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RESUMO 
 
 

As pesquisas que visam o mapeamento e a análise da dinâmica morfopedológica e 
da fragilidade ambiental das bacias hidrográficas são fundamentais para a 
compreensão da estrutura geoecológica e dos processos de evolução e alteração 
dos solos na paisagem. Esses estudos além de contribuírem para o entendimento da 
distribuição espacial dos solos, ainda possibilitam relacionar as feições 
macromorfológicas com as características ambientais das bacias hidrográficas. 
Neste sentido, a presente pesquisa, desenvolvida na área periurbana da cidade de 
Marechal Cândido Rondon, Região Oeste do Estado do Paraná, busca compreender 
e analisar a condição morfopedológica e a fragilidade ambiental, presentes no fundo 
de vale do trecho superior da bacia hidrográfica do córrego Guavirá. Esse estudo 
tem como objetivo contribuir com o conhecimento da organização e distribuição dos 
solos ao longo dos fundos de vale, no intuito de colaborar com os objetivos do grupo 
GEA (Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais), que tem por finalidade o 
monitoramento, análise e contenção dos problemas socioambientais do município. 
Com base nesses objetivos, foram privilegiados para o desenvolvimento teórico e 
metodológico da pesquisa, os preceitos da análise estrutural da cobertura 
pedológica e da análise integrada da paisagem, por meio das quais se 
desenvolveram trabalhos de gabinete (consultas bibliográficas, delimitação da área 
de estudo, fotointerpretação, elaboração de cartas bases de uso do solo, 
hipsometria, declividade, solos e cartas de fragilidade ambiental), trabalhos de 
campo (levantamentos geoecológicos, topográficos e pedológicos) e laboratório 
(análises físicas e químicas de solos). Os resultados de tais procedimentos 
permitiram compreender a interação dos elementos naturais e antrópicos que 
compõe a estrutura geoecológica da bacia hidrográfica do córrego Guavirá, a partir 
dos quais foi possível identificar as fragilidades potencias e emergentes dos setores 
de fundos de vale, particularmente subsidiadas pelo conhecimento da organização e 
distribuição dos solos, caracterizados pelas classes do tipo: a) CAMBISSOLO 
FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico; b) CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico; c) 
NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico e d) NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 
fragmentário. 
 
Palavras chave: análise morfopedológica, fragilidade ambiental, bacia hidrográfica, 
fundos de vale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The researches which aims for the mapping and analysis of morphopedological 
dynamics and environmental fragility of watershed are fundamental to the 
comprehension of the geological structure and of the processes of soil evolution and 
alteration in the landscape. Those studies, besides contributing to the comprehension 
of soil’s space distribution, also make it possible to relate the macromorphologic 
features with the environmental characteristics of the watersheds. In that sense, the 
current research, developed in the periurban area of Marechal Candido Rondon city, 
West Parana State region, has for objective to understand and analyze the 
morphological condition and environmental fragility, present in the valley bottom 
sectors of Guavira brook watershed’s superior section. This study has as objective 
contributing to the knowledge of organization and distribution of soils along the valley 
bottoms, and collaborating to the objectives of GEA group (Multidisciplinary Group of 
Environmental Studies), which has as finality monitoring, analyzing and contenting 
socioenvironmental problems of the municipality. Based on those objectives, it was 
privileged for the theoretical and methodological development of the research, the 
precepts of the pedological cover structural analysis and landscape integrated 
analysis, by which desk work was developed (bibliographical survey, study area 
delimitation, photo interpretation, elaboration of maps about soil usage, declivity, soils 
and environmental fragility maps); field work (geological, topographic and pedological 
survey) and lab work (physical and chemical soil analysis). Such procedures’ results 
permitted to comprehend the interaction of natural and atrophic elements which 
compose the geological structure of Guavira brook’s watershed from which was 
possible to identify the potential and emerging fragilities of the valley bottom sectors, 
particularly supported by the knowledge of organization and distribution of soils, 
characterized by classes: a) FLUVIC CAMBISOL gleysol eutrophic; b) HAPLIC 
CAMBISOL typical perferric; c) RED NITOSOL typical eutroferric and d) LITHOLIC 
NEOSOL fragmentary eutrophic. 
 
Keywords: morphopedological analysis, environmental fragility, watershed, valley 
bottons. 
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INTRODUÇÃO 

 

Processos de uso e ocupação dos solos, ocorridos, quase sempre, de forma 

desordenada nas áreas urbanas e rurais podem desencadear a alteração e a 

degradação dos sistemas pedológicos, gerando consequentes problemas 

ambientais. 

A degradação dos solos, oriunda da ação antrópica, geralmente ocorre por 

meio da ocupação inadequada das áreas de maior fragilidade ambiental, onde 

normalmente se encontram solos rasos, declividades acentuadas, cabeceiras de 

drenagens e fundos de vale.  

Na região Oeste do Estado do Paraná, esses processos relativos a ocupação 

e a degradação das terras, podem ser evidenciados, pelo menos, por três períodos 

históricos. 

O primeiro, quando os colonizadores ocuparam áreas próximas aos córregos, 

para a instalação de atividades agropecuárias, quase sempre, sem os devidos 

cuidados com o ambiente. O segundo, marcado pela introdução da modernização 

agrícola, com práticas expansivas, desenvolvidas normalmente sem o manejo 

adequado do solo, as quais intensificaram a devastação da mata ciliar. O terceiro, e 

mais recente, é o caracterizado pelo processo de urbanização que ocupou áreas de 

cabeceiras de drenagens e nascentes de água, modificando as suas condições 

naturais e consequentemente degradando os ambientes dos fundos de vale.  

Preocupados com essa temática, trabalhos desenvolvidos na região Oeste 

paranaense, sobretudo onde os solos são oriundos do basalto, como os de Moresco 

(2007), Magalhães (2008), Tiz (2009) e Janjar (2010) tem indicado a necessidade de 

estudos nesses setores topográficos de baixa vertente, onde normalmente, se 

encontram as áreas de maior susceptibilidade à instalação de processos erosivos, 

tanto aqueles naturais como os antrópicos.  

Além desses estudos, outros estão em andamento pelo grupo GEA (Grupo 

Multidisciplinar de Estudos Ambientais/UNIOESTE), sempre com o intuito de 

compreender a distribuição e organização dos solos na paisagem, ou seja, 

colaborando com as discussões sobre a contenção dos problemas socioambientais 

da região. 

Para Ruellan e Dosso (1993), Vidal Torrado et al. (2005), Nóbrega e Cunha 

(2007), as maiores contribuições tem ocorrido nos estudos que se utilizam da
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metodologia da análise bidimensional da cobertura pedológica, preconizada por 

Boulet et al. (1982a). Para esses autores, esses procedimentos teóricos e 

metodológicos são importantes porque proporcionam a análise integrada da 

paisagem, particularmente no que se refere às correlações das características 

morfopedológicas com as condições naturais e antrópicas, presentes nas bacias 

hidrográficas.  

Assim, a presente pesquisa, com o objetivo de compreender a organização e 

distribuição dos solos encontrados nos setores de fundos de vale, bem como o 

monitoramento das fragilidades potenciais e emergentes do trecho superior da bacia 

hidrográfica do córrego Guavirá, procurou demonstrar as contribuições da relação 

solo-relevo na identificação das fragilidades ambientais, bem como na melhor 

utilização dos ambientes urbanos e rurais do município de Marechal Cândido 

Rondon, Região Oeste do Estado do Paraná. 

Foram privilegiados para o desenvolvimento teórico e metodológico desta 

pesquisa, os preceitos da análise estrutural da cobertura pedológica e da análise 

integrada da paisagem, por meio das quais se desenvolveram trabalhos de gabinete 

(consultas bibliográficas, delimitação da área de estudo, fotointerpretação, 

elaboração de cartas bases de uso do solo, hipsometria, declividade, solos e cartas 

de fragilidade ambiental), campo (levantamentos geoecológicos, topográficos e 

pedológicos) e laboratório (análises físicas e químicas de solos). 

Esta pesquisa segue a seguinte estrutura: 

No primeiro capitulo, destacam-se reflexões teóricas voltadas para a temática 

da relação solo-relevo e da fragilidade ambiental. No segundo capitulo, apresentam-

se os métodos e procedimentos técnicos utilizados. No terceiro capitulo, são 

expostas as características históricas e ambientais da área de estudo. No quarto 

capitulo, é destacada a estrutura geoecológica do trecho superior do córrego 

Guavirá, e a dinâmica morfopedológica dos setores de fundos de vale, com base 

nas quais se discutiram as fragilidades potenciais e emergentes, presentes na bacia 

hidrográfica, com especial atenção para os setores de fundos de vale. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Nesta fundamentação teórica e metodológica da pesquisa são discutidas 

questões pertinentes a relação solo-relevo, particularmente aquelas da análise 

estrutural da cobertura pedológica e da análise integrada da paisagem, com especial 

enfoque para bacias hidrográficas. Também são apresentadas discussões sobre a 

fragilidade ambiental, com o intuito de destacar os principais conceitos e técnicas 

utilizadas nos estudos sobre fragilidade potencial e emergente. 

 

 

1.1. RELAÇÃO SOLO-RELEVO 

 

A compreensão e a análise das relações existentes entre o solo e o relevo 

trazem importantes contribuições para os estudos de ordem pedológica e ambiental. 

Esses estudos, além de permitirem compreender a distribuição e organização dos 

solos na paisagem, possibilitam o levantamento de minuciosas análises sobre os 

processos de gênese e evolução dos sistemas pedológicos. 

No que se refere às pesquisas de cunho pedológico, a compreensão dos 

complexos processos dependentes da relação solo-relevo, subsidiam trabalhos tanto 

em escalas regionais como em escalas locais. O importante é que, independente da 

escala, esses auxiliam no conhecimento da distribuição espacial dos solos nos mais 

diversos setores do ambiente. 

Nos estudos de cunho ambiental, esta relação que também envolve a 

compreensão da estrutura e da dinâmica da paisagem, possibilita entender mais 

detalhadamente as alterações naturais e antrópicas ocorridas nos solos, com 

importantes informações na escala tanto da vertente como da bacia hidrográfica.  

Nesse sentido, trabalhos mais recentes tratando da relação solo-relevo, 

sobretudo aqueles desenvolvidos no âmbito da ciência do solo e da ciência 

geográfica, têm demonstrado que as maiores contribuições dessa temática ocorrem 

a partir da análise estrutural da cobertura pedológica e da análise integrada da 

paisagem. 
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 1.1.1. A relação solo-relevo com base na análise estrutural da cobertura pedológica 

e na análise integrada da paisagem 

 

Os aportes teóricos e metodológicos da analise estrutural da cobertura 

pedológica, bem como da análise integrada da paisagem, resultam da evolução 

histórica e epistemológica das ciências da terra e da ciência geográfica. Essa 

evolução teórica e, ao mesmo tempo, metodológica reflete, sobretudo, nas 

discussões sobre a relação solo-relevo na paisagem, ocorridas de maneira 

diferenciada ao longo do tempo na disseminação do conhecimento dessas duas 

ciências.  

Na ciência do solo, também denominada de Pedologia, a compreensão do 

elemento solo, ou mesmo da sua relação com os outros elementos do ambiente, 

passou por, pelo menos, três fases históricas. A primeira e mais longa, relativa ao 

inventário e mapeamento dos solos de (1895 a mais ou menos 1940); a segunda, 

referente ao estudo minucioso e detalhado dos materiais em laboratório de (1945 a 

1970, aproximadamente), sobretudo da geoquímica e mineralogia e a terceira e mais 

recente, relativa aos estudos da lateralidade, isto é, do continuum da cobertura 

pedológica, particularmente disseminada a partir da década de 1970 (CUNHA, 

1996).  

De acordo com Espindola (2008) as primeiras interpretações referentes a 

essa compreensão do solo foram sistematizadas no final do século XIX, com os 

estudos de Dokouchaev (1895). Nesse período, os estudos sobre o elemento solo, 

baseavam-se especialmente no reconhecimento da diferenciação vertical, através 

da observação de perfis, cortes ou secções verticais de solos, dispostos da 

superfície dos terrenos até a rocha.  

Sob esta percepção, formula-se a ideia de que a morfologia de cada solo 

corresponde a seus horizontes pedológicos sobrepostos, oriundos de efeitos 

conjuntos de fatores responsáveis por sua formação, com ênfase no clima e na 

vegetação. Assim, entre o final do século XIX e o início do século XX, começam a 

surgir novas interpretações visando uma maior compreensão entre os fatores de 

formação e a distribuição (clima, relevo e vegetação) em relação aos diversos tipos 

de solos nas paisagens zonais do globo (MARTINS, 2000).  

Nesse período, mais especificamente a partir do início do século XX, já se 

buscavam análises mais detalhadas, como ao longo de vertentes. A disseminação 
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dos trabalhos desse período apresentava informações importantes, em particular, 

porque permitiram as primeiras tentativas de análise sobre a compreensão da 

lateralidade dos solos. Merecem destaque os trabalhos de Milne (1934) e Greene 

(1945). 

De acordo com Queiroz Neto (2002) o trabalho de Milne (1934) esteve 

pautado na visão de catena, representando especialmente a preocupação dos 

pedólogos em compreender a distribuição dos solos nas vertentes e nas paisagens, 

suas causas e fatores, isto é, procurando interpretar os processos responsáveis pela 

distribuição. Na visão deste autor a erosão era a principal responsável pela 

disposição de catenas ao longo das vertentes. 

O estudo de Milne (1934), contestado por Greene (1945), afirmava que as 

sequências colocadas por Milne eram comuns apenas nos trópicos. Para Queiroz 

Neto (2002) o que Greene (1945) observava equivaleria a horizontes de lixiviação e 

acumulação, onde as partes altas seriam de exportação, similares aos horizontes A, 

ao passo que as inferiores seriam de acumulação, semelhantes aos horizontes B.  

Seguindo o histórico levantado por Queiroz Neto (2002) a segunda metade do 

século XX, os trabalhos de Delvigne (1965), desenvolvidos na África, tratando de 

sequências de perfis de alteração e solos em vertentes, com o auxilio das análises 

químicas e mineralógicas (sobretudo difração de raios X), foram aplicados 

interpretações de lâminas delgadas em microscopia ótica e eletrônica por 

transmissão. 

Esses trabalhos trouxeram subsídios para novas formulações referentes à 

relação solo-relevo, como as de Bouquier (1971) que caracterizou diferentes 

organizações e estruturas pedológicas ao longo das vertentes, relacionando-as aos 

tipos de alteração do substrato e às neoformações mineralógicas. Para Queiroz Neto 

(op. cit.) as correlações realizadas por Bouquier, possibilitaram observar de forma 

mais aprofundada as diferenciações pedológicas verticais e laterais dos horizontes. 

Assim, pode se afirmar que os estudos e as análises desenvolvidas por 

Delvigne (1965)  e Bouquier (1971), dentre outros realizados na segunda metade do 

século XX, foram fundamentais para a compreensão do solo na perspectiva de um 

continuum na paisagem. Foram essas interpretações que possibilitaram 

compreender os solos, de maneira bi e tridimensional, privilegiando a múltiplas 

correlações existentes entre o solo e o relevo, por meio da metodologia da análise 

estrutural da cobertura pedológica, sistematizada por (BOULET et al., 1982a,b,c).  
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O principio desta metodologia, parte da reconstituição bidimensional da 

organização dos solos com seus horizontes em topossequências, estabelecidas no 

sentido do topo para jusante, onde posteriormente são abertas trincheiras em pontos 

privilegiados que permitam observar as transições verticais e laterais entre os 

horizontes. Para em seguida, tomando como base o reconhecimento de outras 

topossequências transversais e paralelas, se reconstituir a distribuição espacial 

(tridimensional) das organizações pedológicas, onde os limites entre os horizontes 

são colocados em mapas, sob a forma de curvas de isodiferenciação, representando 

assim as posições onde se iniciam ou terminam horizontes e/ou outras feições 

pedológicas ou geológicas (QUEIROZ NETO, 2002).  

A partir desse momento, o emprego da metodologia baseada no levantamento 

da transeção do topo até a base da vertente, utilizando-se de sondagens detalhadas, 

seguidas da descrição de trincheiras e análises laboratoriais, possibilitou o 

reconhecimento da estrutura horizontal da cobertura pedológica, necessariamente 

acompanhada de cortes verticais, tendo em vista que a organização horizontal não 

pode ser interpretada sem as organizações verticais (BOULET, 1988). 

Sob esta perspectiva, a disseminação dos trabalhos utilizando a metodologia 

da análise estrutural permitiu uma nova concepção de estudo e abordagem 

pedológica possibilitando compreender de forma mais detalhada as correlações 

existentes entres as formas de relevo (declividade, concavidade, convexidade e 

comprimento das vertentes) em relação à distribuição dos solos em nível de topo, 

média e baixa vertente.  

Essa nova abordagem, particularmente difundida a partir da década de 1970, 

proporcionou a realização de inúmeros trabalhos que resultaram em análises 

detalhadas da organização lateral da cobertura pedológica, passando-se a 

considerar os diversos processos oriundos da ação biótica, abiótica e antrópica, no 

reconhecimento e na caracterização dos processos de gênese e evolução dos solos. 

Neste contexto, cabe destacar que, ao mesmo tempo em que ocorre a 

disseminação de pesquisas com base na análise estrutural da cobertura pedológica 

na ciência do solo, privilegiando a relação solo-relevo, também são publicados 

estudos tratando da importância da análise integrada da paisagem no âmbito da 

ciência geográfica. 

Essa nova concepção de análise, também desponta com maior intensidade a 

partir da segunda metade do século XX, enfatizando a necessidade de compreender 
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a interação dos diversos elementos presentes no ambiente sobre a perspectiva 

integrada da paisagem. Nesse momento, destacam-se novas abordagens de 

análise, tais como a concepção geossistêmica, introduzida por Victor Sotchava na 

década de 1960.  

A partir da proposta do geossistema, os estudos sobre paisagem, em especial 

aqueles desenvolvidos na escola Russa, desencadeiam um importante avanço 

teórico, tendo em vista a interessante sistematização metodológica. Essa nova 

sistematização trouxe acima de tudo uma nova possibilidade de discussão a respeito 

da paisagem, possibilitando problematizar os fatores naturais e antrópicos de forma 

complexa (MEZZOMO; NOBREGA, 2008). 

Com esta perspectiva, também tomam destaque as contribuições da escola 

francesa no entendimento do conceito de paisagem.  Bertrand (1971), concebe a 

paisagem enquanto “resultado da combinação dinâmica, assim sendo instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua 

evolução”. 

Sob estes enfoques, a paisagem é compreendida como uma entidade global, 

admitindo implicitamente que os elementos que a constituem participam de uma 

dinâmica comum, que não corresponde, obrigatoriamente, à evolução de cada um 

dentre eles tomados separadamente, ou melhor, que se têm um conjunto de 

elementos dinâmicos e em constante evolução a partir de trocas de energia e 

matéria, somando a ação antrópica aos demais elementos (MEZZOMO; NOBREGA, 

2008). 

A partir dessas concepções, a ciência geográfica e a ciência do solo, assim 

como as várias áreas do conhecimento passam a interpretar a paisagem de acordo 

com as suas particularidades físicas e humanas, com destaque para a abordagem 

integrada.  

 Assim, os estudos ambientais começam a contemplar o reconhecimento de 

unidades de paisagem, possibilitando o estudo integrado dos elementos que 

envolvem o potencial ecológico (características climáticas, geomorfológicas, 

pedológicas), exploração biológica e as atividades antrópicas (características 

sociais, econômicas, culturais), interpretadas no tempo e no espaço de maneira 

sistêmica (BERTRAND, 1971). 
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Considerando essas abordagens, alguns autores como Christofoletti (1999), 

Monteiro (2000), Mendonça (2001), Nóbrega e Cunha (2001), Guerra e Marçal 

(2006), demonstram que estudos desenvolvidos com base na análise sistêmica, 

trazem contribuições para a compreensão da dinâmica da paisagem.  

