIGTer 

pelo menu de opções indicado na parte superior desta tela (Figura 7.12). 

 

Retorno menu principalRetorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

Sistema INFO-Ter

 
Figura 7.12b) Exibição do sistema INFO-Ter por meio da solicitação de respostas e textos explicativos ao 
sistema ORDTer Solos (Elaborado pelo autor). 
Figura 7.12 - Etapa 12 - Usuário pede informação técnica mais aprofundadas em ambientes internos ou externo 
ao sistema computacional de suporte a decisão (Elaborado pelo autor) 

 

Na tela do INFO-Ter, mostrada na Figura 7.12, é possível retornar às telas do SisDTer, 

SIGTer e ao menu principal por meio os ícones existentes na interface nesta parte do ORDTer 

SOLOS. Nas Figuras 7.13, 7.14 e 7.15 se apresenta de maneira simplificada o acesso as informações 

adicionais (sites, links, textos, vídeos e etc) contidas no INFO-Ter. 
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Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

Sistema INFO-Ter

 
Figura 7.13a) Texto da Agência Embrapa de Informação e Tecnologia (Ageitec) sobre erosão dos solos 
(Elaborado pelo autor autor a partir das informações do site da EMBRAPA https://www.embrapa.br/) 
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Sistema INFO-Ter

Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

 

Figura 7.13b) Texto específico sobre técnicas de conservação do solo (Elaborado pelo autor) 
 
Figura 7.13 - Etapa 13 - ORDTer Solos encaminha o usuário para textos específicos (Elaborado pelo autor) 
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Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

Sistema INFO-Ter

 
Figura 7.14a) Tela do INFO-Ter e o cursor indicando o acesso ao bloco de zonas sensíveis a perda e 
acumulação de solos (Elaborado pelo autor) 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

212 

 

 

Web Page

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis

IEF – Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais

Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

Sistema INFO-Ter

 
Figura 7.14b) Acesso à janela do rol de web-pages de instituições oficiais. Usuário acessa o link do site da 
EMATER–MG (Elaborado pelo autor). 
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Web Page

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis

IEF – Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais

Retorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

 

Figura 7.14c) Usuário acessa ao site da EMATER–MG e o INFO-Ter permite a abertura da tela da instituição 
estadual de assistência técnica e extensão rural (Elaborado pelo autor a partir das informações do site da 
EMATER-MG: http://www.emater.mg.gov.br/). 
 
Figura 7.14 - Etapa 14 - ORDTer Solos encaminha o usuário para instituição de extensão e gestão do campo 
(Elaborado pelo autor) 
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Geologia
Geomorfologia
Pedologia

Sites de Instituições Públicas
CPRM
DNPM
CODEMIG

 
Figura 7.15 - Etapa 15 - ORDTer Solos encaminha usuário para sites de internet específicos (Elaborado pelo 
autor a partir da utilização das informações do site da CODEMIG: http://www.codemig.com.br/) 

 

E a Figura 7.16 apresenta as condições de saídas do sistema ORDTer-SOLOS e de seus 

agentes internos (SisDTer, SIG-Ter e INFO-Ter) constituintes. 

Sistema de Decisão - SisDTer
ORDTer-Solos

Definir localidade de interesse

Perguntas

Retorno menu principal

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?

Retorno menu principal
(Saída do Sistema)

INFO-TerSIG-Ter

Inserir

Ir

Coordenadas

Região

ou

N E

 
Figura 7.16a) Menu principal da tela do SisDTer com “link” para acesso à tela principal do SIG-Ter, INFO-Ter 
e retorno ao menu principal; que neste caso é a saída do sistema para entrada de novo usuário. Conforme 
explicitado na Figura 7.3 da etapa 3, o SIG-Ter e o INFO-Ter tem entrada negada nesta tela do SisDTer, e essa 
condição de restrição deve ser atendida para a liberação do acesso a estes sistemas citados anteriormente 
(Elaborado pelo autor) 
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Perda de Solos

Erodibilidade
Erosividade
Fator Topográfico
Fator  (C) – Uso e Ocupação do solo
Fator  (P) – Praticas de Conservação dos Solos
Perda Universal do Solos
Desenho do Uso Optimal do Território

Degradação da vegetação

estado da Degradação (eD)

Informações Ambientais

Pedologia
Geologia
Geomorfologia
Topografia
Hidrografia
Vegetação
Informações Gerais

Base de Dados Temáticos
Tela Inicial

Cartografia

Referências Bibliográficas

Retorno menu principal

1- Quais são as metodologias de Engenharia/Geotecnia (Obras de Terra) de conservação dos solos?

2 - Onde posso aplicá-las?

3 - Como aplicá-las?
INFO-TerSisDTer

Perguntas

 
Figura 7.16b) Menu principal da tela do SIG-Ter, com interface as perguntas dos SisDTer, além do link para 
acesso ao INFO-Ter e retorno ao menu principal, que neste caso é a tela do SisDTer (Elaborado pelo autor) 
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Retorno menu principalRetorno menu principal
(SisDTer)

SIGTerSisDTer
Perguntas

 
Figura 7.16c) Menu principal da tela do INFO-Ter com “link” para acesso ao SIGTer e retorno ao menu 
principal, que neste caso é a tela do SisDTer (Elaborado pelo autor) 
 
Figura 7.16 - Etapa 16 – Retorno ao Menu Principal, acesso a partir dos portais do SIGTer, INFO-Ter e SisDTer 
a qualquer instante pelo usuário. (Elaborado pelo autor). 

 

É pertinente lembrar que, para sair, voltar ou avançar uma etapa ou janela digital, deve haver o 

comando, que não está disposto nas figuras, para retornar à etapa ou janela anterior. 





 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ato de decidir é uma ação que possui uma característica tanto cognitiva quanto 

informacional, sendo que está inserida no espaço psicológico e constitui a atitude daqueles que tomam 

e compartilham decisões. A linha de estudo e o desenvolvimento de tecnologia apresentados por esta 

pesquisa têm um caráter interdisciplinar, e procuram as condições ideais de suporte à decisão em 

termos de gestão territorial, principalmente sob o ponto de vista da perda dos solos. 

Por isso, esta pesquisa abordou toda uma lógica teórica de funcionamento e operação de um 

sistema computacional de suporte à decisão para o ordenamento do território e da erosão laminar dos 

solos. Logo, este trabalho se mostra como uma grande contribuição científica, pois não é comum 

encontrar dentro das repartições públicas federais, estaduais e municipais — principalmente nessa 

última — responsáveis pela gestão do meio ambiente, sistemas computacionais de suporte ao 

gerenciamento dos recursos naturais. Ou seja, o que esta pesquisa propôs serve de pretexto para uma 

mudança de concepção da forma de se gerenciar o território, fazendo-se do uso de sistemas 

inteligentes que possibilitam apresentar o conhecimento ao gestor de maneira organizada, discutida, 

analisada e ainda com a apresentação de diversas soluções para cada problema levantado de maneira 

direta (no campo) ou indireta (através de referências bibliográficas, processamento de imagens etc.). 

Assim esta pesquisa abordou em seu Capítulo 1 uma justificava básica de proposição deste 

trabalho, colocando em foco a problemática central desta tese, montrando os objetivos a serem 

alcaçados, além de uma rápida descrição da área de estudo, juntamente com as etapas básicas para o 

desenvolvimento das atividades propostas para a constituição deste estudo. E por fim, neste Capítulo 1 

são apresentados de maneira rápida e objetiva o conteúdo de cada capítulo inseridos no contexto desta 

pesquisa. 

O Capítulo 2, juntamente com o Anexo 1 e o Apêndice 3 ofereceu suporte complementar de 

reforço à justificativa apresentada no Capítulo 1, considerando o amplo aspecto sobre a qual está 

inserida a temática do sistema computacional de suporte a decisão para gestão territorial. Assim, neste 

Capítulo 2 foram abordados aspectos gerais sobre a temática sócio-econômica e ambiental, que é a 

diretriz principal sobre a questão da degradação ambiental (considerando aqui a degradação da 

vegetação de dos solos) que impacta diretamente a questão da geração de emprego e renda de 

determinadas localidades, incluindo o Norte de Minas Gerais onde está inserida a área de interesse 

desta pesquisa. 
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No Capítulo 3 foram mostradas todas as metodologias empregadas para o desenvolvimento 

deste estudo. Dessa forma neste Capítulo foi possível mostrar de maneira objetiva as formas e o 

conteúdo de cada metodologia utilizada para se atingir os resultados desta pesquisa. Ou seja, neste 

Capítulo 3 foram apontandos e desenvolvidos os métodos cartográficos aplicados, além de apresentar 

a metodologia CommonKADS, que foi usada para desenvolver o sistema computacional de suporte à 

decisão para gestão do território, sendo que este procedimento funcionou como diretriz para balizar a 

linha de raciocínio lógico, a partir da reunião de conhecimentos diversos, para instituir a composição 

teórica e válida de toda a sistemática do sistema de decisão desenvolvido nesta pesquisa. 

No Capítulo 4 foram apresentadas de modo prático e objetivo as principais características 

regionais, sócio-econômicas e ambientais da localidade estudada. Esta parte da tese se tornou 

necessária para conhecer de maneira básica e suficiente as reais potencialidades e problemas 

enfrentados naquela região. Pois é através do conhecimento da região que se pode ter ideia da 

importância, no contexto do gerenciamento das terras e dos conflitos de interesses, sobre os quais o 

sistema computacional de suporte à decisão deve estar inserido, auxiliando os gestores nas tomadas de 

decisão. 

Por outro lado, no Capítulo 5 — Resultados e Discussões — Cartografia Temática foi 

apresentada toda a cartografia temática da área de estudo, que de maneira sucinta mostra as condições 

geoambientais da localidade de interesse. É sobre todo esse conhecimento da região analisada que se 

pode tomar conhecimento dos problemas (sócio-econômico-ambientais e de gestão) que ocorrem 

sobre o território. Po esse motivo foi desenvolvido este Capítulo, pois a partir deste ponto pode-se 

apontar diferentes soluções para resolver os entraves. Além disso, toda a documentação cartográfica 

pode e deve ser usada para alimentar o sistema computacional de suporte à decisão, que dessa forma 

deve servir o gestor com as mais variadas formas de informações cartográficas, já trabalhadas e 

analisadas criticamente, que facilite o entendimento das diversas soluções oferecidas para o 

gerenciamento do território. Assim, fica claro para o leitor desta pesquisa que os mais variados 

produtos cartográficos podem e devem fazer parte deste sistema computacional de suporte à decisão. 

Oferendo, preliminarmente, a ideia dos conteúdos cartográficos que podem ajudar na tomada de 

decisão. Considerando que os produtos cartográficos possuem as informações sobre a realidade 

aproximada do ambiente natural. 

Assim, o Capítulo 5 possibilitou a obtenção dos resultados que descreveram a verdade 

terrestre com precisão básica aceitável, utilizando-se o máximo das informações existentes do local 

estudado. Sendo desenvolvido nesta parte do trabalho, mapas de suscetibilidade a erosões e do uso e 

ocupação do solo; além dos mapas do Uso Optimal do Território (DUOT), constituído a partir de 

Martins Junior (2014). E por fim, ainda aqui, foi desenvolvida uma avaliação dos impactos ambientais 
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(eD – estado da Degradação) com a demonstração da variação temporal da degradação do Cerrado, na 

localidade de interesse (município de São Francisco-MG), apontando além de alguns dos 

condicionantes do impacto ambiental, o diagnóstico do grau de alteração do Cerrado ao longo do 

tempo e dos níveis da degradação ambiental, com a identificação preliminar dos possíveis problemas 

socioeconômicos e ambientais, potenciais e ocorridos. Tudo isso pode ser visto neste Capítulo 5, que 

abordou ainda o diagnóstico final e a descrição qualitativa e quantitativa (incluindo custos) das 

soluções adotadas para a área de estudo. Diversos outros resultados cartográficos, além destes 

principais que foram citados anteriormente, também foram desenvolvidos para enriquecer o contexto, 

observação e a importância que o estudo cartográfico possui para alimentar o sistema computacional 

de suporte à decisão. Ou seja, a cartografia é a “alma” para o perfeito funcionamento do sistema 

desenvolvido nesta tese. 

Já o capítulo 6 – Resultados e Discussão - CommonKADS apresentou toda a constituição 

lógica e teórica do sistema computacional de suporte à decisão, descrevendo as suas mais variadas 

características funcionais e operacionais. Além disso, foi possível mostrar o passo-a-passo lógico de 

todas as conceituações internas a este sistema de decisão, apontando todas as sistemáticas ontológicas. 

Tudo isto foi desenvolvido para quando o cientista da computação ou o engenheiro de software tiver 

posse desta teoria, ter o conhecimento suficiente para construir dentro do computador ou servidor, tal 

sistema computacional de decisão (fase de implantação).  

Dessa forma, ainda pode ser visto neste Capítulo 6 a gestão do conhecimento de forma 

estratégica, com obtenção de resultados satisfatórios, que possibilitou a definição de princípios de 

funcionamento das características de operacionalidade da teoria do sistema computacional de suporte à 

decisão, desenvolvida em CommonKADS. Logo, o uso do CommonKADS facilitou a determinação e 

a identificação de oportunidades que subsidiem o desenvolvimento de tarefas dentro do próprio 

sistema computacional de suporte a decisão e também dentro da gestão territorial. O Capítulo 6 ainda 

trouxe, como exemplo, algumas das soluções de engenharia (Geotecnia e Engenharia Ambiental) a 

serem adota para recuperação da área impactada ou degradada, obtidas a partir da análise (de 

escritório/cartografia e levantamento de campo) das necessidades da área de interesse. Com isto, foi 

desenvolvida uma listagem básica das soluções recomendadas para a localidade de interesse, 

apontando de maneira exemplar, como as soluções podem ser apresentadas ao gestor (ou usuário do 

sistema). 

O Capítulo 7 — Resultados e Discussão — Resultados e Discussão – Princípios de 

Funcionamento do Sistema Computacional de Suporte à Decisão, mostra de maneira lógica e básica 

uma simulação do funcionamento do sistema computacional de suporte à decisão. Esse ponto serviu 

para fornecer uma visão geral de toda operacionalidade do sistema de decisão; possibilitando um 
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entendimento mais amplo e profundo deste. Deste modo, foi possível ilustrar de modo didático as mais 

variadas etapas de entrega de informações deste sistema computacional de suporte à decisão para o 

gestor. Assim, foi possível apresentar uma visualização dinâmica do modelo em UML para 

inteligência artificial que buscou definir todas as etapas de análise e projeto do sistema computacional 

de auxílio a decisão, apontando todo o caminho lógico que mostrou, claramente, toda a linha de 

raciocínio necessária para aquisição do produto final a ser alcançado, que é a estrutura da lógica 

computacional idealizada e desenvolvida em CommonKADS e UML. 

Sendo assim, para concluir, os métodos aplicados (1. CommonKADS – Engenharia de 

Conhecimento e Gerenciamento; 2. Análise Cartográfica da Área de Estudo) e os resultados atenderam 

as expectativas do trabalho expostas nos objetivos (Introdução) desta tese. Além disso, com a 

constituição do sistema computacional de suporte à decisão, foi possível apontar que todo um 

conhecimento reunido e desenvolvido, em torno de uma lógica, para uma determinada área de 

interesse pode ser disponibilizado de maneira sistemática e organizada de acordo com a necessidade 

do usuário. Assim, o estudo demonstrou o auxílio e as facilidades que um sistema de decisão pode 

trazer para o gerenciamento territorial, considerando as informações dos ecossistemas como fonte de 

dados essencial para as tomadas de decisão. 
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GLOSSÁRIO 

Todas as informações contidas no conteúdo deste tópico foram retiradas na íntegra do glossário de 
termos geológicos e ambientais aplicados às geociências de Barros (2006). 
A 
 
Acidez: propriedade de um ácido, ou seja, de um composto hidrogenado que, em estado líquido ou 
dissolvido, se comporta como um eletrólito, liberando íons H–. A concentração de íons H+ é expressa 
pelo valor do pH. Antônimo:  alcalinidade. 

 

Afloramento: exposição diretamente observável de uma rocha. Distingue-se afloramentos naturais (p. 
ex.: escarpas e cachoeiras) e artificiais (p. ex.: túneis, cortes de estradas, trincheiras etc.). 
 
Afluente: curso d’água ou outro líquido cuja vazão (ou descarga) contribui para aumentar o volume de 
outro corpo d’água (rio, lago, lagoa, açude etc.) no qual desemboca. 
 
Água: fase líquida de um composto químico natural e estável, formado por dois átomos de hidrogênio 
e um de oxigênio (ou, em peso, 2 partes de hidrogênio e 16 partes de oxigênio). As ligações 
moleculares são por covalência, numa disposição tetraédrica e polarizada. Na natureza geralmente 
contém proporções variáveis de água pesada, gases e sólidos, principalmente sais. É considerada o 
solvente universal 
 
Água capilar: água retida nos espaços vazios entre grãos do solo (vazios capilares), acima do lençol 
freático (zona de aeração), seja por atração eletrostática entre moléculas minerais e da água, seja por 
forças osmóticas. Essas águas tendem a migrar em direção à superfície em razão do fenômeno da 
capilaridade. Podem ser contínuas ou descontínuas – nesse caso interrompidas por bolhas de ar. Teor 
de umidade do solo acima da umidade higroscópica e abaixo da capacidade de campo. Sinônimo: 
umidade de retenção. 
 
Água freática: água que ocupa os espaços vazios (poros, fissuras e aberturas por dissolução) em uma 
rocha ou sedimento, em um nível abaixo do lençol freático 
 
Água subsuperficial: água que ocorre na litosfera, sob a superfície do terreno, a exemplo da água do 
solo e da água subterrânea. 
 