Segundo esses autores, as pesquisas desenvolvidas sobre a perspectiva 

integrada da paisagem, com especial atenção para aqueles que tratam da relação 

solo, relevo e uso do solo, assumem grande relevância na ciência geográfica porque 

a própria evolução do pensamento sistêmico favorece análises mais condizentes 

dos processos naturais e ou antrópicos que ocorrem no ambiente.  

 Seguindo esse raciocínio da análise sistêmica, com destaque para os estudos 

que privilegiam a relação solo-relevo, Ruellan e Dosso (1993) e Vidal Torrado et al. 

(2005) indicam a metodologia da análise estrutural da cobertura pedológica como 

uma das melhores formas de se estudar os sistemas pedológicos, uma vez que, esta 

permite compreender a distribuição dos solos, de maneira bidimensional e 

tridimensional, no tempo e no espaço, com base no entendimento dos aspectos 

físicos naturais em relação aos diferentes tipos de usos e ocupações antrópicas. 

Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos por meio da metodologia da 

análise estrutural da cobertura pedológica, sob o ponto de vista sistêmico e 

integrado da paisagem, tem trazido importantes contribuições para as análises de 

cunho ambiental, sobretudo para aqueles estudos que tratam de forma mais implícita 

da relação solo-relevo.  

Sob este enfoque, os estudos que abordam a relação do solo e relevo na 

paisagem, com a perspectiva da análise sistêmica, partem de uma visão mais 

abrangente, ou seja, de um conjunto de elementos que estruturam e dinamizam as 

paisagens, o que significa mencionar que possibilitam correlações e interpretações 

com a análise estrutural da cobertura pedológica (RUELLAN; DOSSO, 1993). 

Dessa forma, a compreensão da relação solo-relevo na paisagem, com base 

na interação da analise estrutural e integrada, torna-se vigente, devido ao fato de 

que os solos refletem na paisagem sua própria história de evolução. Conforme 

destaca Moresco (2007) é preciso perceber que desde sua gênese existem 

diferentes fenômenos físicos e químicos que ao atuarem no solo, motivam distintas 

transformações que refletem tanto na sua morfologia como nos seus atributos 

físicos, químicos e mineralógicos.  



22 

 

De acordo com Cunha e Mendes (2005), as diversas pesquisas 

desenvolvidas a respeito da análise da paisagem têm buscado por técnicas de 

trabalho que possibilitem integrar as informações sobre as características litológicas, 

tectônicas, pedológicas e climáticas aos dados geomorfológicos, para que, dessa 

forma, possam ser melhor compreendidos os processos geomórficos atuantes e 

como estes se reestruturam perante a ação do homem. 

Corroborando com essa temática, Vidal Torrado et al. (2005) enfatiza que os 

fenômenos terrestres vêm sendo, a cada dia, melhor compreendidos com a adoção 

de uma abordagem multi e interdisciplinar, por meio da integração do estudo das 

diversas variáveis que controlam os sistemas naturais, mesmo que modificados em 

relação aos originais, como, por exemplo, os ecossistemas presentes em ambientes 

agrícolas e urbanos. Sendo assim, quanto mais atributos e fenômenos ocorrentes na 

pedosfera forem enfocados, melhor será o entendimento da origem, evolução, 

constituição, propriedades, qualidades e distribuição espacial dos solos. 

 Por esse motivo, o solo deve ser compreendido como um dos elementos que 

compõem a paisagem, pois, conforme citado por Ruellan e Dosso (1993) o solo é 

resultante da atuação combinada de diferentes elementos da paisagem, tais como 

geologia, clima, vegetação, relevo, bem como, do fator tempo que pode ser incisivo 

na formação dos solos como das atividades antrópicas que podem alterar 

significativamente as suas características naturais (NÓBREGA; CUNHA, 2001). 

Dessa maneira, a relação solo-relevo, pode trazer contribuições para atingir a 

análise sistêmica, devido ao fato de que o solo, enquanto elemento da natureza, faz 

parte da complexidade do funcionamento do ambiente. Esta afirmativa pode ser 

comprovada com base na permanente entrada e saída de matéria do sistema solo, o 

que significa dizer que ele pode ser um dos elementos bases de muitos estudos que 

buscam a compreensão, tanto da estrutura como do funcionamento das paisagens 

(RUELLAN, 1988). 

Sob esta perspectiva, parte dos estudos realizados no campo da Geografia ou 

até mesmo no campo da ciência do solo, desenvolvidos tanto em escalas regionais 

como em escalas locais, têm demonstrado importantes resultados das interações 

entre a análise estrutural da cobertura pedológica e a análise sistêmica.  

Assim, estudos desenvolvidos com essas concepções teórico-metodológicas, 

sobretudo aqueles pautados na interpretação da relação solo-relevo, como os 

desenvolvidos por Cunha (1996), Martins (2000), Moresco (2007), Magalhães 



23 

 

(2008), Janjar (2010) e Rocha et al. (2010), demonstram significativos resultados 

sobre a compreensão da organização e distribuição dos solos na paisagem nas mais 

diversas escalas cartográficas.  

Colaborando com essa temática, os trabalhos de Rezende (1995), Botelho e 

Silva (2004), Rodrigues e Adami (2005), enfatizam que as análises mais satisfatórias 

visando a interação da análise estrutural e integrada, sobretudo no que tange as 

discussões que evolvem a relação entre o solo e o relevo na paisagem, têm 

priorizado as bacias hidrográficas como escala de abordagem. 

 

1.1.2.  A relação solo–relevo como subsídio para caracterização 
macromorfológica de perfis de solos. 

 

 O reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de análise espacial, 

passou a ter maior intensidade no ano de 1960, com os estudos da Geografia Física 

(BOTELHO; SILVA, 2004). Segundo esses autores, boa parte desses estudos, 

particularmente os realizados no Brasil, despontou na década de 1980, período em 

que o solo passou a ser entendido como base da vida e de suporte das atividades 

humanas. 

 O que permite dizer que, nas ultimas décadas, ocorreram a maior 

disseminação de estudos de ordem pedológica e ambiental, voltados para a análise 

de bacias hidrográficas. Esses estudos têm permitido múltiplas possibilidades de 

discussão e análise que englobam os aspectos ambientais (geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, climáticos) e socioeconômicos (uso, ocupação e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas), na avaliação das transformações 

ocorridas no ciclo hidrológico, no solo e consequentemente na paisagem. 

 Nesta perspectiva, as pesquisas de cunho pedológico que tratam da relação 

solo-relevo, realizadas na escala da bacia hidrográfica, têm permitido correlacionar 

os processos de gênese e evolução dos solos, bem como suas distribuições e 

organizações, com a estrutura geoecológica dos sistemas de drenagem. Essas 

interpretações além de permitirem a compreensão da dinâmica hídrica desses 

sistemas, subsidiam interpretações detalhadas dos processos pedogenéticos e 

morfogenéticos das vertentes.  

 Conforme destaca Oliveira (2005), as formas de relevo presentes nas bacias, 

mantém relação direta com os processos de gênese e evolução dos solos, tendo em 
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vista que, a dinâmica topográfica das vertentes conduz a diferentes 

condicionamentos da água. Segundo o autor, o relevo regula os movimentos de 

água ao longo da vertente, tanto na superfície como no interior dos solos, agindo 

sobre seu regime hídrico como consequentemente, sobre os seus fenômenos de 

percolação interna e ações correlatas, tais como lixiviação de solutos, transporte de 

partículas coloidais em suspensão no meio líquido, e ainda nos fenômenos em que a 

presença da água é imprescindível, como é o caso da hidrólise, hidratação e 

dissolução.  

 Corroborando com essa questão Janjar (2010), enfatiza que a declividade 

também é um fator importante na compreensão da relação solo-relevo. Para ela, os 

níveis de declividade têm uma relação muito próxima com os parâmetros 

hidrológicos, como por exemplo, com a infiltração, a umidade do solo, a regulação 

do tempo do escoamento superficial e com a concentração da água das chuvas no 

canal principal. Assim, quanto maior for a declividade maiores também podem ser os 

problemas com os processos erosivos. 

 Outro fator importante do relevo no processo de pedogênese é a morfologia 

das vertentes, ou seja, sua concavidade e convexidade têm implicações diretas na 

convergência, ou dispersão das águas de enxurrada e na movimentação interna ao 

longo das vertentes e consequentemente, na erosão e modelagem das formas de 

relevo e na formação e variabilidade espacial dos solos (OLIVEIRA, 2005).  

 Nesse sentido, todo e qualquer estudo que trate da relação solo-relevo na 

escala das bacias hidrográficas devem considerar as peculiaridades topográficas, a 

concavidade e convexidade das vertentes, com especial atenção para a dinâmica 

dos fluxos hídricos que ocorrem na superfície e subsuperfície das coberturas 

pedológicas. 

 Sobre este enfoque, as múltiplas interpretações sobre a dinâmica 

morfopedológica das vertentes, realizadas sobre este recorte espacial das bacias 

hidrográficas, têm possibilitado interpretações sobre os aspectos ambientais e 

pedológicos ao longo das vertentes, conduzindo a análises que vão desde as 

escalas macroscópicas até as escalas microscópicas.  

As análises realizadas sob o olhar macroscópico partem do reconhecimento 

dos elementos naturais, tais como (hidrografia, topografia, declividade) e os 

socioespaciais (uso do solo, expansão urbana, planejamento) dentre outros 

aspectos que possam interferir na distribuição e organização dos solos.  
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A identificação dos elementos ambientais e socioespaciais, além de facilitar o 

entendimento da dinâmica geoecológica, ainda auxiliam nas interpretações 

pedológicas, realizadas por meio da descrição morfológica dos perfis de solos, 

trazendo informações importantes que podem contribuir no esclarecimento das 

hipóteses levantas nos trabalhos de campo e de laboratório.  

Neste contexto, Manfredine et al. (2005), ressaltam que as descrições 

macromorfológicas realizadas com base na descrição dos perfis de solos, podem ser 

de dois tipos: bidimensionais, com expressão vertical (sucessão vertical de 

horizontes) e expressão lateral (distribuição dos horizontes ao longo da vertente); e 

tridimensionais (distribuições de solos ou de sistemas de solos numa bacia 

hidrográfica e na paisagem). 

De acordo com Lepsch (2002), é de primordial importância que as 

características macromorfológicas de um solo sejam primeiramente descritas no 

campo, antes que dele sejam retiradas amostras para as diversas análises 

laboratoriais. Dessa maneira Santos et al. (2005), através da última versão do 

Manual de Descrição e Coleta no Campo, ressaltam que, tradicionalmente, o estudo 

da morfologia do solo refere-se a descrição daquelas propriedades detectadas pelos 

sentidos da visão e do tato (manuseio), como, por exemplo: cor, textura, estrutura, 

porosidade, consistência, transição entre horizontes, ou camadas e as atividades 

biológicas. 

Estas descrições realizadas no campo, com o auxílio das análises 

laboratoriais, possibilitam o conhecimento, da distribuição vertical dos solos, 

permitindo observar os seus níveis de desenvolvimento e de organização, bem 

como da ação dos diversos agentes biológicos e antrópicos que atuam de forma 

direta ou indireta nos solos. Sendo assim, cabe destacar que o reconhecimento das 

características morfológicas presentes nos perfis de solo, também estão 

relacionadas à distribuição bidimensional e tridimensional da cobertura pedológica 

que se apresenta de maneira diferenciada do ponto de vista longitudinal e latitudinal 

das bacias hidrográficas.  

Nas descrições bidimensionais é interessante lembrar que a escolha dos 

pontos de observação do solo, deve estar totalmente vinculada ao objeto da 

pesquisa e, sobretudo, à escala do trabalho e à área de estudo. Nesta perspectiva, o 

fato do solo ser um corpo tridimensional da paisagem, faz com que os pontos de 

observação sejam estabelecidos a partir de ações conjuntas de gabinete e campo. 
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Os referentes ao gabinete: consulta e interpretação de cartas geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas (padrão de drenagem, estrutura geológica, litologia, 

padrões macromorfológicos do relevo, dentre outras). E os de campo: observações 

das formas das vertentes como rupturas de declives, sinais de erosão, estado da 

superfície, dentre outros aspectos (MANFREDINE et al., 2005). 

Essas interpretações possibilitam relacionar as descrições morfológicas do 

perfil com as organizações laterais e tridimensionais do solo. Assim, as descrições 

realizadas no perfil podem ser sucedidas de outras descrições na escala da vertente 

ou mesmo de múltiplas seções de topossequências, conforme os parâmetros da 

análise estrutural da cobertura pedológica, sistematizada por Boulet et al. 

(1982a,b,c). 

 Corroborando Vidal Torrado et al. (2005), destaca que os trabalhos sobre 

pedogênese e os diversos tipos de levantamentos de solos produzem resultados 

melhores e de melhor aplicabilidade, quando se faz o uso adequado dos trabalhos 

de campo, incluindo métodos geomorfológicos em adição à descrição dos perfis de 

solos e à caracterização de amostras de seus horizontes em laboratório. Para o 

autor a descrição desses dados deve considerar desde a escala da paisagem até a 

escala microscópica.  

 Nesse sentido, autores como Delvigne (1981), Castro (2002), Vidal Torrado et 

al. (2005), Souza et al. (2006), evidenciam, que as análises morfológicas, 

desenvolvidas com auxílio de microscópio, trazem resultados detalhados, com 

importantes contribuições para os estudos de ordem pedológica, sobretudo, para 

aqueles que tratam da relação solo-relevo. Para os autores, esses trabalhos 

voltados para a descrição micromorfológica, trazem subsídios para as pesquisas 

sobre gênese e evolução dos solos, pois permitem interpretações sobre as 

modificações estruturais, tais como adensamento, compactação e erosão, oriundas 

da ação antrópica.  

Segundo Cunha (1996), as descrições voltadas para a análise 

micromorfológica das amostras indeformadas, permitem identificar as organizações 

elementares dos constituintes do solo (assembleias), possibilitando ainda o 

reconhecimento do sistema poroso, para fins de correlação com os demais atributos 

presentes nos sistemas pedológicos. Essas correlações permitem observar de 

maneira mais detalhada as possíveis alterações morfológicas, que ocorrem na 

estrutura e na porosidade dos solos, que podem dentre outros motivos, ser 
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desencadeadas por meio da utilização inadequada dos sistemas urbanos e 

agrícolas. 

Para Souza et al. (2006), os atributos morfológicos descritos através da 

microscopia ótica, também trazem contribuições no entendimento das análises 

físicas. O reconhecimento da organização dos agregados, da porosidade, dentre 

outros aspectos podem ser correlacionadas, aos dados de densidade de solo e 

partícula, aos dados de porosidade total, bem como aos dados granulométricos que 

interferem nas organizações das características micro e macromorfológicas.   

 De acordo com Delvigne (1981), é importante esclarecer que o exame 

micromorfológico, quer no domínio das alterações de rochas ou no domínio de 

alterações em solos, não trazem necessariamente a solução a todos os problemas, 

o que significa dizer que é importante antes de tudo, inserir os resultados na escala 

do horizonte, do perfil e da paisagem. Sendo assim uma boa pesquisa nessa escala 

de análise, deve portanto, se apoiar sobre um bom conhecimento de campo, porque 

as relações reveladas pelos exames microscópicos serão sempre reforços aos 

problemas levantados previamente no campo. 

 As análises microscópicas, quando associadas à escala macroscópica, 

auxiliam na interpretação de mecanismos e processos, tanto de pedogênese como 

de morfogênese, consideradas significativas para a compreensão da distribuição 

espacial das partículas do solo e para o prognóstico da sua evolução em condições 

ambientais espontâneas (CASTRO, 2005). 

 Neste contexto, as análises de cunho pedológico, particularmente aquelas 

desenvolvidas a partir da interação dos dados macromorfológicos e 

micromorfológicos, considerando a escala paisagem, têm possibilitado compreender 

os diversos processos que ocorrem em nível de topo, média e baixa vertente, 

responsáveis pela dinâmica pedológica e ambiental das bacias hidrográficas.   

Sob este viés, as diversas pesquisas realizadas na escala espacial da bacia 

hidrográfica, com particular atenção para os processos atuantes na relação solo-

relevo, têm se apresentado como uma das melhores alternativas de análise, pois 

além de possibilitar a compreensão da distribuição dos solos de maneira 

tridimensional, ainda subsidia os estudos de ordem ambiental, permitindo o 

monitoramento e a análise das fragilidades presentes no ambiente.  

Contudo é importante ressaltar que tanto o solo como o relevo são elementos 

reflexivos dos diferentes aspectos ambientais e antrópicos presentes no ambiente, 
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como por exemplo: o clima, a vegetação, o tempo e os aspectos socioeconômicos. 

Sendo assim, compreender os processos presentes no solo e no relevo, de forma 

integrada, também significa entender parte das transformações ambientais e 

antrópicas que ocorrem nas bacias e principalmente na paisagem.   

Para tanto as pesquisas desenvolvidas com base nessas abordagens tem 

permitido avaliar as condições naturais em relação e as condições antrópicas 

pertinentes ao uso do solo urbano, agrícola, e industrial, possibilitando verificar o 

equilíbrio e a fragilidade ambiental presente em um determinado sistema. 

 

 

1.2. FRAGILIDADE AMBIENTAL  

 

A análise e o monitoramento das fragilidades ambientais tem sido de 

fundamental importância nos estudos de cunho socioambiental desenvolvidos no 

âmbito da ciência geográfica. O mapeamento das susceptibilidades naturais e das 

formas de uso e ocupação antrópica, presentes nos ambientes urbanos e rurais, tem 

possibilitado inferir nos projetos de adequação e contenção dos problemas 

ambientais e sociais, evidenciados em níveis regionais, locais e principalmente na 

escala da bacia hidrográfica.  

De acordo com Spöl e Ross (2004), a importância dos mapeamentos de 

fragilidade ambiental ocorre em razão de que os sistemas ambientais, face às 

intervenções humanas, apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas 

características “genéticas”. Qualquer alteração nos diferentes componentes da 

natureza (relevo, solo, vegetação, clima, geologia e recursos hídricos) acarreta o 

comprometimento da funcionalidade do sistema, alterando o seu estado de equilíbrio 

dinâmico.  

Conforme os autores, estas variáveis tratadas de forma integrada possibilitam 

obter um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas das susceptibilidades 

naturais e das intervenções antrópicas. Sendo assim, estes estudos relativos às 

fragilidades dos ambientes são de extrema importância ao planejamento ambiental, 

pois possibilitam identificar as fragilidades potenciais e emergentes, proporcionando 

uma melhor definição das diretrizes e ações a serem implementadas no espaço 

físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo subsídios à 

gestão do território. 
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1.2.1. Conceitos e técnicas utilizados na análise da fragilidade ambiental  

 

Os conceitos mais utilizados no contexto contemporâneo sobre os 

mapeamentos de fragilidade ambiental são os de Fragilidade Potencial e Emergente, 

empregados por Ross (1990 e 1994). Nestes modelos, as características naturais 

(relevo, geologia, clima e solo), assim como as formas de uso dos solos, oriundas da 

ação antrópica são expressas em diferentes graus de fragilidades, exemplificadas 

através das classes: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5). 

De acordo com Ross (op cit), os níveis de fragilidades podem ser avaliados a 

partir de dois parâmetros, o da Fragilidade Ambiental Potencial e o da Fragilidade 

Ambiental Emergente. No primeiro parâmetro, são consideradas as fragilidades 

correlacionadas às condições naturais, com especial atenção para as formas de 

relevo e para os diferentes tipos de solos, já que, são esses elementos que ajudam 

a evidenciar as características da Fragilidade Potencial. No segundo parâmetro, são 

avaliados os tipos de usos dos solos, oriundos da ação antrópica e dos graus de 

proteção, dados pela vegetação natural e seus remanescentes, através dos quais é 

quantificada a Fragilidade Emergente. 

Nesses levantamentos, são necessários estudos básicos de gabinete, campo 

e laboratório, referentes aos mapeamentos geomorfológicos, pedológicos, 

hidrográficos, climáticos e de uso e manejo dos solos. Sendo assim, é importante 

destacar que para cada um dos elementos presentes na estrutura geoecológica, são 

organizados diferentes parâmetros de análises que visam melhor quantificação e 

mapeamento das fragilidades.  

No que se refere ao “relevo” Ross (1990), destaca que as formas de 

mensuração devem ser estabelecidas com base na escala de análise. 

Para as escalas pequenas e médias (1:250.000, 1:100.000, 1:50.000), os 

parâmetros mais apropriados são os estabelecidos a partir dos índices de 

dissecação do relevo, no qual a densidade de drenagem associada ao grau de 

entalhamento dos canais combinados, determinam as rugosidades topográficas.  

Para as escalas maiores que ressaltam maiores detalhes (1:25.000, 1:10.000, 

1:5.000), deve-se obter informações referentes ao relevo através do mapeamento de 

elementos das formas, ou seja, identificando a tipologia de segmentos de vertente, 

no qual os índices de dissecação serão dados pelas classes de declividade. 
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Sendo assim, estudos desenvolvidos em escalas de maior detalhe têm 

adotado com maior frequência os intervalos de classes já consagrados nos estudos 

de Capacidade de Uso e Aptidão Agrícola, associados com aqueles conhecidos 

como valores limites críticos da Geotecnia, indicados respectivamente pelo vigor dos 

processos erosivos, dos riscos de escorregamento e das frequentes inundações. 

Essas classes são expressas por intervalos de porcentagens (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Porcentagens de declividade para o uso e aptidão agrícola 

Classes de Fragilidade Percentual 

1 - Muito Fraca < 6% 

2 - Fraca 6 a 12% 

3 - Média 12 a 20% 

4 - Forte 20 a 30% 

5 - Muito Forte > 30% 

Fonte: ROSS (1994)  

 

Tratando-se das informações de natureza lito-pedológica Ross (1994), 

enfatiza que devem ser hierarquizadas em função do maior e menor grau de 

fragilidade as características do manto de alteração (solo mais alterita), face as suas 

características físicas e minerais em relação à ação antrópica e, sobretudo das 

águas pluviais.  

Nessa análise, as divisões das classes pedológicas face aos níveis de 

fragilidade ocorrem com base na capacidade de erodibilidade dos diferentes tipos de 

solos face escoamento superficial das águas pluviais. Os níveis de fragilidade 

correspondentes aos solos encontrados na região apresentam-se no quadro 2.  

No que se refere aos dados de uso do solo e da vegetação, o mesmo autor 

demonstra que as interpretações podem ser obtidas com base nas imagens de 

satélite, através das quais são construídos os mapeamentos de uso do solo. Esse 

mapeamento contribui no estabelecimento de hierarquias que possam indicar os 

graus de proteção ao terreno (Quadro 3). 
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Quadro 2 - Graus de fragilidade à erodibilidade dos tipos de solos face ao 

escoamento superficial das águas pluviais. 

Classes de Fragilidade Tipos de Solos 

1 - Muito Baixa 
Latossolo Vermelho, 

Latossolo Vermelho-Amarelo, 
textura argilosa 

 
2 – Baixa 

 

Latossolo Amarelo,  
Latossolo Vermelho-Amarelo, 

textura média. 

3 – Média 
Nitossolo Vermelho,  
Argissolo Vermelho, 

textura argilosa. 

 
4 – Forte 

 

Argissolo Vermelho-Amarelo, 
textura média. 

 
5 - Muito Forte 

 

Neossolos, 
Cambissolos, 
Gleissolos. 

Adaptado de ROSS (1994) 

 

Quadro 3 - Graus de proteção dados ao solo pela cobertura vegetal face à ação das 

águas pluviais. 

Graus de Proteção Tipos de Cobertura 

1 - Muito Alta 
 

Florestas/Matas naturais e florestas cultivadas com biodiversidade. 

2 – Alta 
Formações arbustivas naturais com estratos herbáceos densos e 
formações arbustivas densa (mata secundária). 

3 – Média 
Cerrado denso, capoeira densa, mata homogênea de pinus densa, 
pastagens cultivadas com baixo pisoteio de gado e cultivo de ciclo longo 
como o cacau. 

4 – Baixa 
Culturas de ciclo longo em curvas de nível/ terraceamento com café, 
laranja com forrageiras entre ruas, pastagens com pisoteio e silvicultura 
de eucaliptos com sub-bosque de nativas. 

5 - Muito Baixa 
Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por 
arado/gradeado, solo exposto ao longo de caminhos e estradas, 
terraplanagens e culturas de ciclo curto sem práticas conservacionistas. 

Fonte: ROSS (1994) 

 

Da mesma forma, como são realizadas as hierarquizações das classes de uso 

solo, de relevo e de solo, também podem ser quantificadas outras classes de 

fragilidades, referentes aos dados geológicos ou mesmo climáticos visando melhor 

interpretação das vulnerabilidades naturais.   

Conforme demonstra a metodologia empregada por Ross (1990 e 1994), a 

interpretação e análise dos dados geomorfológicos, pedológicos, climáticos, bem 
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como dos dados de uso e ocupação dos solos, devem ser seguidas da construção 

de cartas, consideradas produtos iniciais (cartas de declividade, solo e uso do solo). 

Posteriormente estas são cruzadas e interpretadas, criando condições para 

construção das cartas finais (Fragilidade Potencial e Emergente), que poderão ser 

novamente correlacionadas e discutidas em uma única carta.  

Os modelos avaliativos utilizados por Ross (op cit), na análise das fragilidades 

ambientais, foram desenvolvidos com base nos conceitos da “Teoria Ecodinâmica”, 

abordado por Tricart (1977), através da qual são mapeadas Unidades Ecodinâmicas 

Instáveis e Estáveis. Conforme Silveira e Fiori (2007), todas as concepções que 

norteiam esses estudos de fragilidade se fundamentam no conceito de Ecodinâmica 

proposto por Tricart (1977).  

Este conceito constitui num modelo de avaliação das unidades da paisagem, 

com base no balanço pedogênese/morfogênese, propiciando sua classificação 

quanto aos graus de instabilidade ambiental. Esse pressuposto está referenciado na 

compreensão de que na natureza as trocas de energia e matéria se processam em 

relações de equilíbrio dinâmico. 

Segundo o autor, as Unidades Ecodinâmicas foram classificadas por Tricart 

(op cit.) em três categorias: meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente 

instáveis. Propondo também a cartografação destas unidades da paisagem através 

da Carta Ecodinâmica. As áreas em que prevalecem os processos morfogenéticos 

são entendidas como instáveis; enquanto que as que predominam a pedogênese 

são as estáveis. E quando há um equilíbrio entre ambos é definida como 

estabilidade intermediária. 

Baseado nos princípios dessa teoria, Ross (1994) adapta os conceitos de 

unidades estáveis e instáveis para gerar os pressupostos metodológicos da análise 

da Fragilidade Potencial e Emergente. Essas análises, desenvolvidas com objetivo 

de nortear as intervenções antrópicas e futuras, bem como corrigir as presentes, são 

na verdade um dos principais instrumentos da análise da Fragilidade Ambiental. 

Com base nessas concepções, vários autores, tais como Kawakubo et al. 

(2005), Donha et al. (2006), também tem se utilizado de técnicas de 

Geoprocessamento no intuito de gerar cartas de Fragilidade Potencial e Emergente. 

Para esses autores, os SIGs (Sistemas de Informações Geográficas), têm 

colaborado em diversos mapeamentos geomorfológicos, pedológicos e de uso do 

solo, trazendo subsídios para estudo integrado dos componentes físico-naturais e 
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sociais de determinada área. Esses estudos, sobretudo aqueles desenvolvidos sob a 

perspectiva qualitativa, visam contribuir com o planejamento ambiental e apoio na 

gestão territorial, apresentando seus resultados na forma de cartas temáticas, que 

são organizadas e apresentadas por classes de fragilidade. 

Essas cartas de fragilidade potencial e emergente, além de auxiliarem na 

compreensão das inter-relações entre os elementos naturais e antrópicos presentes 

no ambiente, ainda permitem correlacionar as susceptibilidades naturais com os 

problemas de degradação ambiental. 

Sob essas percepções, alguns autores como Sala (2005), Tiz (2009), Pfluck 

(2009), têm desenvolvido trabalhos na área de fragilidade ambiental, com enfoques 

voltados para o mapeamento de riscos ambientais. Essas abordagens de análises 

têm sido direcionadas na avaliação de determinadas vulnerabilidades específicas, 

nas quais são mapeadas e interpretadas cartas de risco a erosão, inundação e 

deslizamento, dentre outros aspectos. Esses estudos geralmente são desenvolvidos 

visando a contenção ou mesmo prevenção desses problemas ambientais que 

afetam, no primeiro momento, o ambiente e, posteriormente a sociedade.  

Nesse contexto, a obtenção dos conhecimentos geomorfológicos e 

pedológicos, bem como de uso do solo, necessários para o mapeamento e 

interpretação das fragilidades naturais tem se utilizado de vários preceitos teóricos e 

metodológicos. Com esta perspectiva, Magalhães (2008), ressalta que a análise 

estrutural da cobertura pedológica defendida por Boulet et al. (1982a,b,c), que 

prioriza o entendimento vertical e lateral dos solos, pode ser um importante 

instrumento a ser incorporado aos estudos integrados da paisagem, pois contribui 

para a identificação dos impactos e fragilidades do ambiente. 

De acordo com Stolle (2007), as preocupações com a degradação ambiental, 

devido às pressões das atividades antrópicas, propiciaram o surgimento de 

inúmeros estudos e metodologias em avaliações ambientais. Para a autora um dos 

desafios encontrados neste tipo de trabalho refere-se ao modo como as 

características do ambiente são expressas. 

Spörl (2001) ao comparar três modelos metodológicos aplicados aos estudos 

da fragilidade ambiental verificou que o principal problema está relacionado à 

atribuição de “pesos” das variáveis (geomorfológicas, pedológicas e de uso do solo), 

sendo que esta avaliação é geralmente arbitrária e subjetiva, pois é complicado 
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avaliar o quanto cada uma destas variáveis contribui para se estabelecer o grau de 

fragilidade.  

Sendo assim, parece conveniente que as variações de maior ou menor 

fragilidade, atribuídas às características naturais e antrópicas, sejam elencadas de 

acordo com a escala de análise e com as peculiaridades da área de estudo.    

Diante disso, os trabalhos já desenvolvidos por Ross, (1990), Spol (2001), 

Kawakubo et al. (2005), Donha et al. (2006), Stolle (2007), evidenciam que nos 

estudos de fragilidade ambiental, as características básicas naturais e antrópicas da 

área de estudo, assim como a escala de trabalho, devem ser sempre consideradas, 

tendo em vista que cada substrato geográfico apresenta condições diversificadas, 

sobre as quais são desenvolvidos diferentes tipos de uso e ocupação. Para os 

autores, os trabalhos referentes a análise da fragilidade, podem ser subsidiados por 

várias técnicas e conhecimentos que ajudam na interpretação das fragilidades em 

diversas escalas que sejam adequadas a proposta de estudo.  

 

1.2.2. Fragilidade ambiental: discussões e abordagens aplicadas à proposta 

de estudo. 

 

Os estudos sobre fragilidade ambiental podem ser discutidos conforme 

evidencia Ross (1990) em grandes e pequenas escalas e, dependendo dos objetivos 

da pesquisa, podem ainda subsidiar estudos pontuais desenvolvidos em nível de 

bacia hidrográfica. Nesse sentido, os trabalhos práticos de Fragilidade Potencial e 

Emergente, podem ser realizados visando compreender problemas localizados, 

possibilitando tratar de temáticas específicas como, por exemplo, uso do solo e 

degradação ambiental dos fundos de vale. Dessa forma, os estudos mais detalhados 

com ênfase na fragilidade, geralmente são desenvolvidos em pequenas bacias 

hidrográficas. 

Para tanto, os trabalhos mais localizados enfocando a discussão do uso do 

solo, podem ser correlacionados as cartas de Fragilidade Emergente, pois são por 

meio das diferentes formas de uso da terra que se estipula os níveis de maior e 

menor proteção do solo. Com a mesma perspectiva, quando se busca discutir os 

problemas ambientais ocorridos no solo na escala da vertente, pode-se constatar 

que as cartas de Fragilidade Potencial, trazem interessantes contribuições, tendo em 
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vista que a interpretação das potencialidades é evidenciada por meio da dissecação 

do relevo e da distribuição dos solos.  

Sob essas concepções de análise, compreende-se a necessidade de avaliar 

os impactos urbanos e rurais dos diferentes tipos de uso do solo, bem como das 

características morfopedológicas da área de estudo, a fim de entender e discutir os 

problemas ambientais encontrados na vertente, normalmente definidos mediante a 

escala e a abordagem da proposta de estudo.  

Considerando que a presente proposta de estudo será realizada em escala 

detalhada na ordem 1:25.000, em solos oriundos do basalto, sobre o recorte 

espacial de bacia hidrográfica, com ênfase nos fundos de vale. Torna-se necessário 

refletir sobre o uso do solo na escala de bacia hidrográfica, bem como sobre as 

fragilidades ambientais já evidenciadas ao longo dos fundos de vale, situados em 

ambientes periurbanos do município de Marechal Cândido Rondon. 

Como evidenciado anteriormente, os estudos realizados nesta escala de 

abordagem têm permitido avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o 

ambiente e seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico, presente no 

sistema, representado pela bacia de drenagem (BOTELHO; SILVA, 2004). Esses 

estudos e particularmente aqueles realizados sobre o enfoque ambiental, 

possibilitam distinguir o estado dos elementos que compõem o sistema hidrológico 

(solo, água, ar, vegetação, etc.) e os processos a eles relacionados, tais como 

infiltração, escoamento, erosão, assoreamento, inundação, contaminação, 

permitindo de maneira ampla, a análise do equilíbrio do sistema e a qualidade 

ambiental nele existente. 

Nesta problemática, Resende (1995), enfatiza que ao estudar as fragilidades 

naturais na escala da bacia hidrográfica, deve-se avaliar as várias características 

dos componentes do solo, ou seja, sua profundidade, declividade, pedoforma, 

variação vertical da textura, porosidade e eventual presença de camadas 

impermeáveis. Para o autor, esses atributos, uma vez identificados e avaliados, 

podem subsidiar uma previsão da suscetibilidade a erosão; os possíveis efeitos da 

poluição, particularmente da poluição localizada bem como, opostamente, do 

potencial antipoluente do solo.   

 Sobre esta temática é importante esclarecer que os graus de fragilidades 

presentes nas bacias estão relacionados aos processos de pedogênese e 
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morfogênese que ocorrem de forma simultânea nas vertentes. Esses processos 

dependem tanto da ação dos fenômenos naturais, quanto da ação antrópica.  

No que se refere aos fenômenos naturais, pode-se exemplificar a ação do 

clima, que através da precipitação desenvolve diferentes intensidades de erosão, 

causando modificações nos solos.  No que diz respeito a ação antrópica pode-se 

citar o uso e o manejo inadequado dos sistemas agrícolas, urbanos e industriais, que 

além de causarem a poluição e transformação dos sistemas pedológicos, ainda são 

responsáveis pela alteração e aceleramento dos processos que ocorrem no ciclo 

hidrológico.  

Sendo assim, todo e qualquer estudo que discuta fragilidade ambiental, deve 

segundo Guerra e Cunha (1996), reconhecer que os processos naturais, como 

formação dos solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, modificações do regime 

hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, ocorrem naturalmente. No entanto, 

os autores destacam que quando o homem desmata, planta, constrói, transforma o 

ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a ocorrer com intensidade muito 

mais violenta e nesse caso, as consequências para a sociedade são quase sempre 

desastrosas.  

Dessa forma, é preciso observar que as bacias hidrográficas são 

consideradas unidades de estudo, compostas por vários elementos, isto é: solo, 

relevo, vegetação, clima, geologia e rede de drenagem. Sendo assim, qualquer 

alteração em um de seus elementos, pode promover a quebra de equilíbrio entre 

todos os outros, gerando impactos ambientais que podem, dentre muitos motivos, 

serem originados a partir da ocupação desordenada das áreas urbanas e rurais 

(ROCHA et al., 2009). 

Sobre a questão do uso do solo urbano Falcão et al. (2009), destaca que, o 

crescimento urbano desordenado no Brasil desconsiderando as características 

naturais do meio, muitas vezes, aliado à falta de infra-estrutura, vem ocasionando 

inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio urbano. Apesar de atingirem 

o ambiente, esses impactos refletem de maneira acentuada no meio urbano, com 

maior intensidade nas áreas de fundo de vale. Isto porque estas áreas possuem 

características ambientais importantes, tendo influência direta, sob vários aspectos, 

nos recursos hídricos que cortam as cidades e o seu entorno. 

Anjos e Pereira (2005) enfatizam que os núcleos urbanos genericamente são 

desenvolvidos próximos às fontes de águas, o que significa dizer que são comuns a 
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ocupação de várzeas, fundos ou sopés de vales e encostas, quase sempre sem a 

devida relevância as condições de dispersão das águas e da redução da intensidade 

dos ventos dessas áreas. Assim, a necessidade de espaços tem promovido a 

expansão das cidades e dos subúrbios para as áreas antes destinadas as formações 

vegetais naturais, fato que ocorre com grande intensidade nas áreas próximas às 

nascentes. 

Nesta problemática Casseti (1991), enfatiza a necessidade de avaliar a 

ocupação desordenada do ambiente, considerando que desde o primeiro momento 

que o homem se apropria da vertente, inicia-se um processo de transformação, 

tendo como suporte o recurso, o que normalmente se dá através do desmatamento, 

com consequentes cortes ou aterros. Para o autor as relações processuais são 

alteradas no momento em que a chuva deixa de ser interceptada, proporcionando a 

desagregação mecânica do solo pelo efeito de “splash”, ao mesmo tempo em que 

responde pelo aumento do fluxo por terra com consequente dessoloagem, 

ravinamento, boçorocamento ou mesmo deslizamento de massa, implicando o 

desequilíbrio da vertente. 

Quanto à utilização dos solos em áreas rurais, também se observa que as 

práticas agrícolas desenvolvidas com implementos e maquinários inadequados, 

além de causarem a erosão dos solos ainda têm provocado mudanças no regime 

hídrico superficial e subsuperficial das águas precipitadas das chuvas, 

desencadeando mudanças nas características físicas, químicas e mecânicas dos 

solos, muitas vezes, promovidas pela constante distribuição e redistribuição de 

matéria dos horizontes superficiais para os subsuperficiais, tanto vertical como 

lateralmente ao longo das vertentes (CUNHA, 2002). 

Nesse caminho, os estudos voltados para análise da fragilidade ambiental 

com enfoque no uso do solo e nas alterações pedológicas das vertentes, como por 

exemplo, nos setores de fundo de vale, têm permitido avaliar as alterações 

pedológicas tais como compactação, assoreamento, erosão em relação às práticas 

de uso e manejo do solo.  