Água subterrânea: suprimento de água de subsuperfície, parte integrante do ciclo hidrológico, que 
ocupa a zona saturada do subsolo, armazenada em aqüífero (reservatório natural), passível de ser 
captada em obras de engenharia (poços, drenos). Apresenta-se como uma solução de elementos 
químicos e compostos sólidos, líquidos e gasosos, que ocorrem em proporções diversas. Ressalva-se 
que nem toda a água de subsuperfície é água subterrânea; por exemplo, a água do solo não é água 
subterrânea, pois as forças que a comandam são as eletroquímicas (capilaridade e adsorção). No 
entanto, a fração do curso da drenagem superficial que por correrem em zona cárstica (como as zonas 
calcárias) desaparecem nos “sumidouros” são considerados como água subterrânea. A água 
subterrânea é a maior reserva de água doce facilmente acessível, em termos de quantidade, além de ter 
excelente qualidade. Apresenta as seguintes vantagens em relação à água superficial: não ocupa 
espaço em superfície; sofre menor influência nas variações climáticas; é passível de extração perto do 
local de uso; tem temperatura constante; tem maior quantidade de reservas; tem melhor qualidade 
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 (física, química e biológica); tem proteção contra agentes poluidores; os poços são construídos à 
medida que é necessária mais água, entre outras. As desvantagens, entre outras, são: não é facilmente 
observável, seus recalques são maiores (o que implica maior gasto de energia); quando contaminada 
ou poluída, é de difícil tratamento; necessita de pessoal especializado para uma boa captação; pode ter 
conteúdo excessivo de sais dissolvidos. 
 
Água superficial: água líquida que ocorre em corpos com superfície livre em contato direto com a 
atmosfera, ou seja, acima da superfície do terreno, por exemplo: rios, lagos e mares. 
 
Alcalinidade grau: em que uma substância é alcalina ou básica; extensão segundo a qual seu pH está 
acima do valor neutro de 7. É a medida total das substâncias presentes na água capazes de neutralizar 
ácidos. A alcalinidade é devida principalmente à presença de carbonatos, bicarbonatos e, 
secundariamente, aos íons hidroxilas, silicatos, boratos, fosfatos e amônia. Antônimo: acidez. 
 
Aluvião: designação genérica das acumulações recentes de materiais detríticos (clásticos), geralmente 
inconsolidadas, mal selecionadas e mal classificadas, formadas por cascalho, areia, silte e argila, 
transportados pela água (sistema fluvial) e depositados transitória ou permanentemente em leitos, 
margens e planícies de inundação. Podem conter acumulações econômicas de insumos para a 
construção civil (p. ex.: areia, argila, seixos), bem como concentrações de minerais pesados e 
resistentes (p. ex.: ouro, diamante etc.). “São os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se 
formam para a parte do mar e das correntes, aquém do ponto a que chega o preamar médio das 
enchentes ordinárias, bem como a parte do álveo que se descobrir pelo afastamento das águas” 
(Decreto n. 24.643, de 10.7.1934). Definição legal que serve apenas para efeito do respectivo decreto. 
Engloba o conceito de terrenos acrescidos de marinha, não abrangendo, entretanto, a parte do aluvião 
além das margens naturais do curso d’água. Sinônimo: alúvio. 
 
Ambiente sedimentar: conjunto de condições físicas, químicas e biológicas sob as quais um sedimento 
se acumula. Esse complexo determina, em boa parte, as propriedades dos sedimentos acumulados. Os 
principais ambientes de sedimentação, sendo cada um destes subdividido em vários outros, são os 
seguintes: 1) continentais: terrestres (desérticos e glaciais) e aquáticos (fluviais, lacustres, palustres e 
espélicos); 2) mistos: deltáicos, lagunares e litorâneos; 3) marinhos: neríticos, batiais e abissais. 
 
Antrópico - relativo à humanidade, à sociedade humana, à ação do homem (Resolução Conama n. 012, 
de 4.5.1994, art. 1º). 
 
Antropocêntrico: diz-se daquilo que é relativo aos humanos como a característica central do mundo, 
interpretando as questões ambientais e dos recursos unicamente em termos de valores e padrões 
humanos. Nessa ótica, os direitos das outras espécies só existem a partir dos interesses humanos. A 
prevenção da crueldade com os animais e da prática de matanças é vista, portanto, como conforto e 
paz de espírito para os humanos, em contrapartida a um reconhecimento dos direitos de existência das 
outras espécies de forma independente. 
 
Aqüífero: termo usado para uma rocha e, eventualmente, para uma estrutura, contendo suficiente 
capacidade de armazenamento em espaços vazios (porosos, fissurais ou por dissolução) de circulação 
e de libertação de água subterrânea por poços ou fontes. Sinônimos: rocha-reservatório, reservatório 
de água subterrânea. Antônimo: aqüífugo 
 
Área de recarga: parte de uma bacia de captação ou de uma bacia hidrográfica que contribui para a 
alimentação (recarga) do aqüífero por água de infiltração. 
 
Areia: sedimento clástico (fragmento mineral), freqüentemente de quartzo, não-consolidado, com 
dimensão variando entre 0,0625mm (1/ 16mm) e 2mm (Classificação de Wentworth), situando-se 
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entre silte e grânulo. Quanto à granulometria, a areia pode ser classificada em: areia fina (>1/16mm e 
< 1/4mm) areia média (>1/4mm e < 1mm) areia grossa (> 1mm e < 2mm). 
 
Argila: material sedimentar de granulação muito fina (menos de 1/256mm de diâmetro). Pode-se 
formar in situ, como produto de alteração de rochas. Emprega-se também essa designação para indicar 
a fração granulométrica de um sedimento inferior a 0,002 ou 0,005mm. É ainda usada para designar 
rocha ou solo constituído essencialmente de hidrossilicatos de alumínio, como caulim, e outros 
minerais de argila. 
 
Arqueano: Éon ou, segundo geocientistas, Período geológico do Pré-Cambriano. O Arqueano 
estendeu-se entre 4,0 e 2,5 bilhões de anos passados. 
 
Assoreamento: processo de acumulação de sedimento não-consolidado, em rio ou em outra massa de 
água, assim como em canais artificiais, causando aterramento ou entulhamento. O material, 
desagregado por erosão, é transportado por água (rio ou corrente marinha) ou vento. 
 
Atmosfera: camada de gás que envolve o planeta. Excluindo o vapor de água, a atmosfera da Terra 
consiste (por volume) em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio, 0,035% de dióxido 
de carbono (esse nível está aumentando) e quantidades mínimas de outros gases (inclusive neon, 
criptônio, hélio e os poluentes do ar). O vapor de água pode constituir até 3,0%, dependendo da 
umidade e da temperatura relativas da atmosfera. 
 
B 
 
Bacia de drenagem: área geográfica limitada pela topografia (interflúvio), onde os fluxos hídricos 
superficiais (curso d’água ou sistema conectado de cursos d’água) são coletados para um dreno (ou 
corpo d’água) principal e a vazão efluente é descarregada por uma saída única (exutório). Ordem da 
drenagem (hierarquização dos vales de uma bacia de drenagem): 1ª ordem (vales mais elevados e sem 
tributários); 2ª ordem (a jusante da confluência de 2 ou mais tributários de 1ª ordem); 3ª ordem (a 
jusante da confluência de 2 ou mais tributários de 2ª ordem) e assim sucessivamente, sendo que um 
tributário de ordem “n” pode desembocar em outro de ordem maior que “n+1”. 
 
Bacia hidrográfica: sistema aberto que compreende uma porção de terreno limitada pela topografia, 
onde um sistema fluvial recolhe água, podendo haver contribuição de água subterrânea. As bacias de 
drenagem são diferenciadas das bacias hidrográficas, pois nessas prevalece uma visão conjunta das 
condições naturais e das atividades humanas desenvolvidas. Sistema físico onde se instalou uma área 
de captação (coleta) dos fluxos provenientes da água precipitada. Essa área é demarcada por divisores 
topográficos, tendo apenas um ponto de saída, denominado de exutório. 
 
Balanço hídrico: equação de equilíbrio em que se consideram as entradas e saídas de água no interior 
de uma região hidrológica bem definida (p. ex.: bacia hidrográfica, lago), levando-se em conta as 
variações efetivas de acumulação. O balanço da água se baseia no princípio de que durante um certo 
intervalo de tempo as afluências totais de uma bacia ou formação aquática devem ser iguais ao total 
das saídas mais a variação, positiva ou negativa, do volume de água armazenado nessa bacia ou corpo 
de água:  
 

BH = P – E – Q ± Δs 
Sendo: 
P =volume de água precipitada na bacia;  
E =volume de água que retorna à atmosfera (evaporação e transpiração, denominado de 
evapotranspiração);  
Q =volume de água escoado pela bacia;  
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Δs =variação positiva (o escoamento é alimentado pela água subterrânea) ou negativa (o escoamento 
alimenta a água subterrânea) devida ao armazenamento de água no interior da bacia. 
 
Banco de areia: depósito de sedimentos clásticos (dominantemente arenosos, mas também contendo 
argila e cascalho), acumulados sobre o leito de um rio ou em sua foz, em um lago ou no mar, em 
função da perda de energia do agente transportador. Sinônimo: barra. 
 
Bioma: unidade ecológica ampla, de aspecto uniforme, facilmente identificável, onde interagem o 
clima e a biota regionais e o substrato, sendo sempre designado pelo tipo de vegetação predominante. 
Mas o bioma também pode ser visto como sendo somente a comunidade biológica regional, distinta e 
complexa, especialmente caracterizada por uma formação vegetacional clímax e sua fauna associada. 
Exemplos de biomas brasileiros são a Floresta Amazônica e os Campos Sulinos. 
 
Biomassa: quantidade total do material biológico existente em determinado local e a determinado 
tempo, representado pela massa combinada de todos os animais e plantas que habitam uma área 
específica, ou de uma determinada população. Geralmente expressa como peso seco por área (gramas 
por metro quadrado, quilograma por hectare, ou fibra por acre). Matéria orgânica usada como 
combustível (combustível de biomassa). 
 
Biota: conjunto dos componentes bióticos (seres vivos) que habitam um determinado ambiente 
ecológico (ecossistema), em estreita correspondência com as características físicas, químicas e 
biológicas desse ambiente. 
 
Boçoroca: cavidade alongada, mais ou menos profunda, formada por processo erosivo descontrolado a 
partir de ravinas, estradas antigas, valetas ou outros pontos topográficos favoráveis ao escoamento 
concentrado das águas superficiais. Freqüentemente resulta da ação combinada da erosão superficial e 
da erosão subterrânea, em terreno friável e pouco compactado (arenoso ou argiloso, entre outros). 
Pode atingir profundidades de várias dezenas de metros e extensão de várias centenas de metros ou 
mesmo quilômetros. Sinônimo: voçoroca (vide). 
 
C 
 
Camada: estrutura sedimentar individualizada, uniforme ou não, com forma tabular e separada das 
unidades superiores e inferiores por descontinuidades geradas por mudança no tipo de material 
depositado e/ou nas condições de sedimentação. Corresponde à menor unidade reconhecida na 
classificação estratigráfica. 
 
Cambriano: período geológico que se estendeu entre 540 e 500 milhões de anos atrás. 
 
Canal: conduto natural ou artificial que permanente ou periodicamente contém água em movimento, 
com superfície sempre submetida à pressão atmosférica. O canal artificial geralmente apresenta secção 
transversal com forma geométrica definida. Já no canal natural a secção apenas aproxima-se de uma 
figura geométrica. 
 
Canal fluvial (Morfologia): os padrões básicos dos canais são: retilíneo, meandrante (canais com alta 
sinuosidade), entrelaçado e anastosomado (canais interconectados formando ilhas alongadas), com 
gradações entre eles. São caracterizados em função da sinuosidade (relação entre comprimento do 
talvegue e comprimento do vale), grau de entrelaçamento (número de barras ou ilhas no canal) e 
relação entre largura e profundidade. 
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Capacidade de retenção de água: quantidade de água retida no solo por capilaridade, após a percolação 
da água gravitacional. Expressa pela relação entre os pesos da água retida e do solo seco. Sinônimo: 
capacidade de campo. 
 
Capacidade de suporte: população limite de uma espécie em um sistema natural, considerando-se o 
princípio da sustentabilidade. Densidade populacional que pode ser sustentada por recursos limitados. 
Sinônimo: capacidade de carga. 
 
Capacidade de troca de base: propriedade inerente a alguns minerais, sobretudo os argilosos, de 
carrear cátions (ou ânions) que podem ser trocados com outros cátions (ou ânions) presentes em 
soluções aquosas trazidas ao contato deles. Essa capacidade varia com o tamanho da partícula e com a 
estrutura cristalina. De modo geral, é a seguinte a ordem decrescente de poder da substituição dos 
cátions (série de Hofmeister): Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Al... H. Porém, há uma série específica para 
cada mineral do grupo das argilas. 
 
Carbonífero: período geológico da Era Paleozóica, mais recente que o Devoniano e mais antigo que o 
Permiano. O Período Carbonífero estendeu-se aproximadamente de 355 a 290 milhões de anos atrás. 
 
Carbono (C): elemento não-metálico com massa atômica 12,01 e número atômico 6. O carbono puro 
existe sob duas formas cristalinas diferentes – diamante e grafite – e em numerosas formas não-
cristalinas, como no carvão vegetal e no negro de carvão. Sua capacidade para se ligar em cadeias ou 
anéis complexos  de  hidrocarbonetos  e outros compostos orgânicos transforma-o na espinha dorsal da 
química. 
 
Cascalho: fragmento de rocha e/ou mineral com diâmetro médio entre 2mm e 60mm e granulação 
mais grossa que areia. 
 
Cenário: construção teórica ou experimental, simulando eventos ou situações reais de modo a estudar 
seu desenvolvimento e conseqüências, especular sobre suas possibilidades e avaliar os possíveis 
impactos ambientais. 
 
Cenozóica: a mais moderna das eras geológicas, com início há 65 milhões de anos. Segue a Era 
Mesozóica, subdividindo-se nos períodos Terciário e Quartenário. Comporta fases orogenéticas e de 
vulcanismo importantes, às quais se devem as cadeias de montanhas modernas e as atividades 
vulcânicas remanescentes. A grande glaciação pleistocênica foi um dos eventos recentes da Era 
Cenozóica. 
 
Ciclo das águas: ciclo hidrológico (sinônimo). 
 
Ciclo de erosão: seqüência de fases evolutivas das formas de relevo, por dissecação e aplainamento: 
juventude, maturidade e senilidade. Processo que descreve o desenvolvimento da paisagem com 
condição de soerguimento e de topografia irregular, pela redução a uma peneplanície de baixo relevo 
por erosão de longo prazo. O ciclo compreende um período de soerguimento e erosão de uma 
paisagem. Sucessão dos estágios (fases evolutivas) jovem, maduro e senil, pelas quais passa uma 
região, desde a sua sobrelevação inicial e dissecação até o estágio final da sua destruição 
(peneplanação). 1) No estágio jovem, a área recentemente elevada é intensivamente trabalhada pela 
erosão fluvial. Os vales se aprofundam e têm a forma de um V, separados por divisores largos. 2) No 
estágio maduro inicia-se o estreitamento dos divisores e o relevo vai sendo progressivamente 
reduzido; os vales se alargam e os divisores se arredondam. A rede de drenagem atinge a sua 
plenitude. 3) No estágio senil o relevo se reduz consideravelmente, até que a região apresente uma 
topografia muito suave – peneplano. Os vales dos rios tendem a aproximar-se do nível de base; a 
erosão é reduzida, pequena, em contraposição com a sedimentação fluvial, que se torna importante. 
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Ciclo de sedimentação: seqüência de eventos que engloba a destruição de rochas (intemperismo), o 
transporte do material resultante, sua deposição e a litificação, originando uma rocha sedimentar. Um 
ciclo pequeno é designado ciclotema 
 
Ciclo hidrológico: sistema físico, seqüencial, dinâmico e fechado que comporta uma sucessão de fases 
pelas quais a água circula na natureza tendo a energia solar como força motriz: evaporação no 
solo, das águas continentais e dos oceanos; transpiração pelos seres vivos; condensação para formar 
nuvens; precipitação; interceptação; acumulação no solo ou nos corpos d’água; escoamento superficial 
e subterrâneo para o mar (principalmente) e reevaporação para constituir um novo ciclo. 
Teoricamente, nesse sistema não há entrada nem saída da água, só de energia. O ciclo hidrológico 
controla o movimento da água entre a atmosfera, os oceanos e os ambientes aquáticos e terrestres. 
Sinônimo: ciclo das águas (vide). 
 
Coluvião: depósito formado por fragmentos de rocha ou minerais, mal selecionados e mal 
classificados, transportados principalmente pela ação da gravidade de áreas circunvizinhas, que se 
acumularam na base de uma encosta. Por suas características genéticas pode apresentar elementos 
minerais ou pétreos diferentes da rocha subjacente. Sinônimo: colúvio. 
 
Conservação: sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização 
sustentada dos recursos naturais em nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica. 
Manutenção de áreas naturais preservadas, por um conjunto de normas e critérios científicos e legais, 
visando à sua utilização para estudos científicos. 
 
Crato: porção da litosfera continental, muito antiga e localizada no interior de escudos, que não é 
geralmente afetada pela atividade tectônica. Distingue-se crato continental de crato oceânico. O 
planalto brasileiro é um clássico exemplo de crato. Sinônimo: cráton. 
 
Cretáceo: o mais novo dos três períodos geológicos da Era Mesozóica, ocorrido entre 135 e 65 
milhões de anos atrás, sucedendo ao Jurássico e precedendo o Cenozóico. 
 
Cristal: substância sólida, natural (mineral) ou artificial, homogênea e anisotrópica, geralmente 
apresentando uma forma externa poliédrica, com estrutura interna organizada segundo uma rede 
cristalina de átomos que se repete tridimensionalmente em uma unidade química básica denominada 
célula unitária, com eixos e planos de simetria, sendo 32 classes de simetria agrupadas em seis 
sistemas cristalinos. 
 
Cronológica: (divisão) as divisões do tempo geológico, em ordem decrescente de importância, são: 
Éon, Era, Período e Época. 
 
Crosta: parte superior da litosfera, sólida, divide-se em continental e oceânica. 
 
Crosta continental: parte da litosfera terrestre composta por rochas graníticas e dioríticas. A espessura 
da crosta continental varia geralmente de 25-30km a 50-70km, com seu limite inferior determinado 
pela descontinuidade de Mohorovicic. 
 
Crosta oceânica: crosta basáltica densa, com espessura entre 5km e 10km, subjacente à maior parte da 
área oceânica da Terra. 
 
Curso d’água: drenagem natural, dependente do escoamento superficial, subsuperficial e da 
precipitação direta sobre a calha fluvial, com regime perene, intermitente ou efêmero, podendo 
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desembocar em outro corpo hídrico, dissipar-se em areias do deserto ou desaparecer em depressões 
cársticas (áreas com rochas carbonáticas). Sinônimo: rio (vide) (quaisquer que sejam suas dimensões). 
 