As informações obtidas por meio de trabalhos de gabinete, campo e 

laboratório têm colaborado no entendimento do comportamento físico, químico e 

hídrico do solo, frente aos impactos ambientais causados pela expansão urbana ou 

mesmo pelo uso intensivo do solo nas áreas rurais. 
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Neste contexto, tratando-se especialmente da temática dos fundos de vale, 

Rezende (1995), destaca a importância de avaliar os problemas relacionados a 

conservação dos recursos naturais em toda a bacia, em razão da interdependência 

dos atributos bióticos e abióticos no seu interior. Para o autor é de fundamental 

necessidade a previsão, controle e monitoramento dos efeitos ambientais, sobretudo 

para os setores situados a jusante da pequena bacia, de forma a manter-se um 

encadeamento harmônico no trato com o ambiente.  

De acordo com o autor esses encaminhamentos com ênfase nos setores 

situados da jusante, devem acontecer em função de que os mesmos, também 

denominados fundos de vales, encontram-se mais suscetíveis aos 

desencadeamentos de problemas ambientais, tais como erosão, assoreamento, 

poluição, enchentes dentre outros problemas que atingem não só o ambiente, mas 

também a sociedade.  

 Seguindo esse raciocínio, destaca-se que os fundos de vale possuem 

importância significativa nos sistemas hidrográficos, concentrando o escoamento 

superficial e subsuperficial. As planícies de inundação que margeiam os cursos 

fluviais, nos fundos de vale, recebem o escoamento extra, derivado de picos 

pluviométricos, e são, portanto, zonas de necessária preservação, uma vez que 

permitem a ampliação do leito do canal para escoar cargas adicionais de água e 

sedimentos (TRETIN; SIMON, 2009). 

 Tratando-se particularmente da problemática dos fundos de vale do município 

de Marechal Cândido Rondon, Moresco (2007) enfatiza que nestas áreas a 

vulnerabilidade está relacionada a falta de vegetação (mata ciliar) que serve como 

barreira natural para proteção dos córregos contra a contaminação por uso de 

agrotóxico e/ou assoreamento devido à erosão laminar e linear. Para a autora, 

grande parte das áreas de fundos de vale do município parece apresentar estas 

vulnerabilidades, tendo em vista que as áreas de mata ciliar adequadas foram 

destruídas para uso agrícola ou pastagens.  

 As alterações causadas pela retirada da vegetação ocorrem desde o 

processo de ocupação e colonização do município. Conforme destaca Pfluck (2002), 

já nas primeiras atividades de colonização, havia a necessidade de morar próximo 

aos córregos, tendo em vista a necessidade de água para criação de animais e 

outras utilidades. Por esses motivos os processos iniciais de degradação dos solos 

em áreas de fundos de vale, ocorreram já nas práticas de colonização. 
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 Nesta discussão Rocha et al. (2009) ressaltam que a ocupação do município, 

assim como de outras áreas do Oeste paranaense, desde o inicio da colonização, já 

se apropriavam das áreas de menor estabilidade de médias e baixas vertentes. 

Essas áreas eram tomadas em sua maior parte pelo cultivo agrícola e para 

atividades de subsistência. Desta maneira a vegetação nativa desses locais, 

começou a ser derrubada muito antes da chegada da urbanização, enfatizando que 

a vulnerabilidade e os problemas ambientais dessas áreas não se restringem 

somente a urbanização, embora esta contribua com maior intensidade para a 

degradação das áreas adjacentes do perímetro urbano. 

 Tiz e Cunha (2007), Rocha et al. (2009) ainda alertam para a questão dos 

processos erosivos nas áreas periurbanas do município. Para esses autores a 

expansão urbana desenfreada em direção aos córregos e nascentes tem acarretado 

na concentração de água pluvial, gerando a instalação e a evolução de feições 

erosivas como sulcos, ravinas e voçorocas nas mais variadas partes da cidade, em 

particular nos setores de fundo de vale.  

De acordo com Bortuluzzi e Fernandez (2008), a urbanização tem causado 

alterações até mesmo no leito do córrego. Para os autores, a expansão urbana tem 

acarretado deposição de partículas de solo nas margens do rio, fato que altera as 

dimensões de largura e profundidade do leito e consequentemente todo o regime 

hídrico do córrego. 

 Com essas afirmativas, os trabalhos locais e regionais desenvolvidos nas 

áreas de basalto, demonstram que os primeiros processos de alteração e 

degradação do solo geralmente ocorrem nas áreas de baixa vertente. Sendo assim, 

as pesquisas realizadas nessas áreas têm evidenciado que grande parte das 

alterações ocorridas nas vertentes são oriundas dos processos remontantes que 

atingem em primeira escala os fundos de vale, conduzindo posteriormente a 

processos morfogenéticos nos setores de montante, alterando os seguimentos de 

média e alta vertente. 

 Diante de todas essas considerações parece necessário e urgente o 

desenvolvimento de estudos visando a análise e monitoramento das fragilidades 

ambientais, considerando principalmente os efeitos do uso do solo nas 

transformações pedológicas das bacias hidrográficas com especial atenção para os 

fundos de vale das áreas periurbanas.  
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Conforme constatado nas referencias acima citadas, essas análises podem 

ser subsidiadas por estudos integrados de gabinete, campo e laboratório que 

considerem a relação solo-relevo no entendimento da paisagem e na contenção dos 

problemas que afetam solo, o ambiente e consequentemente a sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

              

 Para melhor compreender a estrutura geoecológica, a organização pedológica 

e a fragilidade ambiental dos fundos de vale do trecho superior da bacia hidrográfica 

do córrego Guavirá, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos técnicos 

metodológicos (Figura 1).   

 

 

Figura 1: Fluxograma metodológico com as etapas de desenvolvimento da pesquisa.
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2.1. TRABALHOS DE GABINETE 

 

► Levantamento Bibliográfico: para a reflexão teórica e metodológica da 

pesquisa foram realizadas leituras referentes a relação solo-relevo com base na 

análise sistêmica e análise estrutural da cobertura pedológica; consultas referentes a 

caracterização macromorfológica dos perfis de solos na escala da bacia hidrográfica; 

leituras sobre fragilidade ambiental, bem como sobre os aspectos históricos e 

ambientais do município de Marechal Cândido Rondon. 

 

► Delimitação da Área de Estudo: Para a delimitação do trecho superior do 

córrego Guavirá, foram usadas cartas topográficas confeccionadas pelo Ministério 

do Exército (Departamento de Engenharia e Comunicação – Diretoria de Serviços 

Geográficos da Região Sul do Brasil) do ano de 1980.  

Para a delimitação dos setores de fundos de vales utilizou-se os preceitos de 

Cunha e Guerra (2000), destacando que os fundos de vale devem ser determinados 

pelas condições naturais de cada ambiente. Nesse sentido a abordagem empregada 

no desenvolvimento da pesquisa considerou que os setores de fundos de vale são 

determinados a partir da última ruptura de declive até o leito do rio.  

 

► Fotointerpretação: nos trabalhos de fotointerpretação foram utilizados 

estereoscópio de mesa, papel lazer filme e fotografias’ áreas do ITCC – PR (1980), 

na escala de 1:25.000 das faixas 07214 – 07215 – 07216 e 05643 - 05644 – 05645. 

Os trabalhos de interpretação das imagens ocorreram no sentido de trazer 

informações sobre a geomorfologia, visando identificar as rupturas de declive e 

delimitação dos fundos de vales, bem como o conhecimento da hidrografia e uso do 

solo da década de 1980.  

 

► Elaboração da Carta de Uso do Solo: a elaboração da carta de uso do solo 

foi desenvolvida através do software Global Maper 10, utilizando-se de imagens 

áreas do software Google Ozi (2006), por meio do qual foram identificadas as 

classes de uso do solo urbano consolidado, urbano em expansão, industrial, uso 

agrícola e de pastagem, além do uso das matas ciliares e de reserva legal. 
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► Elaboração de Carta Hipsométrica e de Declividade: Para a elaboração da 

carta de declividade e de hipsometria, foram construídos modelos tridimensionais, 

utilizando-se de imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), NASA-2003, 

projeção UTM, Zona 22s, Datum HGS84, as quais foram processadas pelos 

softwares Spring 4.3 e Global Mapper 10. 

 

► Elaboração de Carta de Solo: A carta de solo foi elaborada por meio do 

software Safer 9, utilizando-se de informações das topossequências de solos 

desenvolvidas pelo grupo GEA, bem como de levantamentos pedológicos obtidos 

nos trabalhos de campo. 

  

► Elaboração das Cartas de Fragilidade ambiental: foram empregados os 

preceitos teóricos e metodológicos de Ross (1990 - 1994). Para a elaboração da 

carta de fragilidade potencial e emergente foram utilizadas cartas de declividade, de 

solo e de uso do solo de toda a área que compreende o trecho superior do córrego 

Guavirá.  

 Para as variáveis referentes às formas do relevo foram utilizadas cinco 

classes de fragilidade: muito fraca, fraca, média, forte e muito forte (Quadro 4). As 

classes de fragilidade utilizadas seguiram os limites percentuais atribuídos a 

capacidade de uso e aptidão agrícola, consagradas pelos valores limites críticos da 

Geotecnia, indicados respectivamente pelo vigor dos processos erosivos, dos riscos 

de escorregamento e das frequentes inundações.   

 

Quadro 4: Graus de fragilidade em decorrência da declividade 

Atributo Classes de Fragilidade Percentual 

1 Muito Fraca < 6% 

2 Fraca 6 a 12% 

3 Média 12 a 20% 

4 Forte 20 a 30% 

5 Muito Forte > 30% 

Fonte: ROSS (1994).  
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 No que se refere a variável solo, foram utilizadas classes de fragilidade 

baseadas nas características da área de estudo, adaptadas da metodologia 

empregadas por Ross (1990 - 1994), que consideram o grau de erodibilidade dos 

solos, em relação ao escoamento superficial difuso e concentrado das águas 

pluviais.  

Para a delimitação das variáveis, foram utilizadas informações sobre a 

distribuição tridimensional dos solos na bacia hidrográfica e do detalhamento da 

distribuição dos solos nos ambientes de fundo de vale, a partir dos quais foram 

determinadas cinco classe de fragilidade. As classes condizentes a distribuição dos 

solos da área de estudo são apresentadas em negrito (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Graus de fragilidade em decorrência do tipo de solo 

Atributo Classes de Fragilidade Tipos de Solos 

1 Muito Baixa 
Latossolo Vermelho,  

Latossolo Vermelho-Amarelo, 
textura argilosa 

 
2 
 

 
Baixa 

 

Latossolo Amarelo,  
Latossolo Vermelho-Amarelo, 

textura média. 

3 Média 
Nitossolo Vermelho,  
Argissolo Vermelho, 

textura argilosa. 

 
4 
 

 
Forte 

 

Argissolo Vermelho-Amarelo, 
textura média. 

 
5 
 

 
Muito Forte 

 

Neossolos,  
Cambissolos,  

Gleissolos. 

Adaptado de ROSS (1994). 

 

 As informações relativas ao uso do solo foram classificadas pelas atividades 

antrópicas e pela cobertura vegetal presentes na área de estudo. Para essa variável 

foram atribuídas cinco classes de fragilidade, considerando os graus de proteção 

dados ao solo, ou mesmo, pelos possíveis impactos gerados pelas diferentes tipos 

de uso (Quadro 6). 
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Quadro 6: Graus de proteção por tipos de cobertura vegetal e uso do solo 

Atributo Graus de Proteção 
Tipos de Cobertura Vegetal e  

Uso do solo 

1 Muito Alta Mata ciliar, 
Reserva Legal 

2 Alta Pastagens com baixo pisoteio de 
gado 

3 Média Culturas permanentes 

4 Baixa Culturas temporárias 

5 Muita Baixa Áreas urbanas consolidadas, Áreas 
urbanas em expansão. 

Adaptado de Ross (1994). 

 

  As informações sobre a fragilidade potencial e emergente foram classificadas 

na forma hierárquica de números, atribuídos entre 1 a 5. O primeiro representa os 

índices de declividade do relevo, o segundo o grau de fragilidade dos solos e o 

terceiro representa as fragilidades atribuídas ao uso do solo.   

Para tanto, foram elaboradas duas cartas de fragilidade potencial e duas 

cartas de fragilidade emergente.  Nas primeiras cartas foram classificadas as 

variáveis numéricas, conforme os preceitos da metodologia de Ross (1990 – 1994) e 

nas cartas secundárias foram classificados os níveis de fragilidade de acordo com as 

características da área de estudo, ponderando os conhecimentos de solo, relevo e 

uso do solo, obtidos nos trabalhos de campo e gabinete.  

 

2.2. TRABALHOS DE CAMPO 

 

► Levantamento Geoecológico: Os levantamentos geoecológicos foram 

realizados em 14 setores representativos das condições naturais e antrópicas dos 

fundos de vale. Os setores foram inicialmente identificados por meio das análises 

das imagens aéreas e documentos cartográficos previamente definidos em gabinete. 

Em seguida foram realizadas observações por meio de trabalhos de campo, onde 

foram descritas as condições antrópicas (uso do solo) e naturais (formas de relevo, 

rede de drenagem, grau de desenvolvimento do solo). Após o reconhecimento das 

principais características geoecológicas, foram desenvolvidos levantamentos 
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topográficos e pedológicos em seis topossequências de solos ao longo dos fundos 

de vale. 

 

► Levantamento Topográfico: os levantamentos topográficos das 

topossequências foram desenvolvidos com a ajuda de materiais como: clinômetro, 

metro e trena, por meio dos quais foram mapeadas as formas topográficas das 

vertentes;  

 

► Levantamento Pedológico: os levantamentos pedológicos consistiram na 

realização de sondagens sistêmicas, utilizando-se de matérias como: trado holandês 

e carta de cores (Munsell Soil Color Charts). Por meio das sondagens, foi possível 

compreender previamente a distribuição dos solos ao longo dos fundos de vale, com 

base nas quais foram abertas trincheiras, seguido de descrição morfológica e de 

coleta de amostras deformadas e indeformadas. Para as descrições e coletas de 

amostras, foram utilizadas as prescrições do Manual de Descrição e Coleta de Solo 

no Campo, sistematizado por Santos et al. (2005).  

Os levantamentos pedológicos foram desenvolvidos com base na análise 

bidimensional da cobertura pedológica, seguindo preceitos metodológicos 

sistematizados por Boulet et al., (1982a) e Boulet (1988). É importante destacar que 

tanto a realização das sondagens, quanto a escolha dos locais para abertura de 

trincheiras, foram desenvolvidos considerando os conhecimentos da análise 

estrutural da cobertura pedológica, priorizando, sobretudo, o conhecimento da 

distribuição dos solos na paisagem.  

 

2. 3. TRABALHOS DE LABORATÓRIO  

 

 As análises laboratoriais foram definidas a partir dos objetivos da pesquisa. 

Nesse processo foram realizadas análises físicas e químicas, desenvolvidas nos 

laboratórios de física e química do solo, coordenado pelo Grupo GESOMA (Grupo 

de Estudos em Solos e Meio Ambiente). Tanto as análises físicas, quanto as 

químicas foram realizadas na UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon. 
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► Análises Físicas: As análises físicas foram realizadas com base nos 

métodos e procedimentos do Manual de Métodos e Análise de Solo desenvolvido 

pela EMBRAPA (1997). 

 

Granulometria: as análises granulométricas foram realizadas com o objetivo 

de conhecer a composição granulométrica dos perfis de solos dos fundos de vale. 

Esta análise foi desenvolvida com base no método da pipeta. O procedimento 

baseia-se na velocidade de queda das partículas que compõem o solo. Fixa-se o 

tempo para o deslocamento vertical na suspensão do solo com água, após a adição 

de um dispersante químico (soda ou calgon). Pipeta-se um volume da suspensão, 

para determinação da argila que, uma vez seca em estufa é pesada. As frações 

grosseiras (areia fina e grossa) são separadas por tamisação e depois de secas em 

estufa são pesadas para a obtenção dos seus respectivos percentuais. O silte 

grosso e fino corresponde ao complemento dos percentuais para 100%. É obtido por 

diferença das outras frações em relação à amostra original.   

 

Densidade de solo: as análises de densidade do solo (Ds), também 

conhecida como densidade aparente, corresponde à relação entre a massa seca de 

sólidos e o volume total, que é expressa em g cm-3. Para a execução desta análise 

são coletadas amostras de solo indeformadas com anel de aço de bordas cortantes, 

de volume conhecido. Em seguida deve-se anotar o volume do anel ou cilindro que 

contém a amostra, pesar o conjunto e anotar o peso, transferir a amostra para lata 

de alumínio numerada e de peso conhecido, e pesar. Posteriormente coloca-se na 

estufa a 105° C e, após 24 e 48 horas, retirar, deixar esfriar e pesar. O cálculo para 

obtenção do resultado é obtido de acordo com a seguinte formula: 

 

Ds:  Peso da amostra seca 
   Volume do anel 

 

Densidade de partículas: a densidade de partículas (Dp) corresponde à 

relação entre a massa de sólidos do solo e seu volume, e é expressa em g cm-3. 

Consiste na determinação do volume de álcool necessário para completar a 

capacidade de um balão volumétrico, contendo solo seco em estufa. Deve pesar 20g 

de solo, colocar em lata de alumínio de peso conhecido, levar à estufa, deixar por 6 
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a 12 horas. Deve-se esperar esfriar e depois pesar, a fim de se obter o peso da 

amostra seca a 105°C. Em seguida deve-se transferir a amostra para balão 

volumétrico (aferido) de 50 ml, adicionar álcool etílico, agitando bem o balão para 

eliminar as bolhas de ar que se formam, prosseguir com a operação, 

vagarosamente, até a ausência de bolhas. Após 20 minutos deve-se completar o 

volume do balão e anotar o volume de álcool gasto. Para obtenção do resultado 

deve calcular: 

 

Dp:        Peso da amostra seca 
             50 - Volume de álcool gasto 

  
 

Porosidade Total: a análise de porosidade total é determinada pelo volume 

de poros totais do solo ocupado por água e ou ar, no qual se utiliza dos dados de 

densidade de solo (Ds) e densidade de partícula (Dp). Para a obtenção do resultado 

deve calcular:  

 

PT: 100 (Dp – Ds) / Dp 

 

► Análises Químicas: As análises químicas foram utilizadas para fins de 

classificação dos solos. Os procedimentos adotados para essas análises, basearam-

se nos métodos e técnicas de análises propostos por Pavan et al. (1992).  

 

Determinação do Fósforo e do Potássio: Para obter os Padrões de P: deve 

se pesar exatamente 0,439g de KH2PO4 em um balão volumétrico de 1000ml, 

adicionar 3ml de H2SO4 PA concentrado e completar o volume com água destilada. 

Esta solução contém 100ppm de P. Diluir as soluções de P (100ppm) nas seguintes 

concentrações: 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 ppm em solução de Mehlich. Na 

realização da extração: deve-se transferir 5cm3 de TFSA para copo plástico de 60ml, 

adicionar 50ml da solução Mehlich-1, agitar durante 5 minutos e descansar durante 

uma noite. A determinação dos resultados deve pipetar 5ml de alíquota em tubos de 

30ml e adicionar 10ml da solução B, uma pitada de ácido ascórbico e agitar até a 

dissolução total. Após 30 minutos, efetuar a leitura no espectrofotômetro a 360nm. 

Em seguida deve construir a curva de calibração.  



49 

 

Para se obter os padrões de K: Solução de K+ 1000ppm: secar 3g de KCl PA 

durante 2 horas a 200°C na mufla e esfriar no dessecador. Transferir 1,907g do sal 

para o frasco de 1000ml e completar o volume com água destilada. Quanto a 

solução padrão de K+: deve-se transferir 5, 10, 20 e 40ml da solução de K+ 100ppm 

para o frasco de 1000ml e completar volume com a solução de Mehlich. Estas 

soluções contêm 5, 10, 20 e 40 ppm de K+. Para determinação: Transferir 20 ml do 

extrato Mehlich-1 para tubo de ensaio de 30ml e efetuar leitura no fotômetro de 

chama, após ajuste do aparelho com a solução padrão de K. Posteriormente realiza-

se o cálculo: K meq/100ml = ppm x 0,0256  

 

Determinação do pH CaCl2: Nesse procedimento deve-se transferir 8cm3 de 

TFSA para um copo plástico de 60ml e adicionar 20ml da solução de CaCl2 0,01M. 

Agitar durante 15 minutos a 250rpm e efetuar a leitura no potenciômetro após 30 

minutos.  

 

Determinação da acidez trocável (Al) em KCl: Para este ensaio deve-se 

transferir 10cm3 de TFSA para erlenmeyer de 125ml; adicionar 100ml de KCl 1N; 

agitar e deixar em repouso durante uma noite. A seguir, transferir 15ml do 

sobrenadante para erlenmeyer de 125ml, adicionar 25ml de água destilada, 3 gotas 

de  solução de azul de bromotimol 0,5% e titular com NaOH 0,015N. Conduzir uma 

prova em branco titulando-se uma alíquota de 25ml de KCl 1N sem o extrato de solo. 

O cálculo consiste em: Al (meq/10ml) = VnaOH.   

 

Onde: V = volume em ml de NaOH 0,015N gasto na titulação.  

 

Fatoração da solução de NaOH 1,0N: Neste procedimento deve- transferir 

para erlenmeyer de 125ml cerca de 2g de ftalato ácido de potássio (KHC8H4O4, PM 

= 204,23, adicionar 50ml de água destilada e 4 gotas de fenolftaleina 0,1% m/v em 

etanol absoluto (solução incolor) e titular com a solução de NaOH 1N. O ponto final 

da titulação é indicado pelo aparecimento de uma coloração rósea. A solução de 

NaOH deve ser fatorada semanalmente.     

O cálculo do fator da solução consiste em:  

f = ___m_____ 

    N x V x PM 
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Onde: m = peso em mg de ftalato ácido de potássio  

           N = normalidade da solução de NaOH  

           V = volume em ml de NaOH 1N gasto na titulação  

           PM = peso molecular do ftalato ácido de potássio (204,23).  

 

Determinação da acidez potencial (H + Al) com a solução de CaAc2: 

Nesta análise deve-se transferir 10 cm  de TFSA para erlenmeyer de 250ml, 

adicionar 150ml de CaAc2 1N, agitar por 1 hora e deixar em repouso durante uma 

noite. Transferir 100ml do sobrenadante para  erlenmeyer de 250ml, adicionar 4 

gotas de fnolftaleina 0,5% e titular com NaOH 0,1N até coloração rósea. 

Paralelamente, titular também uma prova em branco.  

Em seguida se realiza o cálculo: Meq H+ Al3  / 100g = 1,67.(V2-V1).f  

 

Onde: V1 = volume de NaOH 0,1N gasto na titulação da prova em branco  

           V2 = volume de NaOH 0,1N gasto na titulação da amostra  

            f = fator da solução de NaOH 0,1N  

           1,67 = [(100g x 0,1N) : (10g x 100)] : 0,9   
                                                             150  
           100g = meq de H+ Al3+ em relação a 100g de solo  

           0,1N = concentração de NaOH  

           10g = peso da TFSA  

           100ml = volume da alíquota  

           150ml = volume do extrator  

           0,9 = fator da eficiência do método (90%)  

 

Determinação da acidez potencial (H + Al) com a solução tampão SMP: 

Esse ensaio deve-se adicionar 4ml da solução SMP em copo plástico contendo a 

amostra de solo utilizada para determinação do pH em CaCl2 0,01M. Agitar por 20 

minutos a 220 rpm e deixar em repouso por uma noite. Na manhã seguinte, agitar 

por mais 10 minutos, deixar em repouso por 30 minutos e efetuar a leitura do pH 

com potenciômetro.  

 

Determinação de Ca e Mg trocáveis em KCl por EAA: Neste procedimento 

é necessário transferir 10cm  de TFSA para erlenmeyer de 125ml, adicionar 100ml 
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de KCl 1N, agitar por 15 minutos e deixar em repouso durante uma noite. No dia 

seguinte, retirar uma alíquota de 0,1ml da solução sobrenadante e adicionar 4,9ml 

da solução de lantânio (La) 0,1%. As determinações de Ca e Mg são realizadas por 

espectrofotometria de absorção atômica (EAA) utilizando-se as soluções padrões de 

Ca e Mg contendo La e KCl nas mesmas concentrações do extrato.  

 

O cálculo consiste: Ca2+ meq/100ml = ppm x 2,50  

                                Mg2+ meq/100ml = ppm x 4,113  

 

Onde: ppm é a concentração de Ca2+  ou Mg2+  em mg 1-1, determinado por EAA  

  

Determinação de carbono orgânico: Nesta análise deve-se transferir 

1,0cm3 de TFSA para erlenmeyer de 250ml, adicionar 10ml da solução de K2Cr2O7 

1N e 10ml de H2SO4 concentrado. Esfriar durante 30 minutos, adicionar 50ml de 

água destilada, 3ml de H3PO4 concentrado e 0,5ml do indicador (difinilamina 1%). 

Titular lentamente com a solução de Fe SO4 1N até coloração verde (V2). Caso a 

coloração torne-se verde antes da titulação adicionar mais 10ml de dicromato de 

potássio e ácido sulfúrico.  

 

O cálculo consiste: %C= (V2 – V1) x f x  

                                            0,3896 g  

 

Onde: V1 = volume de FeSO4 1N, em ml, gasto na amostra.  

           V2 = volume de FeSO4 1N, em ml, gasto na prova em branco.  

           F = fator de correção da solução de FeSO4 1N.  

           0,3896 = é o valor obtido da relação 0,30.  
                                                                      0,77  
           0,30 = é o equivalente grama de C em 100g.  

           0,77 = indica a eficiência do método (77%). 
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CAPÍTULO 3 
 
 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 
O trecho superior da bacia hidrográfica do córrego Guavirá (Figura 2), 

encontra-se situado na área periurbana do município de Marechal Cândido Rondon, 

no Oeste do Estado do Paraná, entre os paralelos de 24° 26’’ e 24° 46’’ latitude Sul e 

53° 57’’ e 54° 22’’ longitude Oeste. O município abrange uma área de 748 km² e uma 

população de 46.799 habitantes (IBGE, 2010). 

 

54 ° 10' 45" W
24° 37' 30" S

54° 03' 45" W

24° 26' 15'' S

54° 03' 45" W
24° 48' 45'' S

54° 30' W

22° 30' S

54° 30' W
26° 30 S

48° 30 W

22° 30' S

48° 30 W

26° 30 S

PARANÁ

MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON

Base: IBGE (2010) - GOOGLE OZI (2006); Organização: ROCHA (2011)

LEGENDA

Trecho Superior 
Córrego Guavirá

54° 03' W

TRECHO SUPERIOR DO 
CÓRREGO GUAVIRÁ

HIDROGRAFIA

54° 05' W 54° 02' W

 
Figura 2 – Área de Estudo: trecho superior do córrego Guavirá, localizada na área 
periurbana de Marechal Cândido Rondon, Região Oeste do Estado do Paraná. 
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Considerando a importância do conhecimento dos aspectos históricos, 

relacionados ao processo de ocupação e expansão urbana da cidade de Marechal 

Cândido Rondon, bem como da descrição dos aspectos ambientais, referente à 

condição geoecológica, entendeu-se como necessário apresentar a descrição e 

problematização dos aspectos históricos e ambientais do município. 

 

3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A ocupação e colonização do município de Marechal Cândido Rondon, esteve 

diretamente relacionada aos desdobramentos históricos ocorridos no processo de 

ocupação da região Oeste do Estado do Paraná.  

Segundo Piaia (2004 apud REOLON, 2007), a ocupação deste espaço, 

atualmente caracterizado como Mesorregião Oeste do Paraná, atravessou quatro 

fases distintas. A primeira, decorrente da ocupação indígena, que se espalhava 

também por boa parte do território sul-americano. A segunda do período em que os 

jesuítas se instalaram na região. A terceira, iniciada a partir do fim do século XIX, 

decorrente da introdução do sistema obragero, cujo objetivo era a exploração da 

madeira e erva-mate regionais. E a quarta fase, mais recente, referente à ocupação 

implementada pelas companhias colonizadoras. 

No ultimo processo ocorrido no início do XX, após a então chamada marcha 

para o Oeste, idealizado pelo Governo Vagas, com intuito de abrasileirar o Oeste 

paranaense, começa a ocorrer a chegada de companhias colonizadoras, bem como 

a chegada dos gaúchos e catarinenses, instalando-se assim articulações voltados a 

colonização e cultivo agrícola. Nesse processo, destacam-se dentre as companhias 

colonizadoras, a Empresa Maripá, responsável por quase toda a ocupação do 

município de Marechal Cândido Rondon e região. 

A ocupação do município de Marechal Cândido Rondon, esteve diretamente 

ligada ao projeto da empresa MARIPÁ - Indústria Madeireira Colonizadora Rio 

Paraná Ltda, que a partir da aquisição da fazenda Britânia, responsabilizou-se pelo 

“planejamento” das áreas rurais e urbanas do município. De acordo com Pfluck 

(2002), no ano de 1946, a colonizadora MARIPÁ, ordenou toda a ocupação do 

município, desencadeando o processo de colonização da então fazenda Britânia, 

dividindo o município em colônias, chácaras e lotes urbanos.  
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Segundo Ferrari (2006), o planejamento inicial da cidade ocorreu na forma de 

tabuleiro xadrez com avenidas de 30m e ruas com 20m de largura. As quadras com 

100 x 100 num total de 229 foram subdivididas em 12 lotes cada, perfazendo um 

total de 3.543 lotes. Algumas quadras não foram subdivididas por serem reservadas 

para a instalação de praças e de outros espaços de uso comum.  

Conforme relatos de pioneiros, o processo de ocupação foi iniciado na década 

de 50. Verificaram-se nos anos seguintes, aumento dos núcleos populacionais, tanto 

na zona rural como na zona urbana, já no ano de 1960, com a emancipação do atual 

município (SCHWERTNER, 2003), 

Após a emancipação, as mudanças econômicas e a melhoria da infra-

estrutura da década de 60, fizeram a população ocupar as propriedades agrícolas e 

nelas desenvolver atividades de subsistência. A partir do final dessa década, e nas 

seguintes, a mecanização e modernização da agricultura e suas consequências, 

passaram a fomentar o processo emigratório rural, levando um grande contingente 

populacional à cidade e/ou às novas frentes agrícolas (PFLUCK, 2002).  

De acordo com a autora, as mudanças socioeconômicas ocorridas entre as 

décadas de 1960 e 1970, por meio da modernização da agricultura, caracterizada 

pela introdução de implementos e insumos agrícolas, incentivou a monocultura 

destinada à exportação do trigo e da soja e, posteriormente do milho, em detrimento 

à policultura para subsistência.  

Essas transformações, mesmo com aumento produtivo, ocasionaram sérios 

problemas ambientais, com consequências tanto para a população rural quanto para 

a urbana, tais como desequilíbrios da fauna e da flora, compactação do solo, 

processos erosivos e assoreamento, poluição do solo, da água e do ar, 

contaminação de pessoas, plantas e animais.  

A introdução de maquinários e insumos no município, assim como no Oeste 

do Paraná, provocou a perda de autonomia, descapitalização dos agricultores e a 

aceleração do processo migratório da população, favorecendo a concentração de 

terras por alguns agricultores mais abastados.  

Essa condição, aliada aos períodos de geadas e de secas, ocorridas na se-

gunda metade da década de 1970, bem como a desapropriação de terras agrícolas 

às margens do Rio Paraná para a construção da barragem da Usina hidrelétrica de 

Itaipu e a vinda de algumas indústrias, principalmente na década de 1990, foram os 

maiores indicativos do êxodo rural, particularmente depois do ano de 1980, 



55 

 

resultando assim no aceleramento da urbanização do município (TIZ; CUNHA, 

2007).  

É importante destacar que os problemas relacionados ao meio ambiente nas 

áreas próximas ao perímetro urbano, começaram a se intensificar a partir da década 

de 80, quando a cidade, que até então era ocupada nas áreas de topo, consideradas 

áreas de maior estabilidade, começou a expandir para as áreas de baixa vertente, 

nas proximidades dos córregos e fundos de vales (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Parcelamento urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon. 

Fonte: Plano Diretor 2010 

 

Nesse processo, a ocupação urbana que até então se restringia as áreas de 

topo, passou a ocupar áreas com menor estabilidade, justificando assim, boa parte, 
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dos problemas relacionados à erosão e a degradação das cabeceiras de drenagem 

da área periurbana da cidade. Para Moresco (2007), já no inicio da década de 1990, 

a porcentagem de área com floresta nativa e capoeira não chegava a 8% da área 

total do município. Além, disso, o uso intenso do solo para a agricultura, aliado a 

criação de animais, resultou em uma paisagem extremamente antropizada, com 

pequenas ilhas de vegetação natural.  

A expansão urbana, ocorrida a partir da década de 1980, se constituiu como 

uma das mais representativas em termos de crescimento urbano, pois entre os anos 

de 1981 a 1990, surgiram 75 novos loteamentos (FERRARI, 2006). De acordo com o 

autor, para atender às expectativas de crescimento da cidade tornou-se necessário a 

intervenção do poder público, para regulamentação e ordenação da área urbana. 

Desta maneira, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento, visando à 

regulamentação e orientação do desenvolvimento do espaço urbano, o que ocorreu 

a partir de 1980, regulamentando os loteamentos e jardins habitacionais que foram 

feitos até o momento, alterando-se assim a planta original da cidade elaborada pela 

colonizadora MARIPÁ. 

 Nesta década, a expansão urbana da cidade de Marechal Cândido Rondon, 

também concretizada a partir do processo de implantação de novas indústrias, 

particularmente relacionadas ao setor alimentício como a FAVILLE (Indústria de 

Biscoitos) e o Frigorífico de Aves da COPAGRIL (Cooperativa Agroindustrial). A 

instalação dessas indústrias além de promoverem o crescimento populacional 

também estimulou a implantação de novos loteamentos. Grande parte dos 

trabalhadores, sobretudo aqueles que vinham de outros municípios começaram a 

ocupar áreas periféricas da cidade. Essas áreas foram ocupadas, dentre outros 

motivos, devido ao fato dos terrenos serem adquiridos por menor valor aquisitivo. 

Fato que teve um valor significativo do ponto de vista da ampliação da malha 

urbana. 

A expansão urbana para as áreas de baixa vertente em um contexto mais 

recente, também se encontra relacionada à especulação imobiliária, que 

proporcionou a super valorização dos lotes vazios do centro da cidade, colaborando 

para que outros loteamentos fossem criados nas áreas periféricas.  

Sendo assim, a valorização urbana oriunda da especulação imobiliária, aliada 

ao êxodo rural, advinda do processo de modernização agrícola, juntamente com a 

desapropriação ocorrida para a construção do reservatório de Itaipu, bem como a 
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crescente industrialização do município, ocasionou de maneira rápida, um crescente 

aumento da ocupação das áreas próximas aos fundos de vale, onde geralmente 

estão instaladas as áreas mais fragilizadas do ponto de vista ambiental. 

Contudo é importante ressaltar, que desde os primeiros processos de 

ocupação e colonização, até a realidade mais recente, referente à expansão urbana, 

são percebidos desdobramentos socioeconômicos e socioambientais ligados a 

condição ambiental do município. Nesse sentido, torna-se necessário conhecer de 

maneira mais ampla os aspectos ambientais que cercam a realidade local. 

 

3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS  

 

A litologia do município é composta por rochas vulcânicas básicas da 

Formação Serra Geral do Grupo São Bento.  

Do ponto de vista geomorfológico o município de Marechal Cândido Rondon 

está localizado na sub-unidade morfoescultural do Planalto de Foz do Iguaçu e São 

Francisco. O Planalto de Foz do Iguaçu é caracterizado por dissecação baixa, topos 

aplainados, vertentes convexas e vales em V e o Planalto de São Francisco, 

caracterizado por dissecação média, topos alongados, vertentes convexas e vales 

em V (SANTOS et al., 2006).  

A condição topográfica predominante evidencia formas de relevos 

constituídos por patamares e colinas subangulares, denominados regionalmente de 

morros, cerros ou pequenas colinas, com cotas médias de 400m a 424m de altitude. 

Janjar (2010) destaca que de acordo com a proporção aproximada das classes de 

declividades e tipos de relevos definidos pela EMBRAPA (1999), predominam no 

município as formas suaves onduladas (Figura 4). 

Conforme a classificação climática de Köppen predomina na região o clima 

Cfa, subtropical, úmido, mesotérmico com precipitações médias anuais entre 1.600 a 

1.700 mm (IAPAR, 1994). As temperaturas médias dos meses mais quentes são 

superiores a 22º C e a dos meses mais frios inferiores a 18° C, com verões quentes, 

geadas pouco freqüentes no inverno e tendência de concentração das chuvas nos 

meses de verão. 
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Figura 4 - Mapa de declividade do município de Marechal Cândido Rondon. 
Fonte: JANJAR (2010) 

 

A mata nativa sofreu grande devastação no período de colonização (1950), 

quando da exploração de madeira por serrarias, uma das atividades econômicas 

mais comuns, ocasionou o desmatamento e, quase a extinção da mata original do 

tipo Floresta Estacional Semidecidual, caracterizada por arvores de até 30 metros de 

altura como o Cedro, a Peroba e a Figueira. De modo geral, atualmente toda a área 

coberta com floresta, incluindo as reservas legais e mata ciliar, somam 3,6% de toda 

a extensão territorial (MORESCO, 2007). 

No que diz respeito à hidrografia, verifica-se que o município está localizado 

sobre o divisor de águas das bacias hidrográficas do Rio Guaçu ao norte, 

abrangendo parte do Córrego Arroio Fundo ao centro e do Rio Marreco ao sul, 

ambos pertencentes à bacia hidrográfica Paraná III. Próximos da área urbana 

encontram-se os córregos Guavirá e Guará, pertencentes à bacia do Arroio Guaçu e 

os córregos Matilde Cuê, Borboleta e Apepú, afluentes do córrego Arroio Fundo 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Rede hidrográfica do município de Marechal Cândido Rondon.  

 

Do ponto de vista da distribuição pedológica (Figura 6), são encontrados no 

município solos argilosos, geralmente bem desenvolvidos. São predominantes as 

classes dos NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos (37%), dos LATOSSOLOS 

VERMELHOS Eutroférricos (23%), dos NEOSSOLOS REGOLÍTICOS Eutróficos 

(13%), dos LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos (12%), dos NEOSSOLOS 

LITÓLICOS (11%) e dos GLEISSOLOS HÁPLICOS (2%) e CHERNOSSOLOS (2%) 

- (JANJAR, 2010). 

Moresco (2007) destaca quatro unidades de paisagem no município: 

Compartimento Platô (1), dividido em sub-compartimento Platô de Marechal (1a) e 

sub-compartimento Bela Vista (1b); Compartimento de Blocos Elevados de São 

Roque/Baitaca (2); Compartimento Rebaixado de Margarida (3); e Compartimento de 

Porto Mendes (4) - (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 - Mapa de solos do município de Marechal Cândido Rondon 

Fonte: JANJAR 2010 

 

Conforme destaca a autora, o Compartimento do Platô (1a), onde se localiza 

a sede do município, é caracterizado por vales estreitos com formato de V. As 

vertentes têm formas convexas retilíneas, apresentando rupturas na passagem do 

topo para a alta vertente, com acentuação da declividade no terço inferior. O sub-

compartimento Bela Vista (1b), apresenta maior dissecação do relevo, contemplando 

colinas médias, vertentes mais curtas e de maior declividade em relação às colinas 

amplas de vertentes longas da área da sede do município.  