Curvas-de-nível: curvas definidas por interseções da superfície topográfica com planos de nível 
dispostos em intervalos regulares. 
 
Custo ambiental: conjunto de bens ambientais a serem perdidos ou comprometidos em conseqüência 
de um empreendimento econômico. O valor monetário dos danos causados ao ambiente por uma 
determinada atividade humana. 
 
D 
 
Dano ambiental: qualquer alteração no meio ambiente provocada por intervenção antrópica. Sinônimo: 
degradação ambiental (vide). 
 
Decantação: processo de separação dos componentes de um sistema heterogêneo sólido-líquido, 
sólidogasoso ou líquido-líquido em que o componente mais denso, sob a ação da gravidade, se 
deposita naturalmente. A velocidade de decantação depende da concentração e da dimensão das 
partículas ou dos aglomerados obtidos por coagulação ou floculação. 
 
Declividade (terreno): inclinação com referência ao plano horizontal. Expressa em graus ou 
percentagem. Declividade (%) = distância vertical / distância horizontal x 100. 
 
Degradação ambiental: alteração adversa das características do meio ambiente (Lei n. 6.938, de 
31.8.1981). Termo usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao meio ambiente pelos 
quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade 
produtiva dos recursos ambientais. Processo gradual de alteração negativa do ambiente. Sinônimo: 
dano ambiental (vide). 
 
Depósito aluvial. aluvião (sinônimo - vide). 
 
Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, 
causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. 
 
Desequilíbrio ambiental: fenômeno natural ou induzido que afeta o ecossistema de uma região, 
modificando a inter-relação entre os organismos vivos e seu ambiente. Traduz-se, principalmente, pela 
explosão populacional de determinada espécie da fauna ou flora sobre as demais, ou pelo declínio e 
extinção de várias espécies que compõem o sistema ecológico local. 
 
Desertificação: processo de alterações ecológicas, com degradação do solo, natural ou provocado por 
remoção da cobertura vegetal ou utilização predatória, que, graças a condições climáticas e edáficas 
peculiares, acaba por transformá-lo em deserto. Opõe-se à biologização, indicando redução de 
processos vitais nos ambientes. 
 
Deserto: região árida cuja flora e fauna são especialmente adaptadas à escassez de chuva (menos de 
250mm/ano), com temperaturas diurnas e noturnas muito variáveis, longos períodos de seca ou, mais 
raramente, sem chuva de todo. Esse conceito é extensivo às regiões de clima extremamente frio ou de 
solos estéreis, que se caracterizam por intensa desintegração das rochas e são sujeitos à ação eólica, 
tanto destrutiva como construtiva. Há desertos de areia e desertos de rochas. 
 
Desmatamento: destruição e corte indiscriminado ou não de matas e florestas. 
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Devoniano (Período ou Sistema): período da Era Paleozóica que ocorreu entre 410 milhões e 355 
milhões de anos atrás, sucedendo o Siluriano e precedendo o Carbonífero 
 
Divisão estratigráfica: conjunto de rochas geradas durante uma divisão cronológica. As divisões 
estratigráficas são: sistema, série, grupo, formação, membro, cunha, lente, camada, zona. 
 
Dobra: curvatura ou flexão comumente produzida nas rochas por processos tectônicos, porém também 
resultante de outros fenômenos (p. ex.: intrusão magmática, deslizamento etc.). Encurvamento 
produzido em qualquer feição planar de uma rocha por compreensão lateral, cisalhamento diferencial 
ou movimento de compreensão vertical diferencial. Distinguem-se vários tipos de dobras: anticlinal, 
sinclinal, monoclinal etc. Alguns autores denominam flexão à dobra monoclinal. As dobras ocorrem 
normalmente em associação. Distinguem-se, em uma dobra, os seguintes elementos descritivos: 
flancos, plano axial, eixo, crista e plano de crista. 
 
Drenagem: sistema de vales por onde fluem e escoam águas superficiais na forma de córregos, 
riachos, rios, incluindo lagos e lagoas dispostos nesse fluxo, que são drenadas para partes mais baixas 
até atingir o oceano, mar ou, excepcionalmente, outro nível base de erosão (como ocorre em certas 
regiões interioranas especiais, a exemplo de mares interiores e as playas de regiões desérticas). 
Conjunto de processos ou métodos destinados a coletar, retirar e conduzir a água de percolação de um 
maciço, estrutura ou escavação. 
 
Drenagem superficial: sisposição dos canais de drenagem, naturais ou artificiais, de uma determinada 
área. Conjunto de processos destinados ao esgotamento de águas superficiais. Sinônimo: rede de 
drenagem. 
 
E 
 
Ecologia: ramo da ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Origem do 
termo: do grego oikos = casa + logos = ciência. 
 
Ecossistema: sistema ecológico que inclui todos os organismos de uma determinada área, em interação 
com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura trófica definida, 
diversidade biológica e reciclagem de materiais (troca de materiais entre componentes vivos). O 
ecossistema é a unidade básica da Ecologia. 
 
Elemento: qualquer substância composta de partículas quimicamente idênticas (átomos) que não 
podem ser subdivididas em partículas menores, mais simples, por meios químicos normais. Os 
elementos são ordenados em uma Tabela Periódica conforme o número de prótons nucleares, pois o 
número de nêutrons pode variar em diferentes isótopos do mesmo elemento. 
 
Eluvião: material residual de qualquer natureza, originado por intemperismo ou erosão, com pouco ou 
nenhum transporte, sendo distinto do solo autóctone. Geralmente o depósito eluvionar é constituído 
por fragmentos minerais e rochosos mais resistentes ao intemperismo, que permanecem in situ, 
enquanto o material menos resistente é erodido e transportado. Sinônimo: elúvio. 
 
Encosta: declive nos flancos de um morro, de uma colina ou de uma serra. Sinônimo: falda. 
 
Eoceno: a segunda das cinco épocas no Período Terciário (subépoca) do tempo geológico. O Eoceno 
ocorreu aproximadamente entre 57,8 e 36,6 milhões de anos atrás. 
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Eólico (depósito): formado por sedimentos transportados pelo vento, normalmente caracterizado por 
boa seleção granulométrica, marcante arredondamento dos grãos e estratificação diagonal cruzada 
(freqüente em material arenoso, porém ausente em material fino). 
 
Epirogênese: processo diastrófico com grande amplitude e duração que resulta na formação de 
cordilheiras. Caracteriza-se por ajustamentos da crosta terrestre, dominantemente verticalizados, 
positivos ou negativos, muito lentos, continuados por longos períodos, devido às reações isostáticas 
atuantes em áreas cratônicas. 
Época: unidade de terceira ordem da escala de tempo geológico. Uma Época é uma subdivisão de um 
Período, sendo mais longa do que uma Idade. As rochas formadas durante uma Época (no seu sentido 
mais amplo) constituem uma Série. 
 
Era: divisão do tempo geológico inferior a Éon e superior a Período. Subdivide-se em Cenozóica, 
Mesozóica e Paleozóica, Proterozóica e Arqueano, compreendendo vários Períodos Geológicos. 
 
Erosão no sentido lato: efeito combinado de todos os processos degradacionais terrestres, incluindo 
intemperismo, transporte, ação mecânica e química da água corrente, vento, gelo etc. No sentido 
estrito: corte gradativo das rochas sólidas pela ação dos rios, ventos, geleiras e mar. Cf. com 
desnudação, degradação, dissecação e corrosão. Distinguem-se, segundo o caso: erosão eólica, fluvial, 
glacial e marinha. Processo degradacional que atua sobre as rochas e solos graças à ação do 
intemperismo químico ou pela ação mecânica dos agentes de transporte, como a água dos rios (erosão 
fluvial), a água da chuva (erosão pluvial), dos ventos (erosão eólica), do degelo (erosão glacial), das 
ondas e correntes do mar (erosão marinha). A destruição das saliências e reentrâncias do relevo pela 
remoção física das rochas e/ou dos solos faz com que a superfície terrestre tenda a um nivelamento ou 
colmatagem. O processo natural de erosão pode ser acelerado pela ação humana, seja pela remoção da 
cobertura vegetal (desmatamento), seja pela destruição da flora causada pela emissão de poluentes em 
altas concentrações na atmosfera. 
 
Escoamento fluvial: termo geral que designa o movimento da água na calha de um curso de água. 
Corresponde à quantidade total de água que alcança o curso fluvial, incluindo o escoamento pluvial 
imediato e a quantidade de água que, pela infiltração, vai se juntar a ela de modo lento. Sinônimo: 
deflúvio. 
 
Escoamento superficial: fluxo de água (p. ex.: chuva, água de irrigação), proveniente de zonas de 
saturação temporárias, que circula nos extratos superiores a uma velocidade maior que a velocidade do 
escoamento subterrâneo e, finalmente, retorna aos corpos d’água. O escoamento pode carrear po 
luentes do ar e do solo para os corpos receptores. 
 
Estado da Degradação (eD): instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capaz de assegurar, desde o início do programa, que se faça um exame sistemático dos 
impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas 
alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis 
pela tomada de decisão, e por eles considerados. 
 
Estrato: unidade individual de rocha estratificada com 1cm ou mais de espessura, separada dos estratos 
imediatamente superior e inferior por mudança discreta na litologia ou por quebra física de 
continuidade. 
 
Estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos referentes a aspectos ambientais relacionados à 
localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados 
como subsídio para a análise da licença requerida. 
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Evapotranspiração: quantidade de água transferida da superfície para a atmosfera, por evaporação das 
superfícies e por transpiração dos seres vivos, principalmente das plantas. 
 
Evapotranspiração potencial: quantidade teórica máxima de água perdida pela evaporação e 
transpiração combinadas que podem ocorrer numa superfície com oferta ilimitada de água. Esse valor 
ajuda a prever as necessidades de consumo de água nos diferentes climas. 
F 
 
Fanerozóico (Éon): designação aplicada ao tempo correspondente às eras Paleozóica, Mesozóica e 
Cenozóica, estendendo-se de 570 milhões de anos atrás até os dias de hoje, caracterizado por grande 
desenvolvimento da vida na Terra. 
 
Fases de erosão (rio): as fases da atividade erosiva de um rio são: 1) juvenil, em que a erosão 
predomina sobre a sedimentação; 2) madura, quando ocorre equilíbrio entre o transporte de 
sedimentos e a erosão; 3) senil, estágio no qual predomina a sedimentação com formação de meandros 
e alargamento da planície fluvial. Essas fases não têm relação com a idade real do rio e podem ocorrer 
simultaneamente em diferentes segmentos do curso de uma drenagem. 
 
Fonte: lugar na superfície (rocha, solo ou corpo d’água) onde o lençol freático é interceptado pela 
superfície topográfica e aflora naturalmente água subterrânea. Distinguem-se vários tipos de fontes, 
tais como: artesiana, de camadas, de falha, de vale, de diáclase etc., bem como mineral e termal. 
Sinônimos: nascente (vide); olho d’água (vide). 
 
Formação geológica: unidade litoestratigráfica fundamental na classificação local das rochas. A sua 
individualização é geralmente determinada por modificações litológicas, descontinuidade de 
sedimentação ou outras evidências de importância. É uma unidade genética que representa um 
intervalo de tempo variável e que pode ser composta por materiais provenientes de fontes diversas. 
Deve ser mapeável em superfície ou em subsuperfície. As formações são subdivididas em membros ou 
combinadas em grupo. 
 
Franja capilar: zona subsuperficial, situada acima do lençol freático, onde espaços porosos do solo ou 
da rocha são completamente preenchidos com água, sustentada quer por atração eletrostática entre 
moléculas minerais quer por forças osmóticas. 
 
G 
 
Geologia: ciência que estuda a Terra, sua origem, formação e os materiais que a compõem, com ênfase 
nos recursos minerais e hídricos e nos fenômenos naturais ocorridos durante as várias eras e períodos 
da escala geológica. Os estudos em Geologia Ambiental têm tido grande aplicabilidade como suporte 
para os estudos ambientais. 
 
Geomorfologia: ramo das Ciências da Terra que trata das formas de relevo, buscando a interpretação 
da origem e evolução dos padrões morfológicos, considerando os controles litoestruturais e climáticos. 
Aborda as rochas, o clima, os processos construtivos e destrutivos naturais e antrópicos, as drenagens 
associadas e as diferentes formas internas e externas que constituem o relevo terrestre. 
 
Gestão ambiental: processo que engloba a condução, a direção e o controle dos recursos naturais, com 
base em determinados instrumentos, o que inclui medidas econômicas, regulamentos e normatização, 
investimentos públicos e financiamento, requisitos institucionais e judiciais. 
 
H 
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Habitat: tipo de ambiente caracterizável quanto às condições bióticas e abióticas. Lugar onde um 
animal ou planta vive ou se desenvolve normalmente, em geral diferenciado por características físicas 
ou por plantas dominantes. Exemplos: desertos, lagos, florestas etc. 
 
Hipsometria: é a representação altimétrica do relevo no mapa de uma região pelo uso de cores 
convencionais. 
Holoceno: a época mais recente da escala de tempo geológico. O Período Holocênico estende-se desde 
aproximadamente 10.000 anos atrás até o presente. Sinônimo: recente. 
 
Horizonte (solo): zona ou camada razoavelmente distinta em um perfil de solo, paralela à superfície, 
que tem uma identidade definida ligada à composição e às características físicas. Um perfil completo 
de solo (perfil de alteração) é composto do saprólito (horizonte C) e do solum (horizontes O, A, E, B), 
com a seguinte distribuição do topo para a base: horizonte O – nível superficial de acumulação de 
material orgânico (restos de plantas e animais) em estágio de decomposição; horizonte A – camada 
superior, escura, formada por mistura de material mineral e orgânico, com atividade biológica 
considerável. Nesse horizonte se fixa a maior parte das raízes das plantas e vivem animais que ajudam 
a decompor os restos orgânicos e deles se alimentam, como bactérias e minhocas; horizonte E – nível 
mais claro, onde ocorre a remoção de argilas, matéria orgânica e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio; 
horizonte B – nível onde ocorre acumulação de argila, matéria orgânica e oxi-hidróxidos de ferro e de 
alumínio. Muitos dos nutrientes lixiviados dos horizontes superiores ocorrem neste nível, sendo 
alcançados pelas raízes que atingem maiores profundidades; horizonte C (Saprólito) – nível da rocha 
parcialmente alterada, podendo manter vestígios da estrutura e da textura da rocha original (rocha-
parental); horizonte R – rocha não alterada (rocha parental) que deu origem ao solo. Há casos em que 
o solo foi transportado (alóctone) e a sua constituição não corresponde à rocha situada em sua base. 
 
I 
 
Impacto ambiental: qualquer alteração significativa no meio ambiente, em um ou mais de seus 
componentes, provocada por uma ação humana. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (Resolução Conama n. 001/1986). 
 
Impacto ambiental regional: todo e qualquer impacto ambiental que afete, no todo ou em parte, o 
território de dois ou mais estados. 
 
Intemperismo: conjunto de processos que ocorrem na superfície terrestre e ocasionam desintegração e/ 
ou decomposição dos minerais e rochas pela ação de agentes principalmente atmosféricos e 
biológicos. Pode ser: 1) físico (mecânico), relacionado à desintegração; ou 2) químico, correspondente 
à decomposição. O intemperismo biológico é um caso especial do intemperismo físico ou químico. O 
tipo de intemperismo depende muito do clima. Sob clima quente e úmido (tropical) predomina o 
intemperismo químico. Em clima seco, quente (árido) ou frio, predomina o intemperismo mecânico. 
Em clima úmido moderado os dois tipos se contrabalançam. Pelo intemperismo formam-se minerais 
novos, estáveis às condições de superfície, como o caulim e a hidrargilita. O processo de intemperismo 
é a primeira etapa da pedogênese, cujo termo final é o solo. Alguns autores preferem o termo 
meteorização, equivalente ao termo inglês weathering. Sinônimo: meteorização. 
 
J 
 
Jurássico segundo dos três períodos da Era Mesozóica, tendo durado de aproximadamente 200 a 140 
milhões de anos atrás. Sucedeu ao Triássico e precedeu o Cretáceo. 
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Jusante (rio) em relação a um ponto referencial, parte do curso de uma drenagem superficial situada 
rio abaixo 
 
K 
 
kárstico (sistema): cárstico (sinônimo - vide). 
 
L 
 
Lago corpo d’água superficial, continental, formado em depressões do solo, podendo conter água 
doce, salobra ou salina. É um habitat lêntico (de águas calmas) com forma, profundidade e extensão 
variáveis. Geralmente, são alimentados por um ou mais afluentes, podendo apresentar rios emissários, 
que evitam seu transbordamento. 
 
Lagoa reservatório de água doce, salobra ou salgada, natural ou artificial, formando um habitat lêntico 
(águas quietas). As lagoas podem ser definidas como lagos de pequena extensão e profundidade. 
Embora tecnicamente incorreto, é freqüente usar a denominação “lagoa” para as “lagunas”, estas 
situadas no litoral e conectadas ao mar. 
 
Landsat: programa norte-americano de sensoriamento remoto que consiste em uma série de satélites 
artificiais dotados de scanners multiespectrais, usados principalmente para pesquisas de vegetação e 
mapeamento temático da Terra. O mais recente satélite em operação é o Landsat 7, lançado em 1999, 
com um sensor denominado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). A operação é administrada 
pela National Aeronautic and Space Agency (NASA), ficando a produção e comercialização de 
imagens a cargo do United Sates Geological Survey (USGS). 
 
Laterita: tipo de solo desenvolvido sob clima tropical e temperado úmido, lixiviado por intemperismo 
químico, enriquecido em alumínio hidratado e óxidos de ferro e empobrecido em silício, potássio e 
magnésio em relação à composição da rocha-mãe (rocha parental). O nome deriva do latim latere = 
tijolo, porque é caracteristicamente vermelho. Pode formar minérios de ferro, alumínio ou níquel. 
Alguns autores adotam o termo “laterito” para designar a rocha formada ou em fase de formação, 
quando o processo de laterização é quase total: após desidratação originam-se crostas, cangas e 
concreções limoníticas (ricas em Fe2O3) e bauxitos (ricos em Al2O3). 
 