Já o compartimento (2) de São Roque, apresenta condição morfológica 

diferenciada, com topos planos, delimitados por rupturas bem marcadas, de onde 

partem segmentos retos, de forte declividade (>20%), caracterizando os setores de 

alta vertente, tendo a jusante, rupturas côncavas em posição de media alta vertente. 

Nesse compartimento geralmente são encontrados solos com menor 

desenvolvimento pedogenético, tais como os NEOSSOLOS LITÓLICOS. 

No compartimento (3) de Margarida, localizado no setor sul do município são 

encontrados vales bem abertos com fundos achatados (planos) com vertentes 
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longas de formato convexo-retilíneo, apresentando rupturas côncavas relativamente 

acentuadas nas bases. Nesses setores são encontrados solos como NITOSSOLOS 

VERMERLHOS na média e alta vertente e ainda NEOSSOLOS LITÓLICOS nos 

setores próximos aos fundos de vale. 

O compartimento (4) de Porto Mendes situado as margens do lago de ITAIPU, 

que abrange a porção oeste do município, apresenta vales abertos. As vertentes 

apresentam topografias aplainadas, suaves onduladas, predominando solos 

bastante desenvolvidos a exemplo do LATOSSOLOS VERMELHOS nos ambientes 

de média e alta vertente e os NITOSSOLOS VERMELHOS nos setores inferiores 

(MORESCO, 2007) - (Figuras 6 e 7). 

 

 

Figura 7 - Identificação dos compartimentos geomorfológicos do município de 
Marechal Cândido Rondon.  
Fonte: MORESCO (2007). 

 
 

De modo geral, as condições ambientais do município (geologia, clima, 

hidrografia, relevo e solo), juntamente com os aspectos históricos, marcados pelo 

processo de ocupação ou mesmo pela realidade mais recente da expansão urbana, 

permitem observar diferentes tipos de uso dos solos na paisagem. 
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É possível observar que nos compartimentos onde o relevo é mais aplainado 

e os solos são mais desenvolvidos, geralmente se verificam atividades agrícolas 

com culturas temporárias, com destaque para os cultivos de soja e milho, nas 

grandes e médias propriedades. Nos compartimentos onde as vertentes são mais 

dissecadas e os solos mais rasos, ocorrem com maior expressão os cultivos 

voltados para as culturas permanentes, tais como a mandioca ou mesmo cultivo de 

pastagens, normalmente desenvolvidas nas pequenas propriedades.  

Observa-se ainda no município uma série de atividades referentes a pecuária 

como, por exemplo, a criação de animais (aves, suínos, peixes e gado leiteiro). 

Essas atividades ocorrem por dois motivos específicos, o primeiro diz respeito às 

condições históricas e ambientais que possibilitam tais práticas e, o segundo, 

referente ao incentivo dado pelas cooperativas instaladas no espaço regional, que 

por sua vez estimulam a criação e produção de animais no contexto mais recente.  

No que se refere às atividades desenvolvidas no setor urbano, verifica-se que 

os núcleos são particularmente localizados nas áreas planas, nos setores de alta 

vertente, devido à facilidade de locomoção e escoamento de mercadoria. Nesses 

setores, geralmente residem a maior parte da população, onde se concentram as 

atividades de saúde, educação e comércio. Essas atividades concentram-se 

especialmente no setor norte do município, no compartimento Platô Marechal (1a).  

Tratando-se dos problemas socioambientais encontrados na paisagem do 

município, verifica-se que os processos de degradação, tais como erosão, 

inundação, desmoronamento e poluição do ambiente, também estão concentrados 

no compartimento que abrange o platô de Marechal (1a).  

Conforme evidenciam os estudos desenvolvidos pelo grupo GEA (Grupo 

Multidisciplinar de Estudos Ambientais), o fato da maioria das atividades 

econômicas, comerciais e sociais, se concentrarem no setor urbano, faz com que 

haja a necessidade de monitoramento e contenção dos problemas socioambientais 

voltados para setor periurbano, tais como os já desenvolvidos no trecho superior da 

bacia hidrográfica do córrego Guavirá, que abrange grande parte da área urbana e 

periurbana da sede municipal.  
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CAPÍTULO 4 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A interpretação e correlação dos dados, sob a perspectiva da análise 

integrada da paisagem e da análise estrutural da cobertura pedológica, 

possibilitaram compreender a estrutura geoecológica do trecho superior da bacia 

hidrográfica do córrego Guavirá, com base na qual foi possível identificar a 

distribuição dos solos e a fragilidade ambiental dos setores de fundos de vale.   

 

4.1. ESTRUTURA GEOECOLÓGICA DO TRECHO SUPERIOR DO CÓRREGO 

GUAVIRÁ 

 

O recorte espacial da pesquisa compreende particularmente o trecho superior 

da bacia hidrográfica do córrego Guavirá (Figura 8), abrangendo parte da área 

urbana e periurbana da sede municipal.  A bacia constitui-se como uma das mais 

representativas do compartimento do Platô Marechal (1a), em termos de uso e 

ocupação, devido às diversas atividades urbanas e rurais desenvolvidas neste 

espaço.    

 
54° 03' W

TRECHO SUPERIOR DO 
CÓRREGO GUAVIRÁ

HIDROGRAFIA

54° 05' W

 

          Figura 8 - Trecho superior da bacia hidrográfica do córrego Guavirá. 
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A área do trecho superior da bacia hidrográfica compreende 

aproximadamente 11 km2 e atualmente esta ocupada com os seguintes tipos de uso: 

a) área urbana consolidada; b) área urbana em expansão; c) área industrial, d) área 

de pastagem; e) área de cultura temporária; f) área de mata ciliar e g) área de 

reserva legal (Figura 9). 
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 Figura 9 - Carta de uso do solo do trecho superior do córrego Guavirá. 

 

A margem esquerda da bacia hidrográfica encontra-se prioritariamente 

ocupada por práticas agrícolas, enquanto que a margem direita é composta em 

quase toda a sua extensão por atividades urbanas consolidadas e urbanas em 

expansão. 

No que se refere às atividades rurais observa-se basicamente o cultivo de 

culturas temporárias, com maior expressividade para os plantios de milho e de soja, 
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desenvolvidos de forma mecanizada (46% da área). Já os ambientes ocupados por 

pastagens, somam apenas 4% do espaço estudado. Essas áreas, geralmente são 

encontradas nos setores de baixa vertente, normalmente visualizadas próximas aos 

ambientes limítrofes às matas ciliares. 

No que diz respeito à urbanização, verifica-se um amplo espaço utilizado por 

áreas já consolidadas (32% da área total). Contam ainda com uma pequena área 

industrial que abrange 0,8% e aparece situada na região leste, próximo ao divisor de 

águas da bacia hidrográfica. Com menor expressão, observa-se relativo avanço das 

áreas de expansão urbana. Esta realidade tem trazido vários problemas de ordem 

ambiental e social, devido ao aumento desenfreado dos novos loteamentos nos 

setores de fundos de vale e cabeceiras de drenagem. 

As áreas ocupadas por matas ciliares (5% do espaço da bacia hidrográfica) 

apresentam dimensões entre 10 e 15 metros, que, por sua vez são consideradas 

inadequadas a atual legislação ambiental, que estipula 30 metros de mata ciliar nas 

margens dos córregos menores que 10 metros e 50 metros de mata ciliar nas áreas 

próximas às nascentes. Já as áreas de reserva legal, além de aparecerem 

distribuídas de forma aleatória, apresentam pouca expressão na área de estudo com 

apenas 2,2% (Quadro 7). 

 
  Quadro 7 - Áreas de uso do solo do trecho superior do Córrego Guavirá. 

USO DO SOLO Km
2 

% 

ÁREA URBANA CONSOLIDADA 3,65 32 

ÁREA URBANA EM EXPANSÃO 1,13 10 

ÁREA INDÚSTRIAL 0,10 0,8 

CULTURA TEMPORÁRIA 5,24 46 

PASTAGEM 0,47 4 

MATA CILIAR 0,62 5 

RESERVA LEGAL 0,26 2,2 

TOTAL 11,47 100 

 

No que se refere às características naturais do trecho superior da bacia 

hidrográfica, observam altitudes topográficas que variam entre 320 a 440 metros. Do 

ponto de vista geomorfológico, as vertentes apresentam frequentemente, formas 

convexas e convexo-côncavas, com rupturas de declives suaves, ocasionalmente 
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mais acentuadas. No curso superior do córrego os vales apresentam formas de V 

(Figura 10).  
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 Figura 10 - Carta hipsométrica do trecho superior do córrego Guavirá. 

 

As classes de declividades variam entre 0 a 6% e 6 a 12% em sua maior 

extensão. As classes entre 12 e 20% são de pouca expressividade, aparecem em 

pontos isolados da bacia hidrográfica (Figura 11).  

Na cobertura pedológica do trecho superior da bacia hidrográfica, destacam-

se os LATOSSOLOS VERMELHOS nas áreas de topo, onde geralmente aparecem 

as declividades entre 0 e 6% e os NITOSSOLOS VERMELHOS nos setores de 

média e baixa vertente, preferencialmente entre as declividades de 6 a 12%. 
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Figura 11 - Carta de declividade do trecho superior do córrego Guavirá. 

 

Em menor proporção aparecem os NEOSSOLOS LITÓLICOS, NEOSSOLOS 

REGOLÍTICOS, associados aos CAMBISSOLOS HÁPLICOS e os CAMBISSOLOS 

FLÚVICOS nas áreas com rupturas de declive, próximas aos fundos de vale, ou 

mesmo nas médias vertentes, quando aparecem declividades mais acentuadas 

entre 12 e 20% (Figuras 11 e 12). 

As condições geomorfológicas, topográficas e pedológicas identificadas no 

trecho superior da bacia hidrográfica a partir de uma análise detalhada, evidenciam 

estreitas relações entre a morfometria das vertentes e a distribuição espacial da 

cobertura pedológica.  
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Figura 12 - Carta de solos do trecho superior do córrego Guavirá. 

 

De modo geral, a análise geoecológica da bacia, juntamente com outros 

dados obtidos por meio das pesquisas desenvolvidas pelo grupo GEA (Grupo 

Multidisciplinar de Estudos Ambientais), apontam diversos problemas ambientais, 

tais como erosão, compactação dos solos e enchentes, geralmente ocasionados 

pela ação antrópica na utilização inadequada dos solos.  

Esses problemas, conforme demostram as pesquisas desenvolvidas por 

Moresco (2007), Tiz (2009), Pfluck (2009) e Rocha (2010), tem ocorrido com maior 

intensidade nos ambientes de baixa vertente, realidade que evidencia a necessidade 

de estudos detalhados, voltados para a relação solo-relevo, com intuito de 

compreender melhor a organização e distribuição morfopedológica dos ambientes 

de fundos de vale. 
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4.2. DINÂMICA MORFOPEDOLÓGICA DOS SETORES DE FUNDOS DE VALE DO 

TRECHO SUPERIOR DO CÓRREGO GUAVIRÁ 

 
 

O conhecimento da estrutura geoecológica do trecho superior do córrego 

Guavirá, juntamente com a análise das características naturais e antrópicas dos 

ambientes de fundos de vale, caracterizadas por meio dos pontos de investigação 

(figura 13), possibilitaram compreender de forma detalhada as múltiplas interações 

pertinentes à relação solo-relevo dos ambientes de fundos de vale.  
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Figura 13 - Pontos de investigação distribuídos ao longo dos fundos de vale do           
trecho superior córrego Guavirá.   

 

A correlação dos levantamentos topográficos e pedológicos, desenvolvidos 

nos setores de fundos de vale, possibilitou identificar três classes gerais de solos: a 

dos CAMBISSOLOS (topossequências 1 e 2), dos NEOSSOLOS (topossequência 4) 

e a dos NITOSSOLOS (topossequências 3, 5 e 6) (Figura 14), ambos classificados 

até o quarto nível categórico, conforme os parâmetros do SiBCS (EMBRAPA, 2006).  
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Figura 14 - Localização da área de estudo e das topossequências de solos no trecho 
superior da bacia hidrográfica do córrego Guavirá. A numeração sobre as seções 
topográficas indicam a localização das sondagens e dos perfis de solos.  
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4.2.1. Classe dos CAMBISSOLOS:  

 

 Os solos do tipo CAMBISSOLO, foram encontrados nos setores próximos a 

nascente do córrego Guavirá. Na topossequência 1 o CAMBISSOLO FLÚVICO Tb 

Eutrófico gleissólico  é o mais representativo, enquanto que na topossequência 2 

prevalecem os CAMBISSOLOS HÁPLICOS Perférricos típicos. 

 

Topossequência de solos 1 

 

A topossequência de solos 1 foi descrita na cabeceira de drenagem, sob 

vegetação secundária, onde a vertente apresenta forma côncava no segmento 

próximo ao canal do rio. Nesse setor, a concavidade se manifesta na vertente após 

uma ruptura de declive convexa cujos solos encontram-se sob uso urbano (Figura 

15).  

Nos setores situados a montante da sondagem 1, verifica-se a presença da 

classes dos NITOSSOLOS, enquanto que nos setor de jusante, próximos a 

sondagens 2 e 3, ocorre a presença da classe dos CAMBISSOLOS.  
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Figura 15 - Topossequência de solos 1. 

 

Nessa topossequência de solos, a descrição morfológica do perfil (P1) foi 

realizada no setor de nascente, precisamente situado no barranco do rio. Nesse 

seguimento, assim como na maior parte da cabeceira de drenagem, foram 

identificados solos com a presença do horizonte B incipiente (Bi).  
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No perfil de solo 1 são encontrados os horizontes A, Bi e Glei (Figura 16). O 

horizonte superficial A, apresenta cor bruno avermelhado escuro (2,5YR 3/3), textura 

argilosa, estrutura em blocos grandes e porosidade predominantemente pequena, 

com atividade biológica. No perfil a transição do horizonte A para Bi ocorre de forma 

plana e gradual.  

O horizonte B incipiente divide-se em dois (Bi1 e o Bi2). O Bi1 apresenta cor 

bruno avermelhado escuro (2,5YR 3/4), textura argilosa, estrutura em blocos 

subangulares de diâmetro grande a muito grande (até 2,5cm). A porosidade é 

comum, predominando os macroporos e poros médios, possuindo consistência 

macia, que desfaz com leve pressão entre os dedos. O material é friável a firme e 

tem consistência plástica e pegajosa, aparecendo raízes finas, com algumas poucas 

raízes grossas (0,5 a 1cm). O Bi2 apresenta características semelhantes ao Bi1. A 

principal diferença ocorre devido a estrutura.  No Bi1 os agregados apresentam-se 

pouco nítidos, enquanto que no Bi2 os agregados apresentam-se bem definidos.  A 

transição do horizonte Bi1 para o Bi2 é gradual ondulada. 

 

 

Figura 16 - Perfil 1 CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico. 
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Logo abaixo do Bi2 verifica-se um horizonte de transição do Bi2 para o 

horizonte Glei. Nesta área de transição ocorre uma mescla do Bi2 com o Glei em um 

intervalo de 15 cm, com cores amarelo-alaranjada, cinza e cinza muito escura. O 

horizonte Glei mosqueado apresenta cor preta (5YR 2.5/1 – molhada), textura muito 

argilosa e estrutura em blocos, com porosidade muito pequena, de consistência 

plástica e pegajosa, com raras raízes. 

É interessante destacar que no horizonte Bi1, aparece uma camada com 

concentração de nódulos de argila. Na mesma camada podem ser verificados vários 

fragmentos de rocha alterada, delimitada pela linha tracejada da figura 16. Estas 

camadas horizontais permitiram observar que o perfil 1 não apresenta características 

homogêneas, expondo indícios de material carreado, de caráter flúvico, oriundo de 

depósitos antropogênicos. 

As descrições morfológicas realizadas no campo, bem como as análises 

laboratoriais do (P1), confirmam a hipótese de que os solos encontrados nesse 

setor, estão associadas a canalização da rede de drenagem, a ocupação urbana da 

área de nascente e própria forma topográfica da cabeceira, que favorece o 

transporte e o acumulo de depósitos antropogênicos.  

Dessa forma, a evidencia de deposito antropogênico e o caráter flúvico, 

observada no perfil, associada a distribuição errática de matéria orgânica (MO) dos 

horizontes superficiais e subsuperficiais, juntamente com o incipiente 

desenvolvimento pedogenético dos horizontes Bi1 e Bi2,  permitiram classificar os 

solos desse ambiente como CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico. 

 

Topossequência de solos 2  

 

 A topossequência de solos 2 foi detalhadamente descrita na margem 

esquerda do córrego Guavirá, sobre uma vertente de ruptura convexa moderada, 

com área de mata ciliar secundária no seguimento de jusante e de pastagem no 

setor de montante (Figura 17).   

Ao longo do segmento topográfico analisado foram encontrados, 

predominantemente, solos com o horizonte Bi, caracterizados por meio da descrição 

do perfil 2 (P2) e classificado como CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico.  
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Figura 17 - Topossequência de solos 2. 

 

No perfil de solo 2, verifica-se uma realidade diferenciada em relação ao perfil 

1, devido a forma convexa da vertente no setor inferior. Nesse perfil observa-se a 

presença dos horizontes A, BA, Bi e C (Figura 18). 

No horizonte A, a cor é bruno avermelhado escuro (2,5 YR 3/3), textura 

argilosa e a estrutura é granular de diâmetro médio a grande. A consistência do 

material é plástica e muito pegajosa, de moderada a forte resistência, com 

porosidade comum (até 2mm de Ø), apresentando raízes finas e muito finas, com 

poucas raízes grandes de até 2cm de Ø. A transição desse material para o 

subjacente BA é gradual e plana.  

O horizonte BA apresenta cor vermelho escuro acinzentado (10R 3/4), 

estrutura em blocos subangulares de variados diâmetros (pequenos, médios e 

grandes), com pequenos poros de até 1mm de Ø, aparecendo raízes comuns com 1 

a 5mm de Ø e grossas com 1 a 3mm de Ø. A transição para o horizonte subjacente 

(Bi) é plana e clara.  

O horizonte Bi apresenta cor bruno avermelhado escuro (2,5YR 3/4 a 4/4). A 

estrutura é de blocos subangulares de médio e grande diâmetro no topo. Na base do 
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mesmo perfil verifica-se o horizonte C, mantendo a estrutura da rocha predominando 

as cores amareladas. 

 

 

Figura 18 - Perfil 2 CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico. 

 

A organização pedológica da ordem dos Cambissolos pode ser compreendida 

com base nas análises laboratoriais (físicas e químicas) – (anexos 1 e 2), 

respectivamente,  através das quais foram identificadas as principais semelhanças e 

diferenças, referentes aos atributos pedológicos do P1 e P2.   

Tratando-se particularmente da distribuição granulométrica do P1, pode-se 

observar que as frações mais finas de argila e silte são as mais representativas. O 

teor de argila varia entre 576 e 687 (g/kg), ocorrendo relativo aumento dos 

horizontes superficiais em direção aos subsuperficiais. Já a fração silte, apresenta 

quantidades que variam entre 280 e 303 (g/kg), com maior acumulo no horizonte A e 

Bi1 e menores quantidades no horizonte Bi/Glei (Figura 19).  
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     Figura 19 - Distribuição granulométrica dos perfis 1 e 2. 

 

As frações mais grossas (areia fina e areia grossa) apresentam-se em menor 

quantidade ao longo perfil. A distribuição de areia grossa varia entre 5 e 41 (g/kg) 

com maior acumulo, nos horizonte A e Bi, enquanto que a areia fina apresenta maior 

acumulo na transição do horizonte Bi para o Glei. 