Laterização: processo de intemperismo próprio de climas quentes e úmidos que culmina na formação 
de laterita. Na laterização, a sílica e os cátions são lixiviados, com conseqüente concentração de 
sesquióxidos de Fe e Al, sendo os ânions (p. ex.: fosfatos) fixados pelo colóide mineral. Os solos 
resultants. 
 
Latitude: medida angular da distância a partir do Equador da Terra, em que o Equador é tomado como 
0° e os pólos são tomados como 90°. 
 
Leito fluvial: parte inferior de um vale fluvial, esculpido por escoamento, podendo ter 
condicionamento estrutural e/ou litológico, ao longo do qual fluem, em períodos entre cheias, a maior 
parte do caudal e dos sedimentos transportados pelo escoamento. 
 
Leito maior: calha alargada do rio, ocupada em períodos de cheia. Sinônimos: leito maior periódico; 
sazonal. 
 
Leito menor: canal, com margens bem definidas, ocupado pelo rio no período das águas baixas. 
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lençol freático lençol d’água subterrâneo limitado superiormente por uma superfície livre, submetida à 
pressão atmosférica normal. 
 
Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, tendo em conta as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas pertinentes. 
 
 
Lixiviação: termo utilizado em Geoquímica e em Geologia para indicar qualquer processo de extração 
ou solubilização bilização seletiva de constituintes químicos de uma rocha, mineral, depósito 
sedimentar ou solo, pela ação de um fluido percolante, como a infiltração das águas subterrâneas. 
Sinônimo: lixiviamento. 
 
M 
 
Magnitude do impacto: um dos atributos principais de um impacto ambiental. É a grandeza de um 
impacto em termos absolutos, podendo ser definida como a medida da alteração no valor de parâmetro 
ambiental. 
 
Manancial: qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo (p. ex.: rio, lago, nascente do lençol 
freático ou do lençol profundo), utilizado para abastecimento humano, industrial, dessedentação 
animal ou irrigação. 
 
Manto: geosfera interna da Terra, situada entre o núcleo e a crosta, a profundidades entre 100km a 
2.900km da superfície. É limitado pelas descontinuidades de Mohorovicic e de Wiechert-Gutenberg, 
sendo dividido em: 1) manto superior, constituído por silicatos como olivina e piroxênio; 2) manto 
inferior, constituído provavelmente de sulfetos e óxidos, com uma zona de transição entre os dois. 
 
Manto de intemperismo: capeamento natural, inconsolidado e gerado por intemperismo, que re cobre o 
substrato rochoso. A sua espessura varia de alguns centímetros até dezenas de metros. O solo é parte 
do manto de intemperismo. Às vezes, porém, corresponde à sua totalidade. Quando o manto se 
constitui de material originário da rocha fresca imediatamente subjacente, é classificado como 
residual; de outro modo, é denominado de transportado. Sinônimo: regolito. 
 
Mapa geológico: representação bidimensional destinada a informar sobre a geologia de uma 
determinada região, geralmente abstraindo-se o manto de decomposição (manto de 
intemperismo/solo). As rochas e estruturas recebem cores e símbolos diferentes, padronizados 
conforme sua natureza, composição, idade e posicionamento. Uma legenda mostra a seqüência 
cronológica de formação, discriminando da base para o topo as unidades, com idades decrescentes. 
 
Mapa topográfico: representação bidimensional da superfície da Terra, usada para ilustrar o relevo 
topográfico pelo emprego de curvas de nível. A forma e o espaçamento das curvas retratam as feições 
topográficas em conformidade com a escala utilizada. 
 
Medidas mitigadoras: medidas tomadas em um empreendimento, com o objetivo de reduzir, ou 
mesmo eliminar, procedimentos que possam causar prejuízos ao meio ambiente antes que isso ocorra. 
 
Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida, em todas as suas formas (Lei n. 6.938/1981, art. 3º). Meio 
ambiente antrópico é aquele em que o ser humano realiza suas ações, as quais envolvem fatores 
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sociais, econômicos e culturais. Em sentido restrito, diz-se dos impactos no meio ambiente gerados 
por ações do homem (Resolução Conama n. 012, de 4.5.1994, art. 1º). 
 
Mesozóica (Era): era geológica do Fanerozóico, intermediária entre as eras Paleozóica (245 milhões 
de anos) e a Cenozóica (65 milhões de anos). Inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. 
 
Monitoramento: medições ou observações sistemáticas e intercomparáveis em uma série espaço-
temporal de qualquer variável ou atributo ambiental que forneça uma visão sinóptica ou uma amostra 
representativa do meio ambiente, com um propósito determinado. No contexto de uma avaliação de 
impacto ambiental, refere-se à medição das variáveis ambientais após o início da implantação de um 
empreendimento para documentar asalterações, basicamente com o objetivo de testar as hipóteses e 
previsões dos impactos e as medidas mitigadoras. Sinônimos: monitoragem; monitoração. 
 
Montante (rio) a partir de um determinado referencial, a porção do curso de uma drenagem superficial 
situada rio acima. 
 
N 
 
Nascente: surgência natural de água subterrânea, quando o lençol freático é interceptado pela 
superfície topográfica. Sinônimos: fonte (vide); olho d’água (vide). 
 
Nível de base (rio): nível da superfície do solo em relação a qual um rio não pode mais aprofundar por 
erosão o seu próprio canal. Pode ser regional (nível do mar) ou local (p. ex.: lago). 
 
Nível freático: superfície que liga os níveis estáticos de todos os poços de uma região. Corresponde: 1) 
nas rochas granuladas permeáveis, à face superior do corpo de água livre que preenche completamente 
os poros; 2) nas rochas fraturadas, à superfície de contato entre o corpo líquido e a camada de ar 
sobreposta. 
 
O 
 
Olho-d’água: local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol freático 
(Resolução Conama n. 4, de 18.9.1985). Sinônimos: fonte (vide); nascente (vide). 
 
 
Ordenamento ambiental: conjunto de metas, diretrizes, ações e disposições coordenadas destinado a 
organizar, em certo território, o uso dos recursos ambientais e as atividades econômicas, de modo a 
atender a objetivos políticos (ambientais, de desenvolvimento urbano e econômico etc.). Sinônimo: 
ordenamento ecológico. 
 
Ordoviciano: segundo período geológico da Era Paleozóica, situado após o Período Cambriano e antes 
do Siluriano. O período Ordoviciano estendeu-se entre 505 e 438 milhões de anos atrás. 
 
P 
 
Padrão de drenagem: variação de forma, organização e densidade da rede de drenagem ditada 
principalmente por fatores climáticos e geológicos. Exemplos de padrões: dendrítico, paralelo, 
retangular e radial, em treliça, anelar, anastomosado, com alta ou baixa densidade, entre outros. 
 
Paleoceno: a primeira de cinco épocas do Período Terciário (Subera) do tempo geológico. O 
Paleoceno durou de aproximadamente 66 a 57,8 milhões de anos atrás. 
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Paleozóico: era geológica do Éon Fanerozóico, precedida pelo PréCambriano (Neoproterozóico) e 
sucedida pelo Mesozóico, tendo se estendido entre 570 a 245 milhões de anos atrás. 
 
Pangea: segundo a teoria da Deriva Continental, é a denominação de um antigo continente único, 
rodeado por um grande oceano (Pantalassa), que provavelmente existiu há cerca de 250 milhões de 
anos. Por fragmentação estrutural, originou no  Triássico duas grandes massas continentais, Laurásia e 
Gondwana, separadas pelo oceano Tethys. 
 
Parâmetro: valor de uma variável independente referente a um elemento ou atributo que confira 
situação qualitativa e/ou quantitativa de determinada propriedade de corpos físicos a caracterizar. Os 
parâmetros podem servir de indicadores para esclarecer a situação de determinado corpo físico quanto 
a uma certa propriedade. 
 
Passivo ambiental: termo usado para denominar potenciais riscos de caráter ambiental relacionados ao 
cumprimento da legislação ambiental vigente na data da avaliação ou a quaisquer obrigações de fazer, 
de deixar de fazer, de indenizar, de compensar ou de assumir qualquer outro compromisso de caráter 
ambiental. 
 
Pedimento: superfície de erosão que parte do sopé de um relevo montanhoso e tem caimento 
topográfico suave no sentido dos fundos de vales. O processo de pedimentação, que envolve a erosão e 
o recuo das escarpas, origina depósitos clásticos 
 
Perfil do solo: seção vertical do solo representando todos os horizontes inter-relacionados 
pedogeneticamente, abrangendo até a rochamãe (rocha parental). 
 
Perfil geológico: representação, por projeção, de uma seção normal a uma porção da superfície, 
consignando as escalas vertical e horizontal e a relação entre ambas, além da orientação geográfica. Os 
perfis podem ter uma orientação qualquer ou corresponder a uma seção perpendicular às camadas; 
nesse caso, são perfis transversais ou perpendiculares. Podem resultar: 1) da observação direta das 
camadas aflorantes: perfis observados ou naturais; 2) de interpretações e construções diversas: perfis 
construídos ou ideais. 
 
Período: unidade fundamental da escala geológica de tempo, inferior a Era e superior a Época. P. ex.: 
Período Cambriano. As rochas formadas durante um Período recebem o nome de Sistema. 
 
Permeabilidade: capacidade de uma rocha ou formação geológica de permitir a passagem de fluidos, 
com destaque para a água do subsolo, pelos seus vazios ou interstícios, sem que ocorra deformação 
estrutural ou deslocamento. Expressa pela quantidade de água que passa por uma seção unitária na 
unidade de tempo (litros/dm2/ dia) e obedece, dentro de certos limites, à lei de Darcy, onde Q 
representa a quantidade de água em cm3 que, no tempo t (min), atravessa a seção s; sendo k o 
coeficiente de permeabilidade, invariável para um determinado tipo de solo. 
 
Permiano (Período ou Sistema): tempo geológico da Era Paleozóica que se segue ao Carbonífero e 
precede o Triássico (este da Era Mesozóica), com duração de 45 milhões de anos, entre 286 milhões e 
245 milhões de anos atrás. 
 
Planície de inundação: área aluvial, relativamente plana, situada próximo ao canal de drenagem, 
inundada quando o escoamento do curso d’água excede a capacidade normal do canal. Ocorre 
usualmente no baixo curso do rio, onde o relevo, mais desgastado pela erosão do que a montante, 
apresenta pequeno gradiente topográfico. Em conseqüência, a energia fluvial é diminuída e não 
consegue transportar muito da carga sedimentar do rio que é depositada, colmatando o vale com 
sedimentos fluviais. Sinônimos: várzea; leito maior (vide). 
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Pré-Cambriano: termo cronoestratigráfico que engloba o Arqueano e o Proterozóico. Abrange todo o 
passado anterior ao período Cambriano (aproximadamente 540 milhões de anos atrás), representando 
cerca de 88% do total do tempo geológico. 
 
Preservação: ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação – um 
ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, 
adotando-se as medidas preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas. 
 
Q 
 
Qualidade ambiental: estado ou situação do meio ambiente, como objetivamente percebido em termos 
de medição de seus componentes, ou subjetivamente, em termos de atributos. 
 
Qualidade da água: características químicas, físicas e biológicas relacionadas com o seu uso para um 
determinado fim. 
 
Qualidade de vida: condições gerais da vida individual e coletiva; habitação, saúde, educação, cultura, 
lazer e alimentação. A qualidade de vida representa algo mais que um nível de vida particular mais 
elevado, pois pressupõe uma infra-estrutura social pública capaz de atuar em benefício do bem comum 
e manter limpo o meio ambiente. 
 
Quaternário: período da Era Cenozóica formado pelo Pleistoceno e pelo Holoceno, que abrange os 
últimos 2 milhões de anos aproximadamente, estendendo-se do fim do Terciário até o presente. 
 
R 
 
Ravina: sulcos produzidos na superfície do solo pelo trabalho erosivo das águas de escoamento das 
chuvas, quando correm em direções preferenciais. 
 
Recarga (aqüífero): volume de água fornecida a um aqüífero durante um ano climático, principalmente 
por água de chuva e drenagem superficial, diretamente em sua área de afloramento ou por cessão de 
um estrato permeável de cobertura. Sinônimo: realimentação. 
 
Recuperação (Ecologia): conjunto de ações, planejadas e executadas por especialistas de diferentes 
áreas de conhecimento humano, que visam proporcionar a restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma condição não-degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original. 
 
Recuperação de área degradada: atividade que visa o retorno do sítio degradado a uma forma de 
utilização, de acordo com um plano préestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma 
estabilidade do meio ambiente (Decreto n. 97.632/1989). 
 
Recurso ambiental: termo aplicado a todas as matérias-primas, tanto renováveis como não-renováveis, 
obtidas diretamente da natureza e aproveitáveis pelo homem. São recursos ambientais: a atmosfera, as 
águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora (Lei n. 6.938/1981, art. 3º). Estende-se o conceito de recursos 
ambientais também para o patrimônio histórico, artístico e cultural, além do patrimônio natural, de 
modo que as políticas ambientais ocupem-se deles. Sinônimo: recurso natural. 
 
Recurso hídrico: volume total de águas superficiais e subterrâneas que ocorrem em uma determinada 
bacia hidrográfica e na(s) bacia(s) hidrogeológica(s) inclusas, disponíveis para todos os tipos de uso. 
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Reflorestamento: ato de reflorestar ou de executar plantação organizada de espécies vegetais para 
repor as que foram cortadas. Geralmente visa à melhoria da qualidade de vida, pela manutenção do 
equilíbrio ambiental, ou o aproveitamento econômico. Uma área devastada pode ser reflorestada, 
principalmente, por duas técnicas diferentes: 1) reflorestamento com espécies nativas, procurando 
restituir a riqueza e a biodiversidade da cobertura florestal original, realizada a partir de um 
levantamento das espécies características que a constituíam anteriormente; e 2) reflorestamento 
realizado com espécies de crescimento rápido (p. ex.: eucaliptos e pinheiros). Em alguns casos 
específicos, como na recuperação de áreas degradadas de pequena ou média dimensões, como os 
minifúndios produtivos, podem-se utilizar conjuntamente espécies nativas e exóticas, em proporções 
variáveis. 
 
Rocha: agregado natural formado por um ou mais minerais (essenciais e acessórios), podendo 
eventualmente conter vidro vulcânico, matéria orgânica ou fragmentos rochosos, constituindo parte 
essencial da crosta terrestre. De acordo com sua origem e peculiaridades as rochas podem ser 
classificadas em ígneas, metamórficas e sedimentares. 
 
Sedimentação: deposição de material sob forma sólida em condições físico-químicas normais da 
superfície terrestre. O material pode ter origem: 1) inorgânica, proveniente da destruição de rochas 
preexistentes; ou 2) orgânica, gerado por processos biológicos. A sedimentação pode se realizar em 
meio aéreo ou aquoso. Iniciase quando: 1) a força transportadora é sobrepujada pela força da 
gravidade (sedimentos clásticos); 2) a água se torna supersaturada de um dos solutos (sedimentos 
químicos); 3) por atividade ou morte de organismos (sedimentos orgânicos, stricto sensu). 
 
Sedimento: material particulado, não-consolidado, originado da destruição de rochas ou de outros 
materiais, transportado pela água, vento e gelo, sendo depositado em um dos muitos ambientes da 
superfície terrestre ou marinha, geralmente apresentando estratificação. Classifica-se segundo: 1) o 
ambiente de sedimentação: continental (fluvial, lacustre, eólico e glacial), marinho (nerítico, batial e 
abissal); 2) o tipo de sedimento: mecânico. 
 
Siluriano: período geológico da Era Paleozóica que sucedeu o Ordoviciano e antecedeu o Devoniano, 
ocorrido entre 435 e 410 milhões de anos atrás. 
 
Sistema ambiental: os processos e interações do conjunto de elementos e fatores que o compõem, 
incluindo, além dos elementos físicos, biológicos e socioeconômicos, os fatores políticos e 
institucionais. 
 
Solo: material inconsolidado, superficial, formado por intemperismo (físico, químico e biológico) e 
erosão, podendo ser autóctone (formado in situ) ou alóctone (quando sofre transporte). Origina-se dos 
saprólitos em virtude das reorganizações estruturais efetuadas por processo pedogênicos. Um perfil 
completo de solo (perfil de alteração) é composto do saprólito (horizonte C) e do solum (horizontes O, 
A, E, B), com a seguinte distribuição do topo para a base: horizonte O – nível superficial de 
acumulação de material orgânico (restos de plantas e animais) em estágio de decomposição; horizonte 
A – camada superior, escura, formada por mistura de material mineral e orgânico, com atividade 
biológica considerável. Nesse horizonte se fixa a maior parte das raízes das plantas e vivem animais 
que ajudam a decompor os restos orgânicos e deles se alimentam, como bactérias e minhocas; 
horizonte E – nível mais claro, onde ocorre a remoção de argilas, matéria orgânica e oxi-hidróxidos de 
ferro e alumínio; horizonte B – nível onde ocorre acumulação de argila, matéria orgânica e oxi-
hidróxidos de ferro e de alumínio. Muitos dos nutrientes lixiviados dos horizontes superiores ocorrem 
neste nível, sendo alcançado pelas raízes que atingem maiores profundidades; horizonte C (Saprólito) 
– nível da rocha parcialmente alterada, podendo manter vestígios da estrutura e da textura da rocha 
original (rocha-parental); horizonte R – rocha não alterada (rocha parental) que deu origem ao solo. Há 
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casos em que o solo foi transportado (alóctone) e a sua constituição não corresponde à rocha situada 
em sua base. 
 
Sustentabilidade: qualidade de um sistema que tem a capacidade de se manter em seu estado atual 
durante um tempo indefinido, não esgotando os recursos de que necessita. 
T 
 
Tabuleiro: formas topográficas que se assemelham a planaltos, com declividade média inferior a 10% 
(aproximadamente 6°) e extensão superior a 10 hectares, terminados em forma abrupta; a chapada se 
caracteriza por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude (Resolução Conama n. 04, 
de 18.9.1985). Sinônimo: chapada. 
 
Talvegue: linha de maior profundidade no leito fluvial de um canal ou de um vale. Resulta da 
intersecção dos planos das vertentes com dois sistemas de declives convergentes. 
 
Tempo geológico: larga escala de tempo durante o qual a Terra sofreu modificações físico-químicas e 
ocorreu a evolução biológica. Se representarmos todo o tempo de formação do planeta (cerca de 4,6 
bilhões de anos) em apenas 1 ano (365 dias), o homem teria aparecido às 20h14 min do dia 31 de 
dezembro, ou seja, teria vivido apenas as últimas 3 horas e 46 minutos do ano. Para comparar, os 
dinossauros viveram mais de 100 milhões de anos, o que seria equivalente a 8 dias e meio. 
 
Terraço: superfície relativamente plana, horizontal ou levemente inclinada, limitada por dois flancos 
escarpados, às vezes estreita e extensa, constituída por depósito sedimentar formado por processos 
fluviais, marinhos ou lacustres. 
 
Terraço fluvial: patamar que margeia um vale fluvial e que demarca um nível antigo do piso desse 
vale. Como conseqüência do rejuvenescimento do rio, os terraços fluviais formam-se por erosão, 
podendo ser entalhados diretamente na rocha do embasamento ou nas aluviões previamente 
depositadas pela drenagem. 
 
Triássico: o mais antigo dos três períodos geológicos da Era Mesozóica, sucedendo ao Permiano e 
precedendo o Jurássico, dendo entre 245 e 208 milhões de anos atrás. 
 
U 
 
Unidades de conservação: áreas naturais protegidas e sítios ecológicos de relevância cultural criados 
pelo Poder Público: parques, florestas, parques de caça, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas 
de proteção ambiental, reservas ecológicas e áreas de relevante interesse ecológico, nacionais, 
estaduais ou municipais, monumentos naturais, jardins botânicos, jardins zoológicos, hortos florestais 
(Resolução Conama n. 011, de 3.12.1987). 
 
V 
 
Voçoroca: boçoroca (sinônimo). 
 
W 
 
World Resources Institute (WRI), Instituto de Recursos Mundiais: centro de pesquisa política criado 
em 1982 para dar assistência a organizações governamentais e privadas na condução de questões de 
administração de recursos, crescimento econômico, integridade e ambientes locais, e segurança 
internacional. 
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World Wildlife Fund (WWF) Fundo para a Vida Selvagem Mundial - organização privada que 
trabalha em escala mundial para proteger a vida selvagem e as áreas silvestres, especialmente nas 
regiões tropicais. Fundada em 1961. 
 
X 
Xistosidade: estrutura própria das rochas metamórficas e muito freqüente entre elas graças à 
orientação mais ou menos paralela dos componentes minerais, principalmente lamelares (mica, clorita) 
e prismáticos (anfibólio etc.). Geralmente, também outros minerais (quartzo, feldspato etc.) tendem a 
orientar-se. Tal disposição orientada facilita a divisibilidade ou foliação da rocha segundo planos 
paralelos ou subparalelos. Termo geral que descreve a textura e a aparência ondulada de qualquer 
rocha semelhante ao xisto. Sinônimo: xistosa (estrutura). 
 
Z 
 
Zoneamento ambiental: conjunto de procedimentos de natureza geoeconômica, voltado para a 
integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental de um determinado espaço, visando à 
disciplina dos diferentes usos do solo, de modo que se defina a melhor forma de gestão dos recursos 
naturais e ambientais identificados na área que é objeto de zoneamento. 
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Apêndices 

APÊNDICE 1 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CAMPO 

Os relatórios de levantamento de campo provam o intenso uso e ocupação do solo, que existiu 

e existe na localidade estudada, o município de São Francisco-MG. Esses levantamentos de campo 

comprovaram de modo satisfatório os resultados obtidos nesta pesquisa (conforme mostrado nos 

Capítulos 4 e Capítulo 5), por meio da aplicação dos métodos de geoprocessamento e cartografia que 

foram expostos anteriormente. O levantamento de campo é essencial para se averiguar se a 

implantação dos procedimentos de engenharia apontados para solucionar os problemas ambientais – 

considerando-se a perda dos solos - da área de interesse desta pesquisa é realmente pertinente em tal 

região. Os levantamentos de campo também foram importantes para à escolha das soluções de 

engenharia apresentadas pelo SisDTer quando em respostas às perguntas previamente definidas. 

Além disso, com essa atividade de reconhecimento de campo, foi possível desenvolver 

Desenhos do Uso Optimal do Território (DUOTs), estudo do estado da Degradação (eD) dentre outros 

– exposto no Capítulo 4 e Capítulo 5 - mais próximos e adequados à realidade local. Portanto, todas as 

informações a serem inseridas no sistema ou no modelo de suporte à decisão, proposto nesta tese, 

devem ser provenientes de um vasto estudo de campo de avaliação da verdade terrestre. Isso ocorre, 

pois toda decisão a ser tomada a partir do que foi proposto por esse sistema de gerenciamento devem 

se embasar em informações que descrevam fielmente a realidade do ambiente natural. Assim, antes do 

desenvolvimento de qualquer teoria de suporte à decisão, deve-se realizar um levantamento 

geoambiental de campo, o que pode permitir a observação prévia de problemas e consequentemente o 

apontamento de soluções mais adequadas.  

A partir disso tudo, é possível que o gestor seja abastecido via INFO-Ter ou SIG-Ter das 

informações sobre as principais características estruturais do ambiente, para que seu trabalho de gestão 

ambiental seja bem orientado. Ou seja, toda as informações dos levantamentos de campo apresentadas 

neste Apêndice 1, devem estar disponíveis na base de informações do ORDTer-Solos e podem ser 

acessadas a qualquer instante pelo usuário deste sistema. 
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1. PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PARA O LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Especificamente para as atividades de campo desta pesquisa, foram desenvolvidas algumas 

das etapas, dispostas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da metodologia de atividades de campo no contexto de instrumentos de atuação local 
(Modificado de Vasconcelos 2014). 
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O Quadro 1 apresenta a ficha utilizada para realização do levantamento geoambiental que 

serviu de suporte para a avaliação da área de estudo. 
 
Quadro 1 - Ficha de avaliação geoambiental (Elaborado pelo autor com base em Zuquette & Gandolfi, 2004). 

Data; Rótulo: 

Nome: Nº de fotos: 

RA: Coordenadas EW                                NS 

Localização: 

Bacia hidrográfica: 

Sub-bacia 

Drenagem de referência 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (   ) Baixa 

Área (m²) 

Perímetro (m) 

Amplitude de relevo 

Uso Local: 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(   ) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(   ) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: 

Uso Local: 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(   ) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(   ) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Possível causa: 

Tipo da degradação: 
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A Figura 2 apresenta o posicionamento da região onde foram realizados os Cadastros 

Geoambientais e as Caracterizações dos Usos e Ocupações dos Solos do Município de São Francisco-

MG (Margem B).  

 
Figura 2 – Pontos de execução da atividade do levantamento geoambiental de campo na Margem B do 
município de São Francisco-MG (Elaborado pelo autor e pelo geógrafo Vítor Alves Souza). 
 

As fichas do cadastramento geoambiental de campo estão apresentadas a seguir, nos 
Levantamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. É importante considerar que cada 
numeração constante junto aos pontos da Figura 2 representa a sequência de apresentação das fichas 
cadastrais da área de estudo. 
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Levantamento 1 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 09/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 1 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 3 e 4. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 514088 m          NS: 8239960 m 

Localização: Acesso/Borda da Estrada da CROS* (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: Rio Acari, Rio Pardo e Rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura 

(X) Mata 

(X) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de Leite e Corte. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Agroindústria) 

(X) Mata – (Mata Ciliar) 

(X) Área Urbana - (Inserida no meio rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte.  

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação ambiental: Existência de descontinuidade florestal, pastagens (campo), plantios 

diversos (agricultura de subexistência e agricultura extensiva), pecuária, vestígios de queimadas e usos e 

ocupações diversas. 

Tipo da degradação: Perda representativa de vegetação nativa e de aparente perda de solo (muito baixa) 

*CROS – Construtora Rocha e Sousa LTDA. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Registro fotográfico das Regiões Sul/Sudeste do município de São Francisco-MG: 
 

  
Foto 3a Foto 3b 

3) Foto 3a: pastagem - borda esquerda da estrada da CROS. Foto 3b: Córrego Bom Jardim. (Elaborado pelo 
autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 
 

 
4) Pastagem: borda direita da estrada da CROS, que também permite o acesso ao córrego Bom Jardim. Ao 
fundo, o município de São Francisco-MG/ Margem A. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz 
Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 2 – Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 09/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 2 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 5. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 514295m          NS: 8243153 m 

Localização: Córrego Bom Jardim (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) – Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: Rio Acari, Rio Pardo e Rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) apresentando algumas vertentes (Drenagem) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura 

(X) Mata – (Mata Ciliar) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – (Córrego Bom Jardim) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Agroindústria) 

(X) Mata – (Mata Ciliar) 

(X) Área Urbana – Comunidade Rural 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e Linhão de Energia Elétrica da CEMIG. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação ambiental: Existência de descontinuidade florestal, pastagens (campo), 

plantios diversos (agricultura de subexistência e agricultura extensiva), pecuária, vestígios de queimadas e 

usos e ocupações diversas (Acesso de abertura para a passagem do linhão de energia elétrica da CEMIG). 

Tipo da degradação: Perda representativa de vegetação nativa e de aparente perda de solo (muito baixa) 

- A Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Registro fotográfico das Regiões Centro/Sul – Sudeste do Município de São Francisco-MG: 

  
Foto 5a Foto 5b 

  
Foto 5c Foto 5d 

5) Fotos 5a, b, c: estrada que permite o acesso ao linhão de energia elétrica da CEMIG. Ao fundo, a comunidade 
rural. Foto 5d: margeado pelo bioma Cerrado, o Córrego Bom Jardim localiza-se na base do aclive/declive da 
Foto 5a do acesso do linhão da CEMIG. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e 
pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 3 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 3 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 6 a 7 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 508978 m           NS: 8235885 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Pintópolis (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo  

(X) Agricultura – (Agricultura Extensiva) 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Agricultura Extensiva) 

(X) Mata - (Mata Ciliar) 

(X) Área Urbana 

(X) Estrada - (Acesso diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água - (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação ambiental: Existência de descontinuidade florestal, pastagens (campo), 

plantios diversos (agricultura de subexistência e agricultura extensiva), pecuária, usos e ocupações 

diversos. Exposição do solo às intempéries erosivas. 

Tipo da degradação: Perda representativa de vegetação nativa e de aparente perda de solo (baixa) 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Registro fotográfico das Regiões Sul/Sudeste do município de São Francisco- MG: 

 
6) Sítio às margens da rodovia que liga o município de São Francisco-MG a Pintópolis-MG. Terreno 
caraterizado por elevado índice de processos erosivos, em decorrência da exposição do solo aos intemperes 
climáticos. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da 
região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
7) Pastagens e descontinuidade florestal nas imediações (ou proximidades) do ponto avaliado. Região próxima 
ao Rio São Francisco, circunvizinha do porto de ligação entre a Margem A e a Margem B. (Elaborado pelo 
autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 4 – Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 4 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 8 a 9 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 505986 m           NS: 8239108 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Pintópolis (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) – Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo  – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Agricultura Extensiva) 

(X) Mata – (Mata Ciliar) 

(X) Área Urbana 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação ambiental: Indício de queimadas.  

Tipo da degradação: Aparentemente não apresenta perda representativa de vegetação nativa e também de 

perda de solo (baixa). 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Registro fotográfico das Regiões Sul/Sudoeste do município de São Francisco-MG: 

 
8) Seção rodoviária (São Francisco/MG – Pintópolis/MG) em superfície tabular. (Elaborado pelo autor, pelo 
biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
9) Vegetação de Cerrado em faixa lateral de acostamento da rodovia (São Francisco/MG – Pintópolis/MG). 
(Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan 
dos Reis Mendes (veja fotografia)) 
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Levantamento 5 – Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 5 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 10 a 11 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 499443 m          NS: 8241138 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Pintópolis (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) – Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo:: Plano (Tabuleiro) com ligeiras ondulações 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

Uso Local: 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Agricultura Extensiva) 

(   ) Mata  

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (Veredas e Córregos) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação ambiental: Indício de queimadas e processo erosivos avançados. 

Tipo da degradação: Aparentemente não apresenta perda representativa de vegetação nativa. Considerável 

perda de solos ao longo da rodovia estadual – São Francisco a Pintópolis. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Registro fotográfico da Região Oeste/Sudoeste do Município de São Francisco-MG: 

 
10) Processo erosivo avançado às margens da rodovia (São Francisco/MG – Pintópolis/MG). (Elaborado pelo 
autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
11) Sistema de contenção (Gabião) do processo erosivo (ou quebra da força de arraste de sólidos pelo fluxo 
hídrico superficial). (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e 
nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 6 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 6 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 12 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 489154 m          NS: 8237812 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Pintópolis (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) com ligeiras ondulações 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água 

(   ) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva: ___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(X) Mata – (Vereda) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação: Houve retirada da vegetação nativa para abertura da estrada. 

Tipo da degradação: Aparentemente não apresenta perda representativa de vegetação nativa. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Foto 12a Foto 12b 

12) Formação de “Veredas” com campo de várzea e floresta perenifólia com buriti às margens da rodovia 
estadual (São Francisco/MG – Pintópolis/MG). (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz 
Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 7 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 7 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 13 e 14. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 486523 m          NS: 8237102 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Pintópolis (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) com ligeiras ondulações 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(X) Mata - (Vereda) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(   ) Agricultura 

(X) Mata - (Vereda) 

(   ) Área Urbana 

(   ) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Limite Municipal (São Francisco/Pintópolis) 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Processo erosivos avançados provocados pela abertura da estrada. Houve 

retirada da vegetação nativa. 

Tipo da degradação: Aparentemente não apresenta perda representativa de vegetação nativa. Considerável 

perda de solos ao longo da rodovia estadual – São Francisco a Pintópolis. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Foto 13a Foto 13b 

13) Foto 13a: face externa do talude rodoviário (estrada São Francisco/MG – Pintópolis/MG). Foto 13b: rio 
Acari (observe que a água do rio está excessivamente turva – sólidos em suspensão – e que sua calha está 
extremamente assoreada). (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo 
e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

  
Foto 14a Fotos 14b 

14) Foto 12a: face interna do talude rodoviário (estrada São Francisco/MG – Pintópolis/MG). Foto 12b:  área de 
acostamento situada ao lado da rodovia. (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz 
Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 8 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 
Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 8 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 15 

RA: Norte de Minas Gerais Entre as Coordenadas EW: 500470 m          NS: 8242211 m 

                                   EW: 487721 m          NS: 8246580 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Chapada Gaúcha (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) com ligeiras ondulações extremamente suaves.  

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(X) Mata – (Vereda) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada - (Sem pavimentação) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água - (sistema de drenagem seco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(   ) Outros. Descreva:___________________________ 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada - (Acessos sem pavimentos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (Barragem Faz. Valério) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária (criação de búfalo) e Piscicultura. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Não há processos erosivos representativos. Retirada da vegetação nativa 

para abertura de acessos. 

Tipo da degradação: Aparentemente não apresenta perda representativa de vegetação nativa. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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Foto 15a – Período Chuvoso Foto 15b - Período Chuvoso 

  
Foto 15c – Período Seco Foto 15d – Período Seco 

 
Foto 15e – Período Seco pós Período Chuvoso 

15) Estrada (rodovia estadual) que liga os municípios de São Francisco-MG e Serra Gaúcha-MG (via de acesso 
ao distrito de Serras das Araras/Serra Gaúcha - MG). (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de 
Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 9 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 9 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 16 a 18. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 481260 m           NS: 8251597 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Chapada Gaúcha (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabuleiro) com início de ligeiras ondulações 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: bacia de contenção de finos e dessedentação animal. (borda da estrada). Extração 

de água subterrânea. Pecuária e Criação de Equinos.  

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura (Subsistência) 

(X) Mata – (Vereda) – 10 km 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada - (sem pavimentação) 

(X) Área de Empréstimo- (Extração de Laterita) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Aproximadamente 10 km do Parque Estadual Reserva do Acari. Plantação de 

Eucalipto ocorreu há cerca de 30 anos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Não há processos erosivos representativos. Houve retirada da vegetação 

nativa para abertura de acessos  

Tipo da degradação: Aparentemente houve razoável perda representativa de vegetação nativa. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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16) Pastagens e criação de gado/equinos às margens da rodovia estadual (São Francisco/MG - Chapada 
Gaúcha/MG) (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da 
região Gilvan dos Reis Mendes) 
 
 

 
17) Plantações diversas e residência familiar rural, além de instalação para extração de água subterrânea. 
(Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan 
dos Reis Mendes) 
 
 

 
18) Bacia de contenção de finos (sedimentos) e dessedentação animal. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro 
Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 



Contibuições às Ciências da Terra 

271 

 

Levantamento 10 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 10/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 10 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 19. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW:  480974 m       NS: 8252788 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Chapada Gaúcha (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (X) Média                     (   ) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Ondulado – Formação de fortes declives/aclives em encostas 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura (Plantios diversos) 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada – (Sem pavimentação) 

(X) Área de Empréstimo- (Extração de Laterita) 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Plantação de Eucalipto ocorreu há cerca de 30 anos. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (Plantios diversos) 

(X) Mata – (Vereda) 

(X) Área Urbana-(zona rural) 

(X) Estrada– (Sem pavimentação) 

(X) Área de Empréstimo- (Extração de Laterita) 

(X) Corpos d’água – (Córrego/Acari) 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Aproximação com o Parque Estadual Reserva do Acari, bacia de contenção de 

finos e dessedentação animal. (borda da estrada). Extração de água subterrânea. Pecuária e Criação de 

Equinos. Plantação de Eucalipto ocorreu há cerca de 30 anos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação: Existência de diversos processos erosivos representativos. Houve retirada 

da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. Encostas sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo.
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Foto 19a Foto 19b 

  
Foto 19c Foto 19d 

  
Foto 19e Foto 19f - Cactácea 

19) Significativos conjuntos (ou agrupamento de crateras) de erosões em terreno laterítico e argiloso, que 
abrange extensas áreas e podem ser vistos ao longo de toda a linha do horizonte distante (aproximadamente 10 a 
20 km). (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e 
nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 11 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 11 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 20 a 22. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 513198 m          NS: 8236499 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: a) Plano (Tabular) e b) Planície aluvionar/fluvial 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana – (Zona rural) 

(X) Estrada – (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Porto de travessia do rio São Francisco (sede do município de São Francisco para o 

lado adjacente/“rural”) – Transporte fluvial/balsa. Atividade de Pesca. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Urbana e Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(X) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte e plantio de milho e sorgo. Plantios diversos. 

Atividade de Pesca.  