Ao avaliar o gráfico granulométrico do perfil 2, também se verifica altas 

porcentagens das frações de argila e silte, respectivamente. Os teores de argila 

mantêm-se entre 553 e 750 (g/kg), com maiores porcentagens no horizonte Bi. As 

frações de silte aparecem entre 205 e 331 (g/kg), com maior expressão nos 

horizontes superficiais A e BA. Assim como no perfil 1, as frações de areia, 

apresentam-se pouco expressivas, verificando teores entre 9 e 19 (g/kg), referente a 

areia grossa e 52 e 95 (g/kg), para as frações de areia fina.  

No que diz respeito aos dados físicos referentes a densidade de solo, 

densidade de partícula e porosidade, pode se observar algumas semelhanças 

quanto aos dados do P1 e do P2. No perfil 1, assim como no perfil 2,  a densidade 

de solo e de partícula, bem como a porosidade, apresentam pequenas variações 

verticais em ambos os perfis (anexo 1).  

 Com base nas descrições realizadas no campo e nas observações de 

gabinete e laboratório referentes aos CAMBISSOLOS, pôde-se observar que a 
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dinâmica pedológica nas topossequências de solos 1 e 2 estão particularmente 

relacionadas às condições topográficas das vertentes, bem como às condições de 

uso.  

No setor do perfil 1, a sequência topográfica representa uma área da 

cabeceira de drenagem com alterações oriundas da ocupação urbana e que recebeu 

grande aporte de material transportado. Sendo assim, a forma côncava da vertente 

no setor de fundo de vale, além do caráter flúvico do solo (CAMBISSOLO FLÚVICO 

Tb Eutrófico gleissólico) denotam a natureza e as condições do seu ambiente de 

formação. 

Os indícios do caráter flúvico, visualizado no perfil, podem ser evidenciados 

tanto nas descrições morfológicas realizadas no campo, quanto nas análises 

químicas que demostram distribuição errática de matéria orgânica conforme 

evidencia o anexo 2. 

No setor do perfil 2 (CAMBISSOLO HAPLICO Perférrico típico), também 

ocorrem solos rasos devido a declividade mais acentuada e a forma convexa no 

setor inferior da vertente. No limite da mata ciliar com a pastagem, a vertente 

apresenta ruptura de declive acentuada e convexa, o que explica a presença de 

NEOSSOLOS (Litólicos e Regolíticos). Do curto setor a jusante da ruptura de declive 

até o canal, os solos são mais desenvolvidos com ocorrência do horizonte Bi, 

confirmando a presença da ordem dos CAMBISSOLOS. 

Em alguns seguimentos das áreas próximas às topossequências 1 e 2 

observam-se NITOSSOLOS em associação com os CAMBISSOLOS e 

NEOSSOLOS, caracterizando, assim, as principais ordens de solos encontradas nos 

setores de fundos de vale do trecho superior da bacia hidrográfica. 

 

4.2.2. Classe dos NEOSSOLOS: 

 

 Os NEOSSOLOS foram encontrados nos setores onde a vertente apresenta 

formas convexas abruptas e declividades moderadas a fortes. Nesses setores, 

verifica-se o horizonte A sobreposto imediatamente ao horizonte C, com a presença 

de rocha sã entre 20 e 100 cm de profundidade. Essas características foram 

melhores representadas com base na descrição da topossequência de solos 4. 
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Topossequência de solos 4 

 

A topossequência de solos 4 (Figura 20) foi descrita na margem esquerda do 

córrego Guavirá, em uma vertente marcada por rupturas convexas fortes. A 

vegetação de gramíneas e os pequenos arbustos ocupam o setor de montante da 

topossequência e a mata ciliar secundária, o setor de jusante.  

 

 

     Figura 20 - Topossequência de solos 4. 

 

Ao longo dessa topossequência foram identificados solos rasos com 

espessura entre 15 e 40 cm. Entre as sondagens 1 e 2 a camada rochosa aparece 

entre 15 e 40 cm de profundidade, enquanto que nas sondagens 3 e 4 ocorre 

aumento da espessura do horizonte C e a rocha surge entre 80 e 100 cm. Nesse 

setor foi realizada a descrição morfológica do perfil 4, classificado como NEOSSOLO 

LITÓLICO Eutrófico fragmentário.  

Na topossequência 4 pôde-se verificar uma realidade bastante representativa 

da ordem dos Neossolos, tendo em vista que, na maior parte das sondagens, foram 

observadas ocorrências de solos rasos com horizonte A diretamente sobre o 

horizonte C fragmentário. 

A morfologia do P4 (Figura 21) caracteriza-se por apresentar horizonte Ap, 

com cor bruno avermelhado escuro (5YR 3/3), textura macia (silte argilosa), 
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estrutura em blocos subangulares e pequenos, porosidade comum com predomínio 

de poros pequenos e alguns poros médios. A consistência é ligeiramente plástica, 

friável, plástica e pegajosa. No mesmo horizonte pode se verificar pequenos 

fragmentos de rocha alterada menor que 2 cm e raízes finas e fasciculadas menores 

que 2mm de Ø, com transição difusa e ondulada do horizonte A para o horizonte C. 

 

 

Figura 21 - Perfil 4 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário. 

 

No horizonte C, de 15 cm a 40 cm, identificou-se a cor bruno avermelhado 

escuro (2,5YR 3/4), com predomínio da macroporosidade. As raízes e os volumes de 

rocha alterada diminuem, enquanto as quantidades de fragmentos de rocha sã 

aumentam, ocupando cerca de 90% do volume do horizonte.  

Entre 40 e 60 cm de profundidade a cor é bruno amarelado escuro (10YR 

3/4), com relativo aumento da quantidade de rocha alterada e da rocha sã. Nessa 

profundidade o material alterado fica mais avermelhado. No perfil 4 aparecem 

fragmentos cúbicos de rocha alterada de até 13 cm. Entre 60 cm a 100 cm também 

se percebe a presença de macroporos (raízes e nichos), com contínuo aumento da 

quantidade de rocha alterada e rocha sã. Cabe ressaltar que no horizonte A, assim 

como no horizonte C, aparecem fragmentos comuns de quartzo hialino de até 1 cm. 

Ao longo do perfil 4 a distribuição granulométrica apresenta maiores 

quantidades de silte do que de argila. No horizonte Ap os valores de argila aparecem 
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com 285 (g/kg) e os de silte com 385 (g/kg). A expressão de silte também ocorre no 

horizonte C, onde se observa 306 (g/kg) de argila e 392 (g/kg) de frações de silte 

(Figura 22).  

 

 

       Figura 22 - Distribuição granulométrica do perfil 4. 

 

 As partículas mais grosseiras, constituídas por areias finas e grossas, também 

se apresentam com grande expressividade no perfil 4, cerca 43 (g/kg) de areia 

grossa e 285 (g/kg) de areia fina no horizonte Ap. No horizonte C aparecem 24 (g/kg) 

de frações de areia fina e 276 (g/kg) de partículas de areia grossa. 

Diante dos dados granulométricos, pôde-se considerar que os altos índices de 

areia e silte verificados na figura 18, expressam particularmente sua condição de 

gênese, ou seja, solo pouco desenvolvido geneticamente.  

Diante disso, a correlação dos dados físicos e químicos (anexos 1 e 2), com 

as observações realizadas no campo, permitiu compreender do ponto de vista da 

relação solo-relevo, que nos setores com vertentes convexas e declividades 

moderada a forte geralmente ocorrem os solos pouco desenvolvidos (NEOSSOLOS 

LITÓLICOS e REGOLÍTICOS), confirmando, assim, as estreitas relações entre os 

elementos da paisagem, sobretudo, entre as formas das vertentes e a distribuição 

dos solos.   
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4.2.3. Classe dos NITOSSOLOS: 

 

Os NITOSSOLOS foram encontrados nos setores topográficos baixos das 

vertentes em que dominam as rupturas com formas côncavas ou convexas-

retilíneas. É comum a presença dessa classe de solos até as margens do córrego, 

sobretudo quando as rupturas de declive, independentemente das formas, são mais 

longas e apresentam baixa declividade.  

Os sistemas pedológicos em que predomina essa classe de solo foram 

identificados nas topossequências de solo 3, 5 e 6. Em cada um dos seguimentos 

foram realizadas descrições morfológicas dos perfis de solos (P3, P5, P6), os quais 

foram classificados como NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos típicos. 

 

Topossequência de solo 3 

 

A topossequência de solos 3 está localizada na margem direita do córrego 

Guavirá (Figura 23).  

 

 

Figura 23 - Topossequência de solos 3. 
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Essa topossequência representa uma vertente com ruptura de declive longa, 

com forma côncava-retilínea no setor alto-médio, sob cultivo de milho. No segmento 

baixo da vertente, com ruptura convexa e declividade mais acentuada a mata ciliar é 

a forma de uso predominante. 

No segmento de montante da topossequência de solos 3, entre as sondagens 

1 e 3, foi identificada a sequência de horizontes Ap, AB, BA, B nítico e C. No 

seguimento de jusante, entre as sondagens 4 e 5, os horizontes A, BA e B nítico 

representam o Nitossolo Vermelho descrito no perfil 3.  

Nesse perfil de solo o horizonte B nítico ocupa a maior parte da seção de 

controle (2m), permitindo classificá-lo como NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico 

típico. 

No perfil 1 (Figura 24), o horizonte A apresenta cor bruno avermelhado escuro 

(5YR 3/3), textura muito argilosa, estrutura grumosa (grumos 2-5 mm) e em blocos 

subangulares (5-10 mm) de diâmetros muitos pequenos a pequenos. A porosidade é 

comum com predomínio de pequenos poros, embora existam poros médios e 

grandes distribuídos aleatoriamente pelo horizonte. O material tem consistência 

ligeiramente dura à dura, muito friável à friável, plástica e pegajosa. Aparecem raízes 

dominantemente finas e fasciculadas de até 1 cm de Ø e atividade biológica comum, 

com transição difusa e ondulada do horizonte A para o B A.  

Entre os horizontes A e B nítico, aparece uma camada de transição BA, onde 

ocorre uma mescla das características morfológicas dos dois horizontes. Nessa 

camada transicional, observa-se a cor vermelho escuro acinzentado (10R 3/4), 

textura muito argilosa, estrutura grumosa, com blocos subangulares de diâmetros 

médios a grande (10 a 50mm) e porosidade comum (0,5 - 1cm), embora 

predominem os poros muito pequenos com alguns poucos poros grandes.  

No horizonte B nítico, podem ser visualizadas duas diferentes camadas, (B 

nítico 1 e B nítico 2). As diferenças de cor, grau de cerosidade e de consistência 

(seca e úmida) permitiram essa diferenciação.  

O horizonte B nítico 1 apresenta, em geral, as mesmas características 

morfológicas do horizonte sobrejacente, embora tenha sido observado um aumento 

gradativo da cerosidade, típica dos horizontes B dos NITOSSOLOS, e do croma que 

ficou mais vermelho, mas ainda com matiz 10R. A medida com que a profundidade 

aumenta a atividade biológica diminui e as raízes são menos frequentes. 
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Figura 24 - Perfil 3 NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 

 

Já o horizonte B nítico 2 apresenta cor menos vermelha bruno avermelhado 

escuro (2,5YR 3/4); a textura é muito argilosa e a estrutura multifacetada, em blocos 

subangulares mais alongados no eixo vertical, muito pequenos a pequenos. A 

porosidade é comum, com predomínio de poros pequenos e médios e poucos 

grandes. Vale destacar que, nesse horizonte, a cerosidade ocorre de forma nítida 

(moderada a forte).  

Embora o perfil de solo seja relativamente evoluído pedogeneticamente, 

foram verificados em toda a extensão do perfil, fragmentos de rocha alterada, duros 

com cores amareladas e escuras. 
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Topossequência de solos 5 

 

A topossequência de solos 5, localizada na margem direita do córrego, foi 

descrita em uma área agrícola, situada próxima ao perímetro urbano conforme 

evidencia a figura 12 . No segmento de média vertente verificaram-se formas 

convexas retilíneas, com rupturas convexas à montante (Figura 25).  

 

 

Figura 25 - Topossequência de solos 5. 

 

No segmento inferior, após a ruptura de declive, a vertente apresenta forma 

ligeiramente côncava, coberta por capoeira e mata ciliar que se prolonga por 35 

metros até o canal do rio.  

Ao longo da topossequência observaram-se, por meio de sondagens, solos 

espessos, vermelhos e bem drenados. Nessa topossequência, a descrição 

morfológica do perfil de solo (P5) foi realizada em área de cultivo de mandioca, onde 

aparecem os horizontes Ap, AB, BA e B nítico, cujo solo foi classificado como 

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico (figura 26).  

No horizonte Ap verificou-se a cor vermelho escuro acinzentado (10R 3/4), 

textura argilosa, estrutura em blocos subangulares granular (0-10mm) e com 
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estruturas muito grandes (1cm) em menor proporção. A consistência é ligeiramente 

dura à dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.  

 

 

Figura 26 - Perfil 5 NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 

A transição para o horizonte subjacente A é clara e ondulada. No horizonte 

AB, permanece a mesma cor e a textura torna-se mais fina (argilosa). A estrutura é 

forte e em blocos subangulares, pequenos e alguns grandes, com acentuada 

redução de porosidade e predomínio de microporos < 1mm Ø, apresentando 

transição clara e ondulada para o horizonte BA. 

O horizonte BA também apresenta cor vermelho escuro acinzentado (10R 

3/4), textura argilosa a muito argilosa, estrutura moderada em blocos subangulares 

que se desprendem em blocos grandes “achatados” e arredondados de até 5cm. Os 

microporos são muito pequenos e difíceis de serem observados a olho nu, enquanto 

a transição é clara e ondulada para o horizonte B nítico subjacente. 

No horizonte B nítico a cor torna-se gradualmente mais vermelha (vermelho 

escuro - 2,5 YR 3/6). A textura é argilosa e a estrutura moderada em blocos 

subangulares, com faces multifacetadas que se encaixam e se desprendem (sob 
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pressão) em placas alongadas de até 10cm. Em geral a porosidade é formada por 

poros pequenos < 1cm Ø; consistência ligeiramente dura à dura, friável à muito 

friável, plástica e pegajosa. Em todo o horizonte ocorre gradativo aumento da 

umidade e da cerosidade, que se torna abundante a partir dos 130 cm (Figura 24). 

 

Topossequência de solos 6 

  

A topossequência de solos 6 foi descrita na margem esquerda do córrego 

Guavirá em um seguimento de forma retilínea a montante e de forma convexa 

suavemente inclinada, a jusante. Nesse segmento verifica-se cultivo de milho na 

maior parte da vertente e mata ciliar próxima ao canal do rio (Figura 27).  

 

 

Figura 27 - Topossequência de solos 6. 

 

Seguindo basicamente as mesmas características morfopedológicas descritas 

no perfil de solo 5, o perfil 6 foi classificado como NITOSSOLO VERMELHO 

Eutroférrico típico (Figura 28) com sequência de horizontes Ap, BA, B nítico 1, B 

nítico 2, B nítico 3 e C. 

De modo geral, o perfil apresenta gradativo aumento de cerosidade em 

profundidade (B nítico). Nesse horizonte a cor é vermelho escuro (2,5 YR 3/4 - 3/6), 

a textura argilosa, a estrutura em blocos grandes, fortes, subangulares 

(multifacetados), alongados no eixo vertical e de consistência dura, friável a firme, 



87 

 

plástica e pegajosa, com porosidade comum. As semelhanças morfológicas dos 

perfis 5 e 6, podem ainda ser verificadas no anexo 3.  

No mesmo perfil, observa-se que o horizonte B nítico 1, apresenta camadas 

horizontais  com limite nítidos e alinhado, com sedimentos grossos distribuídos de 

forma horizontal a 40 cm de profundidade. Nessa camada se verifica características 

de material transportado em períodos diferentes. 

 

 

Figura 28 - Perfil 6 NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 

As sondagens e descrição morfológica dos perfis P3, P5 e P6 permitiram a 

identificação de solos mais profundos (NITOSSOLOS), com maior grau de 

desenvolvimento em relação aos perfis P1, P2 e P4. Esta condição acontece em 

razão das características morfológicas das vertentes nos setores em que foram 

descritos. A concavidade suave e mais longa dos setores de fundos de vale, a 

topografia e a declividade moderada favorecem o desenvolvimento dos solos e a 

formação do horizonte B nítico. Dessa maneira, as descrições realizadas nesses 

perfis permitiram identificar os solos como NITOSSOLOS VERMELHOS 

Eutroférricos típicos.  
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Nesse sentido, ao observar os resultados das análises físicas (anexo 1), 

pôde-se correlacionar dados de granulometria, de densidade e porosidade dos perfis 

3, 5 e 6. 

No perfil de solo 3, predominam o aumento das frações de argila dos 

horizontes superficiais para os subsuperfíciais. As frações de argila variam de 562 a 

710 (g/kg), do horizonte A para o B nítico 2. Já os teores de silte, variam de 295 a 

225 (g/kg), respectivamente do horizonte A para o B nítico. Diante dos altos índices 

de argila e silte, as frações de areia apresentaram-se com pouca expressividade 

(Figura 29).  

 

 

  Figura 29 - Distribuição granulométrica dos perfis de solos 3, 5 e 6. 

 

Tratando-se do perfil de solo 5, também se verificam baixos índices de areia 

fina e areia grossa. Nesse perfil pôde-se verificar que a distribuição das frações mais 

finas, também apresenta maiores teores de argila e menores porcentagens de silte 

conforme o aumento de profundidade. Verificando-se 700 (g/kg) de argila no 

horizonte superficial A e 850 no horizonte B nítico, enquanto que frações de silte 

apresentam 153 (g/kg) no horizonte A e 104 (g/kg) no horizonte B nítico.  

Quanto aos dados do (P6), foi possível constatar baixas variações dos 

horizontes superficiais para subsuperficiais. O único incremento de argila ocorre no 

horizonte B nítico 3, onde se observa 796 (g/kg) a uma profundidade de 100 a 150 
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cm. No que diz respeito à distribuição do silte, observa-se variação diferenciada dos 

perfis 3 e 5, verificando-se 178 (g/kg) no horizonte A, 205 (g/kg) no B nítico 1 e 259 

(g/kg) no horizonte C. Nesse perfil verificam-se maiores teores de areia fina e areia 

grossa do que nos perfis 3 e 5. Nesse setor, o relativo aumento das frações mais 

grossas ocorre devido a proximidade com a rocha.   

Para além dos dados granulométricos, foi possível verificar algumas 

disparidades nos valores de densidade e porosidade entre os perfis do tipo 

NITOSSOLO.  

A correlação das informações coletadas no campo, juntamente com os dados 

coletados em laboratório, permitiu perceber que o P3 descrito em área de 

vegetação, encontra-se com menor adensamento de partículas e maior porosidade 

nos horizontes superficiais, enquanto que nos perfis 5 e 6, descritos em áreas de 

ocupação antrópica, com cultivos temporários, ocorre o contrário.   

Dessa maneira, considera-se que os altos valores de densidade e os baixos 

valores de porosidade do solo encontrados nos perfis 5 e 6 (anexo 1), evidenciam 

que para além do adensamento de partículas, pode estar ocorrendo uma possível 

compactação dos solos nos horizontes superficiais AP,  AB e BA, fato que evidencia 

alterações na estrutura e porosidade dos solos. Essa realidade pode, dentre outros 

motivos, estar relacionado as práticas agrícolas que realiza o uso intensivo dos solos 

sem os devidos cuidados com a conservação e principalmente sem a devida 

atenção a distribuição dos sistemas pedológicos.  

No que diz respeito a distribuição espacial do solos, é possível observar que a 

morfologia das vertentes tem influenciado diretamente na distribuição, organização e 

desenvolvimento dos solos ao longo dos fundos de vale e dos mais variados setores 

da bacia hidrográfica. 