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Existência de diversos processos erosivos representativos as margens do rio 

São Francisco. Houve retirada da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. 

Declives das encostas fluviais sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 
também da perda de solos. Assoreamento do rio São Francisco. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo.
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Foto 20a Foto 20b 

20) Foto 18a: Planície Aluvionar. Foto b: margem do rio São Francisco. (Elaborado pelo autor (veja fotografia), 
pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes (veja 
fotografia)) 
 

  
Foto 21a Foto 21b 

21) Margens erodidas do rio São Francisco (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo 
e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

  
Foto 22a Foto 22b 

22) Foto 22a: área urbanizada nas proximidades do Porto Fluvial. Foto 22b: região do Porto Fluvial de travessia. 
(Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan 
dos Reis Mendes) 
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Levantamento 12 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação. 

Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 12 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 23 a 25. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 516477 m       NS: 8246051 m 

Localização: Margem do rio São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (Tabular) e existência de algumas ondulações extremamente 

suaves. 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (Intensiva) 

(X) Mata – (Mata ciliar) 

(X) Área Urbana (Zona Rural - Agroindustrial) 

(X) Estrada (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte; plantio de banana, capim, milho e sorgo. Plantios 

diversos. Plantação de Eucalipto ocorreu há cerca de 30 anos. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (atividades diversas) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana - (Zona Rural) 

(X) Estrada (rodovia estadual) 

(X) Área de Empréstimo – (Extração de Areia) 

(X) Corpos d’água (rio São Francisco) 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte. Plantios diversos. Plantação de Eucalipto ocorreu 

há cerca de 30 anos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Não há existência de processos erosivos representativos. Houve retirada da 

vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. Agricultura irrigada de pastagens. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa.  

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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23) Criação de gado de leite/corte. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo 
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
24) Plantação (cultivo) de bananas. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo 
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
25) Plantação (cultivo extensivo) de capim (pastagem). (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira 
de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 13 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 13 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 26 a 28. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 515089 m          NS: 8260218 m 

Localização: Proximidades do rio Pardo (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (declive/aclive) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(X) Agricultura – (Subsistência) 

(X) Mata – (Vereda) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada (Sem pavimentação) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – Rio Pardo 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte (pequena). Plantios diversos 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(X) Mata – (Veredas) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – Rio Pardo 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Limite do município São Francisco/Januária; Pecuária/Gado de leite e corte. 

Plantios diversos. Plantação de Eucalipto ocorreu há cerca de 30 anos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Não há existência de processos erosivos representativos. Houve retirada da 

vegetação nativa para abertura de acessos, plantações diversas e pastagens. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa.  

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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26) Criação de gado de leite/corte (ao fundo casa do proprietário rural – 200m do rio Pardo). (Elaborado pelo 
autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

  
Foto 27a Foto 27b 

27) Foto 27a: vereda (Seca). Foto 27b: plantio de eucalipto (abandonado). (Elaborado pelo autor (veja 
fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo (veja fotografia) e pelo ajudante e nativo da região 
Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
28) Rio Pardo (Margem esquerda/município de Januária-MG e Margem direita/município de São Francisco-
MG). Rio com elevada carga de sedimentos suspenso. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira 
de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 14 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 
Data: 11/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 14 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 29 a 31 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 487957 m          NS: 8235663 m 

Localização: Proximidades do rio Acari (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (   ) Média                     (X) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Plano (declive/aclive) 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(   ) Agricultura 

(X) Mata – (Ciliar) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada (Sem pavimentação) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – Rio Acari 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Plantios diversos (pequeno). 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(   ) Agricultura 

(X) Mata – (Veredas) 

(   ) Área Urbana 

(X) Estrada (Acessos diversos) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água – Rio Acari 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Limite do município São Francisco/Pintópolis. Plantios diversos 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação Não há existência de processos erosivos representativos. Houve retirada da 

vegetação nativa para abertura de acessos, plantações diversas e pastagens. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa.  

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

280 

 

 
29) Rio Pardo (Margem esquerda/município de São Francisco-MG e Margem direita/município de Pintópolis-
MG). Rio com elevada carga de sedimentos suspenso. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira 
de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
30) Pastagens e via de acesso ao rio Acari. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo 
e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
31) Área residencial às margens do rio Acari (aproximadamente 100 m) (Elaborado pelo autor, pelo biólogo 
Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 15 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo. (Elaborado pelo autor) 

Data: 13/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 15 

Nome: Margem B do Município de São Francisco Nº de fotos: 32 a 34. 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: 473308 m          NS: 8256135 m 

Localização: Rodovia Estadual – São Francisco/Chapada Gaúcha (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio Acari, rio Pardo e rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (X) Média                     (   ) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem B/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Ondulado – Formação de fortes declives/aclives em encostas 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (Plantios diversos) 

(X) Mata – (Vereda) 

(X) Área Urbana- (Urb./Rural. Chap. Gaúcha) 

(X) Estrada– (Sem pavimentação) 

(   ) Área de Empréstimo 

(X) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Área de influência do Parque Estadual Reserva do Acari 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura - (Plantios diversos) 

(X) Mata – (Vereda) 

(X) Área Urbana- (Urb./Rural. Chap. Gaúcha) 

(X) Estrada– (Sem pavimentação) 

(X) Área de Empréstimo (Extração de Laterita) 

(   ) Corpos d’água 

(X) Solo exposto 

(X) Reflorestamento  – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Descreva: Bacia de contenção de finos e dessedentação animal. (borda da estrada). 

Extração de água subterrânea. Pecuária e Criação de Equinos. Plantação de Eucalipto ocorreu há cerca de 

30 anos. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação: Existência de diversos processos erosivos representativos. Houve retirada 

da vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. Encostas sem vegetação. 

Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e 

também da perda de solos. 

- Avaliação do Uso do Entorno é equivalente à um raio de 2 a 4 km do Ponto Avaliado em Campo. 
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32) Via de acesso a Chapada Gaúcha/Serras das Araras – Região limítrofe entre São Francisco-MG e Chapada 
Gaúcha-MG. (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo 
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
 

  
Foto 33a Foto 33b 

33) 33a: Informação da área de influência da Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Veredas do 
Acari. Foto 3b: entrada principal da Reserva/Município de Chapada Gaúcha-MG. (Elaborado pelo autor (veja 
fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo (veja fotografia) e pelo ajudante e nativo da região 
Gilvan dos Reis Mendes) 
 

 
34) Processos erosivos avançados na encosta da rodovia no limite dos municípios de São Francisco/Chapada 
Gaúcha-MG. (Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante e nativo da 
região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Levantamento 16 - Cadastro geoambiental e caracterização de uso e ocupação do solo - Levantamento Único e 

Básico  – Margem “A” do município de São Francisco-MG. (Elaborado pelo autor) 

Data: 14/01/2017 Rótulo: Levantamento de Campo 16 

Nome: Margem A do Município de São Francisco Nº de fotos: 35 

RA: Norte de Minas Gerais Coordenadas EW: XXXXXX             NS: XXXXXX 

Localização: Região de distrito de Morros – São Francisco (Ponto Avaliado em Campo) 

Bacia hidrográfica: São Francisco (Regional) - Alto Médio São Francisco 

Sub-bacia: Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros 

Drenagem de referência: rio São Francisco 

Densidade de drenagem                          (   ) Alta                     (X) Média                     (   ) Baixa 

Área (m²): Aproximadamente 1500 km² (Margem A/Metade do Município de São Francisco) 

Perímetro (m): XXXX 

Características do relevo: Ondulado – Formação de fortes declives/aclives em encostas 

Uso Local: (Ponto Avaliado em Campo) 

(X) Campo – (Pastagens) 

(X) Agricultura – (milho, sorgo e capim) 

(X) Mata – (Ciliar) 

(X) Área Urbana (Distrito de Morros) 

(X) Estrada – (S. Francisco/Brasília de Minas) 

(X) Área de Empréstimo (Extração de Laterita) 

(X) Corpos d’água (Nascentes e Córregos) 

(X) Solo exposto – (Silvicultura/Eucalipto) 

(X) Reflorestamento 

(X) Cerrado 

(X) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Pecuária/Gado de leite e corte (pequena). Plantios diversos. Bacia de contenção de Finos. 

Afloramentos de blocos rochosos lateríticos. 

Uso do Entorno: (Ponto Avaliado em Campo) 

Uso Local: 

(   ) Campo 

(   ) Agricultura 

(   ) Mata 

(   ) Área Urbana 

(   ) Estrada 

(   ) Área de Empréstimo 

(   ) Corpos d’água 

(   ) Solo exposto 

(   ) Reflorestamento 

(   ) Cerrado 

(   ) Acostamento 

(   ) Depósito de entulho 

(X) Outros. Descreva: Não foi realizada a avaliação do entorno. 

Elaborado pelo autor, pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo
ajudante e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes)

 

Possível causa da degradação: Existência de diversos processos erosivos representativos. Houve retirada da 
vegetação nativa para abertura de acessos e para plantações diversas. Encostas sem vegetação. 
Tipo da degradação: Aparentemente houve considerável perda representativa de vegetação nativa e também da 
perda de solos. 
Obs.: Houve o levantamento dessa localidade, porém, ela não faz parte do escopo da tese, apesar de estar 
inserida na região da Sede da Administração Municipal de São Francisco-MG.
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Foto 35a Foto 35b 

  
Foto 35 c Foto 35d 

  
Foto 35e Foto 35f 

(Continua) 
35) Fotos 35ª, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l: processos erosivos extremamente agressivos e avançados (ativos), 
caracterizando perda abrupta de solos, possivelmente provocando assoreamento de córregos e nascentes. Foto 
35m: estação meteorológica, ponto de referência da região avaliada na Margem “A” do município de São 
Francisco. (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante 
e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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Foto 35g Foto 35h 

  
Foto 35i Foto35j 

  
Foto 35l Foto 35m 

(Conclusão) 
 
35) Fotos 35a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l: processos erosivos extremamente agressivos e avançados (ativos), 
caracterizando perda abrupta de solos, possivelmente provocando assoreamento de córregos e nascentes. Foto 
35m: estação meteorológica, ponto de referência da região avaliada na Margem “A” do município de São 
Francisco. (Elaborado pelo autor (veja fotografia), pelo biólogo Pedro Luiz Teixeira de Camargo e pelo ajudante 
e nativo da região Gilvan dos Reis Mendes) 
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APÊNDICE 2 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS 

A análise granulométrica teve por objetivo a produção do mapa de perda dos solos contido no 

Capítulo 5, que constitui em um resultado cartográfico fundamental para perceber regiões críticas sob 

a perspectiva da perda de solos na localidade de estudo – o município de São Francisco-MG. 

Juntamente com a avaliação do estado da Degradação (eD) a informação de perda dos solos 

desenvolvida no Capítulo 5 é imprescindível para o desenvolvimento da teoria de suporte a decisão 

por ser um dado geoambiental relevante que caracteriza os espaços mais sensíveis e susceptíveis a 

deflagração da erosão, e caracteriza, prioritariamente a intervenção mitigatória da engenharia 

(Geotecnia e Engenharia Ambiental). Ou seja, essas informações podem ser inseridas no contexto do 

SIG-Ter e do INFO-Ter como conhecimento de suporte para gestão territorial. Logo, é possível 

perceber que o sistema de decisão pode trabalhar com uma infinidade de informações que auxilie tanto 

na parte de construções de novas cartogramas temático quanto na etapa de tomada de decisão. 

Neste trabalho, não foi integralmente adotada a norma ABNT NBR 7181/2016 Solo – Análise 

Granulométrica, pois o objetivo da caracterização granulométrica não é o de avaliar o material 

pedológico (camada agricultável) precisamente, mas o de obter os quantitativos granulométricos 

aproximados para serem inseridos na formulação de perda dos solos, considerando que o resultado que 

mais interessa neste estudo é o resultado qualitativo (ou o mapa da perda dos solos) observando que o 

relevo exerce uma influência substancial na deflagração dos processos erosivos. Outro motivo de não 

empregar a ABNT NBR 7181/2016 integralmente foi o tempo disponível para poder executar os 

trabalhos de peneiramento conforme especificado nesta norma. Além disso, o mapa da perda dos solos 

não é o resultado principal da tese, e ficou comprovado, com o mapa de perda de solos (Figura 5.11) 

que o parâmetro granulométrico do solo, para o caso desta pesquisa, influencia muito pouco (ou quase 

nada) nos resultados qualitativos deste mapa. Considera-se, ainda que o resultado qualitativo é mais 

relevante do que o quantitativo. 
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Amostra 1. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0.00 0.00 100.00
4 4760 0.67 0.06 0.06 99.94
10 2000 3.74 0.34 0.40 99.60
16 1800 4.97 0.45 0.84 99.16
30 600 7.39 0.66 1.51 98.49
40 425 16.14 1.45 2.96 97.04
60 250 111.58 10.02 12.97 87.03

100 150 754.18 67.72 80.70 19.30
200 75 206.27 18.52 99.22 0.78

8.7 0.78 100.00 0.00
1113.64 100.00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 515089 (E) 8260218 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 2. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0.00 0.00 100.00
4 4760 15.08 0.89 0.89 99.11
10 2000 40.4 2.39 3.28 96.72
16 1800 20.33 1.20 4.48 95.52
30 600 77.4 4.57 9.05 90.95
40 425 174.83 10.33 19.38 80.62
60 250 893.27 52.78 72.17 27.83

100 150 377.66 22.32 94.48 5.52
200 75 91.74 5.42 99.90 0.10

1.62 0.10 100.00 0.00
1692.33 100.00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 487800 (E) 8256061 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 3. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0,28 0,03 0,03 99,97
10 2000 0,34 0,04 0,07 99,93
16 1800 1,21 0,14 0,20 99,80
30 600 41,45 4,64 4,85 95,15
40 425 129,99 14,56 19,41 80,59
60 250 358,45 40,15 59,56 40,44

100 150 265,51 29,74 89,30 10,70
200 75 83,34 9,33 98,63 1,37

12,21 1,37 100,00 0,00
892,78 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 510408 (E) 8255739 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 4. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0,35 0,03 0,03 99,97
10 2000 0,17 0,01 0,04 99,96
16 1800 0,11 0,01 0,05 99,95
30 600 0,13 0,01 0,06 99,94
40 425 0,24 0,02 0,08 99,92
60 250 2,14 0,18 0,26 99,74

100 150 927,82 76,56 76,81 23,19
200 75 268,73 22,17 98,99 1,01

12,27 1,01 100,00 0,00
1211,96 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 503742 (E) 8251945 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 5. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0,28 0,03 0,03 99,97
4 4760 0,11 0,01 0,04 99,96
10 2000 0 0,00 0,04 99,96
16 1800 1,07 0,10 0,14 99,86
30 600 34,02 3,33 3,47 96,53
40 425 264,4 25,89 29,37 70,63
60 250 592,54 58,02 87,39 12,61

100 150 65,3 6,39 93,78 6,22
200 75 50,75 4,97 98,75 1,25

12,72 1,25 100,00 0,00
1021,19 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 513198 (E) 8236950 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 6. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0 0,00 0,00 100,00
10 2000 0 0,00 0,00 100,00
16 1800 0 0,00 0,00 100,00
30 600 4,67 0,43 0,43 99,57
40 425 63,03 5,77 6,20 93,80
60 250 443,26 40,61 46,81 53,19

100 150 356,65 32,67 79,48 20,52
200 75 211,27 19,35 98,83 1,17

12,72 1,17 100,00 0,00
1091,6 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 

0

20

40

60

80

100

120

1 10 100 1000 10000

%
 p

as
s

an
te

 a
c

u
m

u
la

d
a

Tamanho [micrometros]

Análise granulométrica

 
Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 505113 (E) 8236950 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 

 
.
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Amostra 7. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0,54 0,05 0,05 99,95
4 4760 2,71 0,25 0,30 99,70
10 2000 1,63 0,15 0,44 99,56
16 1800 12,31 1,12 1,57 98,43
30 600 178,79 16,29 17,86 82,14
40 425 238,81 21,76 39,61 60,39
60 250 421,64 38,42 78,03 21,97

100 150 130,17 11,86 89,89 10,11
200 75 87,93 8,01 97,90 2,10

23,05 2,10 100,00 0,00
1097,58 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 505986 (E) 8239108 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 8. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 2,62 0,22 0,22 99,78
4 4760 3,32 0,28 0,50 99,50
10 2000 5,7 0,48 0,98 99,02
16 1800 17,7 1,49 2,47 97,53
30 600 205,3 17,28 19,75 80,25
40 425 291,79 24,55 44,30 55,70
60 250 419,57 35,31 79,61 20,39

100 150 125,43 10,56 90,16 9,84
200 75 91,25 7,68 97,84 2,16

25,64 2,16 100,00 0,00
1188,32 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 514096 (E) 8246947 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 9. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0,9 0,08 0,08 99,92
10 2000 0,29 0,03 0,11 99,89
16 1800 0,17 0,02 0,12 99,88
30 600 35,63 3,19 3,31 96,69
40 425 253,6 22,67 25,98 74,02
60 250 415,53 37,15 63,13 36,87

100 150 142,15 12,71 75,83 24,17
200 75 242,85 21,71 97,54 2,46

27,47 2,46 100,00 0,00
1118,59 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 493187 (E) 8240792 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 10. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 2,76 0,29 0,29 99,71
10 2000 15,04 1,60 1,90 98,10
16 1800 18,64 1,99 3,89 96,11
30 600 89,01 9,49 13,38 86,62
40 425 65,04 6,94 20,32 79,68
60 250 254,1 27,10 47,42 52,58

100 150 277,08 29,55 76,97 23,03
200 75 198,61 21,18 98,16 1,84

17,28 1,84 100,00 0,00
937,56 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 514295 (E) 8243153 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 

 



Contibuições às Ciências da Terra 

297 

 

Amostra 11. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0 0,00 0,00 100,00
10 2000 0 0,00 0,00 100,00
16 1800 0 0,00 0,00 100,00
30 600 0 0,00 0,00 100,00
40 425 106,35 20,28 20,28 79,72
60 250 196 37,38 57,66 42,34

100 150 97,42 18,58 76,24 23,76
200 75 92,77 17,69 93,93 6,07

31,81 6,07 100,00 0,00
524,35 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 486523 (E) 8237102 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 12. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 223,18 21,98 21,98 78,02
4 4760 198,24 19,52 41,50 58,50
10 2000 122,25 12,04 53,54 46,46
16 1800 67,4 6,64 60,17 39,83
30 600 133,73 13,17 73,34 26,66
40 425 55,35 5,45 78,79 21,21
60 250 70,97 6,99 85,78 14,22

100 150 59,67 5,88 91,66 8,34
200 75 66,05 6,50 98,16 1,84

18,68 1,84 100,00 0,00
1015,52 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 483881 (E) 8251695 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 13. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 8,88 0,67 0,67 99,33
4 4760 4,97 0,37 1,04 98,96
10 2000 12,78 0,96 2,00 98,00
16 1800 17,58 1,32 3,32 96,68
30 600 103,57 7,78 11,11 88,89
40 425 307,13 23,08 34,19 65,81
60 250 562,78 42,29 76,48 23,52

100 150 183,15 13,76 90,24 9,76
200 75 116,07 8,72 98,96 1,04

13,8 1,04 100,00 0,00
1330,71 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 492846 (E) 8260448 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 14. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 22,79 2,37 2,37 97,63
4 4760 53,71 5,58 7,94 92,06
10 2000 188,63 19,59 27,53 72,47
16 1800 106,41 11,05 38,58 61,42
30 600 89,99 9,34 47,92 52,08
40 425 56,53 5,87 53,79 46,21
60 250 80,84 8,39 62,19 37,81

100 150 157,54 16,36 78,54 21,46
200 75 169,82 17,63 96,18 3,82

36,83 3,82 100,00 0,00
963,09 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 513198 (E) 8237200 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 15. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0 0,00 0,00 100,00
10 2000 50,5 3,77 3,77 96,23
16 1800 62,68 4,68 8,45 91,55
30 600 295,54 22,05 30,50 69,50
40 425 190,12 14,19 44,68 55,32
60 250 374,03 27,91 72,59 27,41

100 150 159,49 11,90 84,50 15,50
200 75 155,28 11,59 96,08 3,92

52,51 3,92 100,00 0,00
1340,15 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 481260 (E) 8251597 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 

 



Teixeira, M.B., 2018, Implicações Geoambientais para o Desenvolvimento... 

302 

 

Amostra 16. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 13,01 1,17 1,17 98,83
4 4760 86,03 7,72 8,88 91,12
10 2000 112,24 10,07 18,95 81,05
16 1800 25,47 2,28 21,24 78,76
30 600 106,51 9,55 30,79 69,21
40 425 108,41 9,73 40,52 59,48
60 250 286,83 25,73 66,25 33,75

100 150 200,1 17,95 84,20 15,80
200 75 133,89 12,01 96,21 3,79

42,22 3,79 100,00 0,00
1114,71 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 509918 (E) 8241936 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 17. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0 0,00 0,00 100,00
4 4760 0 0,00 0,00 100,00
10 2000 0 0,00 0,00 100,00
16 1800 0 0,00 0,00 100,00
30 600 1,2 0,11 0,11 99,89
40 425 2,79 0,26 0,37 99,63
60 250 14,85 1,36 1,73 98,27

100 150 324 29,75 31,48 68,52
200 75 649,14 59,60 91,08 8,92

97,11 8,92 100,00 0,00
1089,09 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 487957 (E) 8235663 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 18. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 

 
Figura elaborada pelo autor. 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 12,57 1,00 1,00 99,00
4 4760 17 1,35 2,35 97,65
10 2000 9,51 0,76 3,11 96,89
16 1800 4,61 0,37 3,48 96,52
30 600 140,84 11,21 14,69 85,31
40 425 167,77 13,35 28,04 71,96
60 250 507,58 40,40 68,43 31,57

100 150 277,28 22,07 90,50 9,50
200 75 90,83 7,23 97,73 2,27

28,54 2,27 100,00 0,00
1256,53 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 473408 (E) 8256135 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 19. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 
 

Não há fotografia 
 
 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4760 3,51 0,41 0,41 99,59
10 2000 14,80 1,73 2,14 97,86
16 1800 12,15 1,42 3,56 96,44
30 600 38,58 4,51 8,07 91,93
40 425 100,84 11,79 19,86 80,14
60 250 246,34 28,80 48,66 51,34

100 150 264,04 30,87 79,53 20,47
200 75 147,03 17,19 96,72 3,28

28,05 3,28 100,00 0,00
855,33 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 474193 (E) 8264893 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 20. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 
 

Não há fotografia 
 
 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 10,96 1,11 1,11 98,89
4 4760 4,05 0,41 1,52 98,48
10 2000 8,79 0,89 2,41 97,59
16 1800 14,02 1,42 3,83 96,17
30 600 24,78 2,51 6,34 93,66
40 425 67,04 6,79 13,13 86,87
60 250 284,35 28,80 41,93 58,07

100 150 354,16 35,87 77,80 22,20
200 75 189,47 19,19 96,99 3,01

29,72 3,01 100,00 0,00
987,34 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 492236 (E) 8267010 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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Amostra 21. (Imagem da Amostra, Tabela de Frações Granulométricas e Análise Gráfica de Frações 
Granulométricas Acumuladas). 
 
 

Não há fotografia 
 
 

Peneira Abertura Massa retida % retida % retida % passante
(mesh) (microm) (g) simples acumulada acumulada

*3/8 9500 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4760 0,00 0,00 0,00 100,00
10 2000 6,16 0,50 0,50 99,50
16 1800 15,14 1,23 1,73 98,27
30 600 37,06 3,01 4,74 95,26
40 425 58,97 4,79 9,53 90,47
60 250 317,63 25,80 35,33 64,67

100 150 560,89 45,56 80,89 19,11
200 75 185,90 15,10 95,99 4,01

49,37 4,01 100,00 0,00
1231,11 100,00 - -

FUNDOS
TOTAL  

Figura elaborada pelo autor. 
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Figura elaborada pelo autor. 

Coordenada do ponto coletado: 494776 (E) 8273572 (N) - Figura 3.11 do Capítulo 3. 
Datum: SIRGAS 2000 
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APÊNDICE 3 – ASPECTOS GERAIS DA DEGRADAÇÃO DOS SOLOS (Texto 

desenvolvido a partir de Araújo 2012) 

A degradação dos solos origina-se de um conjunto de processos naturais ou antrópicos que 

diminuem o potencial produtivo desse recurso natural. Essa redução potencial pode levar à completa 

desertificação local ou regional, e ocasionar o abandono das terras que, outrora, eram habitadas e 

possuíam uma potencialidade agrícola, assim como ocorreu no deserto do Saara há mais de 6.000 

anos. 

O solo, assim como a água e o ar, é um elemento extremamente essencial para a vida humana, 

para outros animais e organismos vertebrados e invertebrados. No entanto, a Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) (1980) relata que esse recurso é muito mal avaliado pela 

humanidade, tendo em vista que somente 11% dele são efetivamente apropriados para o uso agrícola 

(Gráfico 1). A degradação dos solos pode vir de variadas fontes naturais ou não-naturais, como, por 

exemplo, das condições atmosféricas desfavoráveis que estão sofrendo alterações devido as 

influências antrópicas (Goldman et al. 1986). Podem também ser decorrentes do aumento ou da 

diminuição da vegetação ou da população animal, as quais também sofrem com as interferências do 

homem, e podem ser agravadas pelas condições climáticas. 

 
Apropriadas para 

uso agrícola
11%

Em climas muito 
seco
28%

Em climas 
muito 
úmido

10%

Com desequil íbrio 
químico crítico

23%

Muito rasa (pouco 
espessas)

22%

Permanentemente 
congeladas

6%

Terras

 
Gráfico 1 - Limitações para uso agrícola do solo conforme as condicionantes ambientais (Modificado de FAO 
1980) 

Por outro lado, o aumento mundial da produção alimentícia atualmente não é compatível com 

a capacidade de suporte do meio ambiente. A atividade agrícola tem provocado diversos impactos 

maléficos no ambiente natural. Essa atividade econômica causou a deterioração de, aproximadamente, 

40% dos solos apropriados para o uso agrícola em todo o mundo, durante os anos 1990, ou seja, cerca 

de 560 milhões de hectares (Oldeman 1994) (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Degradação do solo pela atividade humana, por continente e causa, de 1945 ao final dos anos 1980 
(em milhões de hectares) (Modificado de WRI – World Resources Institute - 1993 apud Araújo et al. 2012) 

Aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes, um quarto da população mundial, dependem 

diretamente dos solos que estão degradados. Essa degradação se pode apresentar sob variadas formas 

(por exemplo, degradação física por mecanização agrícola, cultivos sucessivos sem períodos de 

pousio, aplicação exagerada de produtos químicos, manejo hídrico mal realizado, salinização etc.), no 

entanto, a erosão é a principal forma de deterioração do solo. Estimativas indicam que, no mundo, a 

produtividade agrícola, devido à degradação do solo, reduziu em torno de 15%, aproximadamente. 

Recentemente, especialistas envolvidos nas avaliações e estudos da degradação do solo perceberam 

que as erosões e suas implicações atingiram bacias hidrográficas inteiras, e não somente a propriedade 

rural. O conceito de solos degradados “se refere à deterioração ou perda da capacidade dos solos para 

uso presente ou futuro” (FAO 1983). Tais perdas ocorrem, principalmente, por causa das principais 

formas de erosão e das deteriorações físicas e químicas, conforme citado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Deterioração dos solos (Elaborado pelo autor a partir de Araújo et al. 2012) 
Deterioração física Deterioração química 
A compactação dos solos ocasionada pelo 
maquinário agrícola, pisoteio do gado e de outros 
animais e pela queda da gota de chuva provocam o 
fechamento dos espaços vazios dos solos (poros). 
Outras formas de degradação física são: elevação 
do lençol freático até a região radicular da 
vegetação devido à elevada permeabilidade dos 
solos (isso pode elevar a taxa de salinização) e a 
subsidência de solos orgânicos provocada pela 
oxidação e drenagem. 

A deterioração química pode ser pela perda dos 
nutrientes dos solos, principalmente nitrogênio, 
fósforo, potássio ou matéria orgânica, em parte, 
através da erosão hídrica. Outros tipos de 
degradação química podem ocorrer no solo, e que 
não serão citados neste trabalho, são: a) pelo 
cultivo ininterrupto; b) salinização; c) acidificação 
e d) poluição de diversas origens (lixo, 
derramamento de óleo etc.).  

Assim, o tipo de erosão mais recorrente é a perda da camada de terra superficial causada pela 

ação dos agentes da natureza, como, por exemplo, a água, que, por meio do escoamento hidráulico, 

transporta as partículas do solo (Guerra & Botelho 1999). Em regiões áridas e semiáridas, é comum 

também o transporte de particulados dos solos através dos ventos. Portanto, a perda dessa camada 
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superficial de solo, através das erosões, torna-o infértil e impede o desenvolvimento dos vegetais e, 

por vezes, dos micro-organismos. As formas mais extremas e conhecidas de erosão hídrica (ou 

deformação do terreno) são as voçorocas e as ravinas, que podem causar degradação das margens dos 

rios e instabilidades de encostas (Guerra & Botelho 1999). Já as erosões eólicas podem criar buracos e 

dunas. Os riscos e a intensidade das erosões dependem das formas do uso e ocupação do solo, e 

também da intensidade climática, das condições geomorfológicas, da cobertura vegetal e do tipo e 

origem do solo (Guerra & Botelho 1999). Todas as atividades antrópicas que promovem a supressão 

vegetal causam erosões, inclusive as atividades agrícolas de arar terras em declives.  

Um estudo da International Soil Reference and Information Centre/United Nations 

Environment Programme (ISRIC/UNEP) (1991) acusou que 15% das terras de todo o mundo estavam 

degradadas por atividade antrópicas, sendo que as principais formas de degradação estão presentes no 

Gráfico 3. A América do Sul possui 13% das terras classificadas entre terras devastadas a 

extremamente degradadas, sendo que cerca de 11% dessa quantia estão classificadas como 

moderadamente deterioradas. 

 
Sendo: Outros = Estimativa de salinização (9,0%); Compactação (5,5%); Poluição (2,5%); Ventos fortes (1,5%); 
Encharcamento (1,0%); Acidificação (0,5%); Subsidência (1,0%) 
Gráfico 3 - Incidência da degradação no mundo (% de área degradada total) (Modificado de ISRIC/UNEP 1991) 

Ainda de acordo com a ISRIC/UNEP (1991), estima-se que a velocidade de avanço da 

degradação das terras no mundo seja da ordem de 5 a 12 milhões/ano, sendo que se especula que 

existem, aproximadamente, 5 bilhões de hectares de terras efetivamente cultiváveis e de pastagens. Por 

outro lado, se nenhuma medida de controle ou de proteção do solo fosse adotada, aproximadamente 

555 milhões de hectares de cultivos não irrigados possivelmente teriam se perdido entre 1975 e 2000. 

Somente na América do Sul e na Ásia, a perda potencial da capacidade produtiva da terra seria de 

cerca de 10% e 40%, respectivamente. Além disso, aproximadamente 30% da capacidade produtiva da 

terra em todo o mundo iria se perder apenas com a degradação da camada superior do solo. 
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Um dos efeitos fundamentais da degradação dos solos nas áreas rurais é a redução da 

produtividade agrícola (Clay et al. 1994) ou o aumento repentino uso de fertilizantes para manter as 

boas condições nutricionais dos solos (não são as mesmas condições naturais antes da degradação), 

que, consequentemente, aumenta o custo da produção no campo. Nas regiões em que os problemas da 

deterioração do solo são extremamente graves, as propriedades rurais (ou as terras) podem ser 

abandonadas (temporária ou permanentemente) pelos agricultores ou possivelmente serem utilizadas 

para outras atividades que não sejam tão lucrativas, podendo ainda ser transformadas em pastos. 

De acordo com a FAO (1980), estima-se que cerca de 25 bilhões de toneladas de solo (17 

toneladas por hectares cultivados) são erodidos por ano, reduzindo a produção de alimentos, que 

atinge a faixa de 14 milhões de toneladas de grãos por ano. Essa perda sustentaria metade da 

população mundial. 

A ISRIC/UNEP (1991, p. 30) apontou para as cinco principais categorias de atividades do 

homem que mais degradam as terras:  

[d]esmatamento para a agricultura ou pastagens, florestas comerciais de grande 
escala, construção de estradas, desenvolvimento urbano etc.; superpastoreio (destrói 
a cobertura do solo, causa compactação e acelera a invasão de espécies arbustivas 
indesejáveis); atividades agrícolas (o manejo inadequado da terra inclui o cultivo de 
solos frágeis, pousio reduzido, uso indiscriminado do fogo, práticas que resultam na 
exportação de nutrientes do solo, transposição de rios para fins de irrigação ou 
irrigação inadequada de solos); superexploração da vegetação para uso doméstico 
(uso da vegetação como combustível, cercas etc., onde a vegetação remanescente 
não fornece mais proteção suficiente contra a erosão do solo) e atividades 
(bio)industriais que causam poluição.  

O Quadro 2 apresenta as ações humanas e as condições naturais nas categorias fatores 

facilitadores e fatores diretos 

Quadro 2 - Classificação dos condicionantes de degradação da terra (Elaborado pelo autor a partir de FAO 1980 
apud Araújo et al. 2012) 

Fatores Ação do homem Condicionantes naturais 

Facilitadores 
Desmatamento, permissão do superpastoreio, taludes 
de corte, remoção da cobertura vegetal para cultivo. 

Topografia, textura do solo, 
composição do solo, cobertura 
vegetal, regimes hidrográficos. 

Diretos 

Uso de máquinas, condução do gado, encurtamento 
do pousio, entrada excessiva de água/drenagem 
insuficiente, excesso de fertilização ácida, uso 
excessivo de produtos químicos/estrume, disposição 
de resíduos domésticos/industriais. 

Chuvas fortes, alagamentos, 
ventos fortes. 

 

O Gráfico 4 apresenta as parcelas dos principais impactos (ou atividades humanas) nos 

continentes e no mundo. 
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Mundo 

 

África América do Norte e Central América do Sul 

   

Ásia Oceania Europa 

    
Gráfico 4 -  Incidência dos condicionantes da degradação por continentes (% de área degradada) (Modificado de 
ISRIC/UNEP 1991) 

De certa forma, a deterioração dos solos está intrinsecamente relacionada ao quanto a terra 

pode ser intensamente explorada e como tal recurso pode ser conservado pelo proprietário. Esses 

fatores, no que diz respeito ao grau de intensidade da degradação da terra, podem ser afetados pelo 

tamanho das propriedades rurais. Considerando essas diferenças entre os tamanhos dos terrenos, as 

pequenas propriedades normalmente são exploradas pela agricultura de subsistência, no entanto, seus 

proprietários não possuem recursos financeiros para a conservação ou o melhoramento do solo, para o 

aumento da produtividade e nem de mantê-la em pousio. Mesmo porque o pequeno 

agricultor/pecuarista tem acesso restrito ao crédito e às novas tecnologias, quando comparado aos 

grandes agricultores/pecuaristas. Por outro lado, os grandes proprietários de terra, por terem acesso à 

grande quantidade desses recursos, podem realizar diversos tipos de atividades de conservação e 

fertilização dos solos com o objetivo de reduzir a sua deterioração. Assim, o uso inadequado da terra 

pode ser observado tanto nas grandes quanto nas pequenas propriedades rurais. 

As desigualdades sociais são consequências das condições injustas na repartição de terras, e 

são umas das formas mais poderosas de degradação dos solos, isso porque os terrenos mais estáveis 



Contibuições às Ciências da Terra 

313 

 

não são igualmente distribuídos. Isso influencia os riscos das erosões por meio da ocupação 

inadequada da terra, como, por exemplo, em alguns países da América Latina Andina, onde os 

pecuaristas utilizam os terrenos relativamente planos e estáveis, empurrando o pequeno agricultor, 

mais desfavorecido, para os terrenos instáveis e que necessitam de adequadas técnicas de manejo do 

solo. Aliado a tudo isso, existe a falta de mão de obra masculina no campo, devido a emigração ao 

ambiente urbano, para realizar os trabalhos de conservação do solo, e também a questão da herança, 

que provoca a fragmentação da propriedade rural, transformando-a, às vezes, em pequenas 

propriedades subutilizadas, o que facilita a atuação dos processos de degradação (ISRIC/UNEP 1991). 

Não se pode descartar que a pobreza também contribui para superexploração dos solos, porque 

as pessoas mais pobres são obrigadas a utilizar excessivamente os recursos naturais para a subsistência 

diária. Além disso, colonos que não possuem terras ocupam as florestas ou cultivam em locais 

altamente erodíveis, e, somando-se a essa situação, os grandes proprietários de terras destroem a 

vegetação e provocam queimadas, o que contribui para a desertificação do ambiente. Dessa forma, 

está instalado o ciclo da pobreza, que tem a pobreza profunda como sequela, pois pobres e ricos se 

alternam num processo crônico de destruição ambiental atrelada à sobrevivência humana. Não se pode 

deixar de mencionar que os mais ricos são os que provocam o maior dano ao solo, pois são os que 

possuem os grandes rebanhos de gado, além de cultivos e maquinários agrícolas que, quando mal 

manejados, degradam os recursos naturais. “A conclusão é a de que, de um modo geral, os pobres 

causam menos dano ao ambiente do que qualquer outro grupo. Eles são vítimas, não transgressores” 

(Harrison 1992). 

Existem argumentos que defendem que a degradação da terra está relacionada ao crescimento 

populacional e à ausência de controle de acesso ao recurso (Clay et al.1994). No entanto, as 

transformações nas relações entre mercado e privatização das terras, juntamente com o aumento 

demográfico, também tem gerado a redução dos recursos da propriedade comum, ocasionando, como 

consequência, a degradação dos solos, agravada pelas crises na gestão pública e por distorções no 

controle dos recursos da terra (Crosson 1994). Contudo, dentre as diferentes formas de aquisição do 

direito de uso e exploração da propriedade rural, a que se mostra mais prejudicial à conservação do 

solo é o arrendamento de terras em curto prazo, pois a probabilidade do arrendatário realizar algum 

tipo de melhoria no terreno, com investimento de longo prazo, é muito baixa, o que torna esse modelo 

um dos mais perversos em se tratando da degradação dos solos. 

Observando as descrições realizadas por Coutinho (2016), as alterações econômicas e as 

mudanças do papel do Estado na economia impactam direta e negativamente na utilização responsável 

dos recursos naturais. Ainda com baseado em Coutinho (2016), essa ordem econômica modificou 

profundamente as instituições e as formas de uso e ocupação do solo, o que tem causado 
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superexploração dos recursos da terra. Com isso, o elemento fundamental da deterioração dos recursos 

naturais é a pressão da produção instituída sobre os recursos da terra. 

 



 

 

 

Anexos 

ANEXO 1 – BREVE OBSERVAÇÃO DA EROSÃO DOS SOLOS E DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL SOB A PERSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO 

Discutir a erosão (ou perda de solo) como um assunto independente inserido no contexto 

ambiental é uma atividade impossível, considerando a intensa ligação deste com todos os fenômenos 

(antrópicos e naturais) que ocorrem no meio ambiente. Inclusa na legislação ambiental brasileira, a 

erosão é, por vezes, citada diretamente e, outras vezes, subentendida dentro da ampla lógica da 

degradação e/ou dano ambiental, ou ainda quando se faz menção aos seus efeitos, tal como o 

assoreamento. 

Atualmente, a preservação ambiental está atrelada aos moldes do desenvolvimento 

sustentável, que está estruturado na utilização controlada dos recursos naturais, preservando-os para o 

usufruto das gerações atuais e futuras. A adoção conceitual dos modelos de intocabilidade e 

exploração dos recursos naturais a qualquer preço, hoje em dia, está ultrapassada. O novo modelo ou 

conceito não impossibilita a sociedade de se beneficiar dos usos dos recursos da terra, mas promove a 

sua distribuição por meio do planejamento eficiente, pois garante e proporciona a sua manutenção no 

tempo e no espaço através do desenvolvimento sustentável (Carvalho et al. 2006). 

Por outro lado, a Abdala (2012) cita um parecer da World Wide Fund for Nature 

(WWF/Brasil), realizado em 1994, que assinala que a perda média de solos em algumas culturas 

específicas nos cerrados é de cerca de dez quilos por hectare do cultivar agrícola produzido, com um 

custo inadmissível provocado pela perda de fertilidade do solo, pelo assoreamento e pela poluição das 

bacias hidrográficas. 

Toda ação antrópica sobre o meio ambiente causa um determinado impacto ambiental, 

positivo ou negativo. O estudo de impacto ambiental objetiva avaliar a magnitude da intervenção e 

constatar o equilíbrio e a estabilidade da capacidade de autossustentação do meio ambiente. Às vezes, 

o escopo frágil e minimalista de alguns estudos ambientais gera relatórios iniciais que não sustentam 

um planejamento realista dinâmico sobre o uso e ocupação do solo adequado, o que provoca, ao longo 

dos anos, custos ambientais e financeiros dispensáveis e, muitas vezes, irreversíveis ou irreparáveis. 
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Para se recuperar ambientalmente uma localidade degradada há a necessidade de aporte ou 

retenção de solo, contenção dos processos erosivos e manutenção da biodiversidade. Normalmente, o 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) deve ser executado em propriedades rurais e/ou 

também em microbacias hidrográficas, considerando o plantio de espécies nativas do bioma de 

interesse e observando as características circundantes do ambiente (atual e local), tais como: a 

geomorfologia, o solo e a hidrologia. 

Para diminuir a erosão em uma localidade rural, podem-se empregar alguns métodos de 

mitigação, como: preparo do solo em curvas de nível ou em terraços e a adoção do plantio direto, que 

auxilia no acréscimo da microflora e na retenção da umidade do solo, o que favorece a sua proteção 

contra a erosão superficial. Por outro lado, a metodologia de mitigação do plantio direto tem sido 

questionada devido a grande utilização de herbicidas. Nos tempos atuais, a agricultura, devido a sua 

elevada necessidade de mecanização, aliada ao intensivo uso do solo, tem consumido enorme 

quantidade de insumos químicos e provocado uma redução ou subutilização da mão de obra, 

culminando num quadro de desenvolvimento desorganizado dos municípios e em dificuldades de 

sustentabilidade ambiental. 

Antes de levantar algum debate sobre a legislação ambiental, ressalta-se que está descrito na 

Carta Magna de 1988, Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo VI – Do Meio Ambiente, caput do 

Art. 225: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras 
gerações (BRASIL 1988). 

Está, no parágrafo 1º do Art. 225, a instituição das obrigações fundamentais do Poder Público 

para garantir a concretização desse direito, enquanto que, no escopo de seu parágrafo 3º, fixam-se as 

punições ao comportamento destruidor do meio natural, nas seguintes situações: 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL 1988). 

Assim, o braço jurídico fiscalizador de defesa do interesse do povo brasileiro, assegurando, 

neste caso, respeito às Leis Ambientais e ao Meio Ambiente, é o Ministério Público. Isso porque a 

Constituição Federal de 1988 situa, no Título IV – Da Organização dos Poderes, Capítulo IV – Das 

Funções Essenciais à Justiça, Art. 129, inciso III, como atividade estabelecida do Ministério Público, 

que é a instituição encarregada de advogar sobre a ordem jurídica, do regimento democrático e dos 

interesses coletivos e individuais indisponíveis: 
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Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos 
(BRASIL 1988). 

Para possíveis reparações de danos ambientais e reconhecimento de todo o cenário ambiental 

antes de qualquer intervenção, a Constituição Federal de 1988 inteligentemente antecipou, nos escopo 

do inciso IV, parágrafo 1º, Art. 225, Capítulo VI – Do Meio Ambiente: 

Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade (BRASIL 1988). 

O Brasil não possui leis ambientais exclusivas para assimilar problemas relacionados a erosão, 

embora haja pontos inseridos na legislação vigente sobre o assunto. Portanto, muitas vezes, essa 

temática se coloca de maneira indireta, assim como no inciso anteriormente citado, “degradação do 

meio ambiente”, sendo, porém, fundamental para a preservação da sustentabilidade ambiental e do 

equilíbrio do ecossistema. 

Nesse caso, o Art. 23, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 pontua sobre a 

responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios de resguardar o ambiente 

natural, competindo ao poder público garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente estável. 

Dessa forma, considerando o que foi exposto anteriormente, a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por finalidade a preservação e 

recuperação da qualidade ambiental, possibilitando afiançar condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, à segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Assim, o Decreto nº. 

99.274, de 6 de junho de 1990, ao regulamentar as Leis nº. 6.902, de 27 de abril de 1981, e nº. 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, determina, em seu Art. 1º, as seguintes responsabilidades do Poder Público 

na condução da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I – Manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à 
compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico; 

II – Proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de 
unidades de conservação e preservação ecológica; 

III – Manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o controle 
permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a 
compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental; 

IV – Incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais, utilizando, nesse sentido, os planos e programas regionais 
ou setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola; 

[...] 

VI – Identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo 
medidas para sua recuperação; 
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VII – Orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e 
da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos 
escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia 
(BRASIL 1990). 

A zona rural é, as vezes, a localidade mais atingida pelos fenômenos da degradação ambiental 

no que diz respeito à erosão do solo. No entanto, a legislação sobre a qual repousa a política agrícola 

brasileira percebe o problema e o versa de maneira expressa. Assim, a política nacional agrícola está 

regulamentada pela Lei nº. 8.171, de 17 de janeiro de 1991, cujo parágrafo único do Art. 1º determina 

a atividade agrícola: 

Para efeitos desta Lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o 
processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços 
e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais (BRASIL 1991). 

Portanto, o pressuposto primário da política agrícola inserido no Art. 2º dessa Lei estabelece, 

como limites da atividade agrícola, as normas e princípios de interesse público: 

I – A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde 
os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se 
as normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função 
social e econômica da propriedade (BRASIL 1991). 

Por outro lado, dentre as finalidades da política agrícola determinada no Art. 3º da Lei nº. 

8.171/1991, o abordado no inciso IV se acena claramente ao meio ambiente: 

IV – Proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação 
dos recursos naturais (BRASIL 1991). 

O legislador, ao discriminar as ações e instrumentos importantes para a política agrícola no 

Art. 4º desta Lei, observou dois incisos fundamentais para o meio ambiente: 

IV – Proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais; 

[...] 

IX – Formação profissional e educação rural (BRASIL 1991). 

Não há dificuldade para compreender que o inciso IX do Art. 4º institui uma atitude essencial 

para o desenvolvimento de atividades agrícolas sustentáveis, uma vez que, possuindo instrução 

apropriada, é admissível obter um acréscimo produtivo e a preservação do ambiente natural. 

Seguramente essa atitude aumenta a eficiência e facilita a assistência técnica e extensão rural 

prenunciada nos Art. 16, 17 e 18 dessa própria Lei. 

Além disso, a Lei nº. 8.171/1991 destina o seu capítulo VI à tutela e à conservação do meio 

ambiente. Nele, a participação e a responsabilidade do poder público foram devidamente apresentadas 

no Art. 19. No entanto, essa responsabilidade foi decomposta entre os mais interessados, como 

notifica, a seguir, o parágrafo único desse artigo: 
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A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de 
responsabilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários da reforma agrária e 
dos ocupantes temporários dos imóveis rurais (BRASIL 1991). 

O Art. 21-A da Lei nº. 8.171/1991, exposto logo a seguir, chama a atenção pela tratativa 

específica dada à região de Cerrado, cuja característica é exclusiva da área de interesse desta pesquisa: 

O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, das áreas 
desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de 
adequado plano de manejo, com o emprego de tecnologias capazes de interromper o 
processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas (BRASIL 
1991). 

Esse artigo faz referências à identificação e à obrigatoriedade de advertências sobre a 

utilização de zonas (ou áreas) desertificadas. Portanto, na área de interesse desta pesquisa, dadas as 

especificidades da espessa zona de intemperismo e da baixa fertilidade dos solos, a erosão é intensa e 

contínua, e, em curto limite de tempo, o seu efeito desertificador não é notado. Sua estimativa somente 

é admissível por meio do controle de sedimentos nos cursos d’água e reservatórios. Essa condição, 

referente à facilidade dos solos do cerrado em sofrer erosão, demanda avaliações particulares quanto 

às características da mecanização apropriadas que possibilitam garantir o alcance esperado descrito no 

inciso VI do Art. 96 da Lei nº. 8.171/1991, exibido a seguir: 

VI – Divulgar e estimular as práticas de mecanização que promovam a conservação 
do solo e do meio ambiente (BRASIL 1991). 

O Art. 102 das Disposições Finais da Lei nº. 8.171/1991 evidencia a estreita essência do solo 

para a condução da política agrícola ao assumi-lo como patrimônio natural do País, e aponta para 

determinada apreensão com a erosão ao conferir deveres ao Poder Público e aos proprietários rurais 

para combatê-la. Contudo, o Art. 106 dessa Lei permite, considerando todas as ações, instrumentos, 

objetivos e atividades previstas, por meio de acordos com o Ministério da Agricultura e Reforma 

Agrária, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, entidades e órgãos públicos e privados, 

cooperativas, sindicatos, universidades, fundações e associações, a cooperação por meio da abertura de 

possibilidades ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e 

florestais. 

Com o objetivo de manter a preservação e proteção do meio ambiente, o Art. 103 da Lei no. 

8.171/1991 complementa a ideia apresentada no Art. 102 dessa mesma Lei e estabelece: 

O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao 
proprietário rural que: 

I – Preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade; 

II – Recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já 
devastadas de sua propriedade; 

III – Sofrer limitação ou restrição no uso dos recursos naturais existentes na sua 
propriedade, para fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão 
competente, federal ou estadual (BRASIL 1991). 
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Entretanto, no parágrafo único, inciso V, desse artigo, “o apoio técnico-educativo no 

desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental” é considerado, em 

meio a outros, estímulo para fins da Lei nº. 8.171/1991, e poderá possibilitar, outra vez, a educação 

como ferramenta fundamental para a apropriada condução da atividade agrícola. 

Todavia o Decreto no. 4.297, de 10 de julho de 2002, regulamenta o artigo 9º, inciso II, da Lei 

no. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui juízo crítico para o Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Brasil – ZEE, considerado um aparelho da Política Nacional do Meio Ambiente. A característica 

indispensável do Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE) é consolidada no Art. 2º desse 

Decreto, exibido a seguir: 

O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e 
padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos 
recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população 
(BRASIL 2002). 

Além disso, o inciso I do Art. 12 desse Decreto determina que, em cada zona, deve-se notar o 

“diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconômica e do marco jurídico-institucional”. Já no Art. 

13 desse mesmo decreto, o teor mínimo das Diretrizes Gerais e Específica da ZEE está definido nos 

incisos I a VII do Art. 14. 

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 definiu, no Art. 225, inciso IV, que cabe ao 

Poder Público obrigar a execução do Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a implantação de obra 

ou atividade potencialmente deflagradora de expressiva deterioração do ambiente natural. O caráter 

coercitivo do parágrafo 3º desse Art. 225 apresenta a relevância da análise precedente do impacto 

ambiental a ser causado por qualquer interferência no meio ambiente: 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL 1988). 

Somando a tudo que foi exposto, a Resolução nº. 1 do CONAMA dispõe a propósito da 

avaliação do impacto ambiental, conceituando como impacto ambiental qualquer modificação das 

características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, provocada por alguma condição que 

derive de atividades antrópicas que, direta ou indiretamente, comprometam: 

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 (BRASIL 1986). 

A Lei nº. 6.938/1981 antecipa a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o zoneamento 

ambiental, a determinação de padrões de qualidade ambiental e a concepção de unidades de 
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conservação, que condicionam e norteiam o desenvolvimento de estudos de impacto ambiental e de 

outros documentos técnicos essenciais ao licenciamento ambiental. 

Já o Art. 2º da Resolução nº. 1 do CONAMA determina em quais atividades devem ser 

indispensáveis a elaboração do estudo do impacto ambiental (EIA) e o seu respectivo relatório de 

impacto ambiental (RIMA), que devem ser enviados à aceitação da instituição estadual competente e 

do IBAMA. Após isso, passa-se para a etapa em que o órgão ambiental responsável outorga ou não a 

licença. Os critérios usados no licenciamento ambiental estão descritos na Resolução nº. 237 do 

Conama. 

Na finalidade de conter o desrespeito ao meio ambiente, foi estabelecida a Lei no. 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, que estabelece medidas repressivas penais e administrativas decorridas de 

condutas e atividades lesivas ao ambiente natural e dá outras providências. Primeiramente, incumbe 

chamar atenção para os Art. 2º, 3º e 4º das Disposições Gerais, por destacar o alcance da punibilidade. 

Para a imposição e aplicação de diferentes níveis de severidade da penalidade, a autoridade 

oficial imediata deve avaliar a gravidade dos acontecimentos, ao observar as causas da transgressão e 

suas consequências, os antecedentes do transgressor quanto ao respeito da legislação ambiental, e a 

condição econômica do transgressor, no caso de multa (Lei no. 9.605/1998, Art. 7º, incisos I, II, III). 

Vale destacar o Art. 53 dessa Lei, que estabelece o inciso I, logo adiante, como pretexto para o 

aumento da penalidade aplicada, fazendo referência explicita à erosão do solo: 

I – Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação 
do regime climático (BRASIL 1998). 

A gestão ambiental procura, de forma permanente, o equilíbrio entre homem, atividade e meio 

ambiente, considerando os constantes desenvolvimentos tecnológicos, assegurando a qualidade de 

vida e a preservação do ambiente, gerando o desenvolvimento sustentável em atendimento às 

legislações ambientais. Mesmo nas situações em que se almeja sustentar a estabilidade ambiental, a 

ação antrópica acaba por modificá-lo. Essa alteração ambiental pode ser positiva ou negativa. Sendo 

negativa, é considerado um dano ambiental passível de sofrer os rigores da lei. Por outro lado, a Lei 

nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, confere disciplina à ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente. Segundo o Art. 3º dessa Lei, “a ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 

Além das informações sobre a legislação brasileira permitir um embasamento legal para o 

desenvolvimento desta teoria do sistema computacional de suporte a decisão de gestão do território e 

da erosão laminar dos solos, tal sistema deve permitir o apoio ao gerenciamento dos recursos naturais 

e do meio ambiente como um todo. Essa legislação, da forma como está exposta neste Anexo 1, pode 
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vir como fonte de informação adicional inserida no escopo do INFO-Ter que deve possibilitar o gestor 

ter acesso a leis brasileiras que protegem o meio ambiente. 

 





 

 

 

 

 





 

 

 

 