Considerando que os perfis 3, 5 e 6 foram descritos em setores 

geomorfológicos distintos dos perfis 1, 2 e 4, sobre o mesmo material de origem 

(rochas vulcânicas básicas) pôde se constatar que as diferenças na organização e 

distribuição dos solos entre os setores são marcadas pelas formas e comprimento 

das rupturas de declive.  

Sob esta compreensão foi possível entender que a estrutura morfopedológica 

dos fundos de vale apresenta-se da seguinte forma: nos setores com rupturas 

convexas curtas e acentuadas (P4) predominam os solos rasos (NEOSSOLOS 

LITÓLICOS); nos setores com rupturas convexas moderadas a fortes (P2) aparecem 
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os solos intermediários como (CAMBISSOLOS E NEOSSOLOS); enquanto nos 

setores com rupturas convexo-côncavas suaves prevalece a ordem dos 

NITOSSOLOS (P3, P5 e P6).  

 

 

4.3. FRAGILIDADE POTENCIAL E EMERGENTE DA BACIA HIDROGRÁFICA E 

DOS FUNDOS DE VALE DO CÓRREGO GUAVIRÁ 

 

 A análise dos índices de fragilidade ambiental, considerando as 

características topográficas (declividade e forma de vertente), pedológicas 

(distribuição e organização dos solos) e antrópicas (uso do solo), permitiu 

compreender os níveis de estabilidade e instabilidade dados pelos elementos 

naturais e antrópicos presentes na área de estudo.  

Nesse sentido apresentam-se inicialmente as intepretações sobre a 

fragilidade ambiental da bacia hidrográfica, sendo posteriormente apresentadas 

discussões sobre as fragilidades dos setores de fundos de vale.  

 

4.3.1. Fragilidade potencial e emergente do trecho superior do córrego 

Guavirá 

 

 No que se refere a fragilidade potencial da área que abrange o trecho superior 

bacia hidrográfica, evidenciou-se índices muito fracos, fracos, médios e fortes 

atribuídos as condições de declividade, apresentando maior e menor nível de 

fragilidade em razão das características de solo (Figuras 30 e 31).   

 Conforme evidencia a carta de fragilidade potencial, as áreas de menor 

declividade (0 – 6%), de muito baixa fragilidade, segundo a metodologia de Ross 

(1994 e 1996), geralmente ocorrem nos setores de alta vertente, onde aparece o 

predomínio de solos do tipo LATOSSOLOS VERMELHOS, considerados estáveis do 

ponto de vista pedológico.  

Em menor expressão essas declividades muito baixas inferiores a 6%, 

também ocorrem nos ambientes de baixa vertente, abrangendo setores próximos as 

cabeceiras de drenagens. Nesses locais são visualizados os solos do tipo 

NITOSSOLO e ainda solos rasos como os NEOSSOLOS E CAMBISSOLOS, 

situados nas áreas próximas a nascente.  
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Figura 30 – Carta de fragilidade potencial do trecho superior do córrego Guavirá, 

conforme os preceitos da metodologia de Ross (1994). 
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Figura 31 - Carta de fragilidade potencial do trecho superior do córrego Guavirá, 

adaptada da metodologia de Ross (1994). 
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Nesse sentido, considera-se que a presença dos solos rasos nos setores de 

fundo de vale, mesmo situado sobre baixa declividade, implica no aumento da 

fragilidade, tendo em vista que, os NEOSSOLOS E CAMBISSOLOS apresentam 

forte instabilidade em relação ao desenvolvimento de processos naturais e 

antrópicos que ocorrem nas áreas de nascente e ou cabeceiras de drenagens.  

Nos setores de média alta e media baixa vertente, observa-se basicamente a 

presença de declividades que variam entre 6  e 12%, o que evidencia a classe de 

baixa fragilidade em relação aos índices atribuídos ao relevo. Nesses setores da 

vertente verifica-se predominantemente a ocorrência dos solos do tipo NITOSSOLO 

VERMELHO, que corresponde a níveis médios de fragilidade no que se refere aos 

graus erodibilidade dos solos, face ao escoamento superficial difuso e concentrado 

das águas pluviais. 

Em menor proporção, são observadas as declividades médias de 12 a 20%, 

particularmente visualizadas nos setores próximos aos fundos de vale ou mesmo 

nas médias vertentes, quando ocorrem formas topográficas e rupturas de declives 

mais acentuadas. Nesses segmentos da vertente, verifica-se a presença de solos 

rasos, com menor grau de desenvolvimento pedogenético, do tipo NEOSSOLO e 

CAMBISSOLO.  

Essas áreas, assim como os setores próximos das nascentes, representam os 

ambientes de maior fragilidade potencial (Figuras 30 e 31). 

Com base na carta de fragilidade potencial, pode-se avaliar a fragilidade 

emergente da bacia hidrográfica, que evidencia a relação das condições naturais 

com as informações relativas ao uso do solo. A correlação das informações 

considerou tanto os graus de proteção dados aos solos pelas vegetações, quanto os 

possíveis impactos gerados pelas diferentes formas de uso e manejo urbano e rural. 

A fragilidade emergente (Figuras 32 e 34) atribuiu diferentes interpretações 

sobre sete tipos de uso do solo, classificados como: a) área urbana consolidada; b) 

área urbana em expansão; c) área industrial, d) área de pastagem; e) área de cultura 

temporária; f) área de mata ciliar e g) área de reserva legal, a partir dos quais são 

correlacionados os níveis de fragilidade frente às condições de solo e de 

declividade. 

No que se refere as áreas ocupadas por vegetação, observa-se que as matas 

ciliares geralmente se encontram sobre baixas declividades, com a presença de 

solos NITOSSOLOS. Nessas áreas, assim como nas ocupadas por reserva legal, 
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embora sejam pouco expressivas na área de estudo, ocorre maior proteção do solo 

em razão da cobertura vegetal, fato que atribui a essas áreas baixa fragilidade 

emergente. 

 

 

Figura 32 – Carta de fragilidade emergente do trecho superior do córrego Guavirá, 

conforme os preceitos da metodologia de Ross (1994). 
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Fragilidade Potencial 

 

  
Fragilidade Emergente 

Cor  Atributos  

1.1
 

Declividade muito fraca (0-6%) 
com a presença de Latossolo 

Vermelho 

1.1.2 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

1.1.4 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

1.1.5 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
urbano consolidado e urbano em expansão 

1.3
 

Declividade muito fraca (0-6%) 
com a presença de Nitossolo 

Vermelho 

1.3.1 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com mata 

1.3.2 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

1.3.4 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

1.3.5 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
urbano consolidado e urbano em expansão 

1.5
 

Declividade muito fraca (0-6%) 
com a presença de Neossolo 

e/ou Cambissolo 

1.5.1 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com mata 

1.5.2 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

2.1
 

Declividade fraca (6-12%) com 
a presença de Latossolo 

Vermelho 

2.1.4 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

2.1.5 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
urbano consolidado e urbano em expansão 

 

Declividade fraca (6-12%) com 
a presença de Nitossolo 

Vermelho 

2.3.1 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com mata 

2.3.2 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

2.3.4 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

2.3.5 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
urbano consolidado e urbano em expansão 

2.5
 

Declividade fraca (6-12%) com 
a presença de Neossolo e/ou 

Cambissolo 
2.5.2 

Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

3.3
 

Declividade média (12-20%) 
com a presença de Nitossolo 

Vermelho 
3.3.4 

Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

3.5
 

Declividade média (12-20%) 
com a presença 

3.5.1 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com mata 

3.5.2 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com pastagem 

3.5.4 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
com cultura temporária 

3.5.5 
Fragilidade Potencial mais o uso do solo 
urbano consolidado e urbano em expansão 

Figura 33 - Legenda integrada da figura 32. 
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Figura 34 - Carta de fragilidade emergente do trecho superior do córrego Guavirá, 

adaptada da metodologia de Ross (1994). 



97 

 

As áreas ocupadas por culturas temporárias e por pastagens são encontradas 

na maior parte da bacia hidrográfica sobre solos do tipo NITOSSOLO e declividades 

relativamente baixas, entre 0 a 12%. Nesses setores das vertentes a fragilidade 

emergente é considerada média, de acordo com a metodologia empregada por Ross 

(1990-1994).  

Em contrapartida nota-se ainda que em alguns setores ocupados por culturas 

temporárias e pastagem, ocorrem declividades mais acentuadas e solos mais 

frágeis, fato que atribui a fragilidade emergente, nível mais elevado de instabilidade. 

No mesmo contexto, as áreas ocupadas por atividades urbanas, geralmente 

ocorrem nos locais onde as fragilidades potenciais são consideras baixas e médias. 

As áreas urbanas consolidadas, assim como as pequenas áreas industriais, quando 

situadas próximas ao topo, nos locais onde as declividades e os solos apresentam-

se mais estáveis, não representa grandes perigos ao ambiente.  

No entanto, é importante ressaltar que os ambientes de medias e baixas 

vertentes, muitas vezes, são compostos por solos de fragilidade potencial média e 

forte, a exemplo dos NITOSSOLOS, NEOSSOLOS e CAMBISSOLOS, 

respectivamente. Nessas áreas além do uso urbano consolidado, aparecem ainda 

diversos setores em processo de expansão urbana, com a presença de solo 

exposto, sem grandes preocupações com as condições naturais (Figuras 32 e 34). 

Desse modo, as ocupações atribuídas ao uso urbano consolidado e em 

expansão, associadas a maior fragilidade dos solos, e as declividades mais 

acentuadas evidenciam uma realidade de forte fragilidade emergente, sobretudo 

para os setores situados próximos a nascente e as cabeceiras de drenagem da 

margem direita da bacia hidrográfica (Figuras 32 e 34).  

 

4.3.2. Fragilidade potencial e emergente dos setores de fundos de vale 

 

No que se refere as fragilidades ambientais dos setores de fundos de vale, 

particularmente sobre a sua dinâmica morfopedológica e suas práticas de uso do 

solo, são verificadas diferentes realidades que evidenciam as áreas de muito fraca, 

fraca, média e forte fragilidade potencial e emergente (Figura 35), por meio das 

quais é possível compreender e discutir a dinâmica socioambiental dos setores de 

fundos de vale. 

 



98 

 

 

Figura 35 - Fragilidade potencial e emergente dos setores de fundos de vale. 

 

As áreas de maior estabilidade ambiental dos setores de fundos de vale foram 

essencialmente visualizadas nos locais onde ocorrem declividades muito baixas (0 - 

6%), com vertentes predominantemente aplainadas e cobertura pedológica 

composta por NITOSSOLOS VERMELHOS.  

Nesses setores observam-se dois tipos de uso. O primeiro composto 

especificamente por vegetação e o segundo por vegetação e pastagem. Nas áreas 

onde a vegetação se estende da ultima ruptura de declive até o leito do córrego as 

fragilidades emergentes foram consideradas muito fracas. Já nas áreas compostas 
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por vegetação e pastagem, foram atribuídos índices de fraca fragilidade emergente 

(Figura 36).  

 

 

Figura 36 - Fundo de vale ocupado por mata ciliar e pastagem. 

 

 Cabe lembrar que as áreas de pastagens, naturalmente fornecem menor 

proteção ao solo do que as áreas totalmente compostas por vegetação. No entanto, 

é preciso considerar que as pastagens, quando ocupadas com baixo pisoteio de 

gado, desempenham um importante papel na contenção de sedimentos 

transportados superficialmente dos setores de montante, contribuindo assim na 

redução dos riscos de erosão linear dos ambientes de fundos de vale.  

 As áreas de pastagens, quando encontradas sobre vertentes 

predominantemente planas, com matas ciliares situadas a jusante, conforme se 

verifica no referido ambiente de estudo, contribuem para a preservação da dinâmica 

hidrológica do córrego. Essa contribuição atribuída às pastagens pode ocorrer no 

sentido de conter o impacto das águas concentradas no perímetro urbano, 

impedindo que ocorra a erosão e/ou a deposição de material no leito do córrego.   

 Com base nesse entendimento, as áreas ocupadas por pastagens e matas 

ciliares em conformidade com a legislação ambiental (cerca de 30 metros), 

associadas a baixa fragilidade potencial (declividades baixas e solos do tipo 

Nitossolo), apresentam-se como áreas de maior estabilidade ambiental e baixa 

fragilidade emergente nos setores de fundos de vale.  

 Em segundo plano, são visualizadas as áreas de média fragilidade, ocupadas 

por culturas temporárias e matas ciliares, de extensões inferiores a 30 metros. 
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Nesses setores, observam-se condições de fragilidades potenciais compostas por 

declividades baixas e médias, especialmente associadas aos solos dos tipos 

NITOSSOLO e, ainda NEOSSOLO e CAMBISSOLO em menor proporção.  

 Os ambientes de fundos de vale, ocupados por culturas temporárias, são 

preferencialmente compostos por cultivos de milho e de soja. Nesses ambientes, 

observam-se duas condições diferenciadas de solo e de declividade.  

Em maior proporção, sobretudo na parte de montante da bacia, visualizam-se 

áreas constituídas por declividades baixas que variam entre 0 a 12%, com vertentes 

côncavas e convexo-côncavas retilíneas, preferencialmente compostas por 

NITOSSOLOS. Nesses locais, mesmo ocorrendo declividades menos acentuadas e 

solos de média estabilidade, a fragilidade emergente é considerada média, devido a 

proximidade das culturas temporárias aos córregos, onde naturalmente se 

evidenciam matas ciliares de 10 a 15 metros (figura 37).  

 

 

 Figura 37 - Fundo de vale ocupado por mata ciliar e cultivo de milho. 

 

Em menor proporção, são encontradas nos setores próximos a nascente, 

culturas temporárias, sob declividades médias (12-20%) e vertentes de maior 

declividade com formas convexas. Nesses setores topográficos, a mata ciliar se 

encontra sobre solos pouco desenvolvidos, inferiores a 1 metro de profundidade, a 

exemplo dos CAMBISSOLOS HÁPLICOS, CAMBISSOLOS FLÚVICOS e 

NEOSSOLOS REGOLÍTICOS.  

Sob esta perspectiva as áreas de fundos de vale, ocupadas por culturas 

temporárias, são classificadas de média fragilidade emergente. A condição de 
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estabilidade média, desses setores, pode ser justificada tanto pelas 

susceptibilidades aos processos erosivos laminares ou mesmo lineares (Figura 38), 

oriundos dos usos intensivos e inadequados dos solos, quanto pela proximidade 

dessas culturas às áreas de matas ciliares, que por sua vez, se encontram em 

situação irregular diante dos padrões exigidos pela legislação ambiental.  

 

 

Figura 38 - Processo erosivo linear em área de cultura temporária no setor de fundo 

de vale. 

 

  Os setores mais problemáticos dos ambientes de fundos de vale, 

considerados de forte fragilidade emergente, encontram-se especialmente nas áreas 

urbanas consolidadas e urbanas em expansão, atingindo pontos isolados de 

pastagens e culturas temporárias, visualizados particularmente próximos as 

nascentes e cabeceiras de drenagens. 

 Nesses setores, observam-se características de fragilidades potencial 

variando entre fraca e média, compondo basicamente declividades baixas e médias, 

com a presença de solos do tipo NITOSSOLO, verificando-se ainda solos rasos em 

alguns pequenos pontos.  
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 A forte fragilidade ambiental encontrada nos setores de baixa vertente pode 

ser justificada por diversos motivos. A questão mais problemática ocorre em função 

do uso urbano consolidado ou mesmo das práticas de expansão urbana que ocupam 

áreas de maior fragilidade do ponto de vista da susceptibilidade a instalação de 

processos erosivos naturais e antrópicos. 

 No que se refere às áreas urbanas consolidadas observa-se irregularidades 

na ocupação da nascente do córrego Guavirá (Figura 39). Nesse segmento da 

vertente, os principais pontos de vertedouros de água foram drenados e várias 

residências foram construídas sobre o sistema de drenagem. Além das 

irregularidades referentes a urbanização, verifica-se ainda que as matas ciliares 

encontram-se com larguras inferiores a 5 metros, o que deixa o córrego 

desprotegido e sujeito a degradação.   

 

 

    Figura 39 - Detalhe das residências situadas na área de nascente do córrego. 

 

Outra realidade que evidencia a forte instabilidade desses segmentos das 

vertentes, diz respeito aos processos de consolidação e expansão urbana ocorridas 

nas cabeceiras de drenagens (Figura 40). Conforme visualizado nos trabalhos de 

campo e na carta de uso do solo, os loteamentos em fase de implantação e/ou 

construção têm ocupado constantemente as áreas de cabeceiras de drenagens e 

fundos de vale. 
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Figura 40 - Detalhe das ocupações urbanas sobre as áreas de cabeceiras de 

drenagem. 

 

 De acordo com pesquisas realizadas por Rocha et al. (2009) e Rocha (2010), 

essas ocupações têm promovido diversos problemas ambientais, tais como a 

concentração de água pluvial, a poluição dos solos e das águas, o assoreamento do 

córrego e ainda a instalação e evolução de processos erosivos ao longo das ruas e 

estradas, particularmente os lineares do tipo ravinas e voçorocas (Figura 41).  

Para além dos problemas ambientais ocorridos nos solos e no ciclo 

hidrológico, evidenciam-se ainda problemas socioambientais, como aqueles 

relacionados ao desmoronamento e a inundação de casas, como ocorre nas 

proximidades das cabeceiras de drenagem e fundos de vale (Figura 42). 

Nesta perspectiva, é importante destacar que embora essas áreas 

apresentem baixa e média fragilidade potencial, devido às condições topográficas e 

pedológicas, a fragilidade emergente é considerada forte, devido aos impactos 

gerados pela ação antrópica nos ambientes periurbanos, em especial, porque essas 

áreas de nascentes e cabeceiras de drenagem deveriam ser preservadas. 
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          Figura 41 - Processo erosivo linear situado nos setores de fundo de vale. 

 

 

         Figura 42 - Detalhe das residências sujeitas a inundação. 

 

 Diante dessa realidade, compreende-se que as áreas de média e forte 

fragilidade emergente do perímetro urbano e periurbano da cidade de Marechal 

Cândido Rondon, deveria ser foco de maior atenção dos órgãos responsáveis pelo 

planejamento urbano e ambiental.  
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A devida preocupação com esses ambientes deve ocorrer no intuito de que as 

práticas antrópicas considerem as dinâmicas morfopedológicas e as fragilidades 

ambientais, pois só assim se terá uma melhor utilização e contenção dos impactos 

socioambientais, presentes e futuros, das áreas que aqui foram apresentadas como 

fundos de vale.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A análise geográfica, pedológica e ambiental da bacia hidrográfica do córrego 

Guavirá, notadamente desenvolvida com o viés da análise integrada da paisagem, 

permitiu importantes interpretações sobre as interações existentes entre os 

elementos naturais e antrópicos que compõem a estrutura geoecológica do 

ambiente. 

O mapeamento e a intepretação das cartas de uso do solo, assim como da 

hipsometria, da declividade e dos solos do trecho superior do córrego Guavirá, foram 

de fundamental importância para a compreensão da dinâmica morfopedológica e da 

fragilidade potencial e emergente dos ambientes de fundos de vale. 

No que se refere à identificação da estrutura morfopedológica dos setores de 

fundos de vale, pode-se perceber que os levantamentos desenvolvidos sobre a 

perspectiva da análise estrutural da cobertura pedológica, possibilitaram 

compreender detalhadamente as estreitas relações existentes entre as formas 

topográficas das vertentes e distribuição dos solos na paisagem.  

A correlação dos elementos topográficos e pedológicos, observadas por meio 

dos trabalhos de gabinete, campo e laboratório, possibilitou o entendimento de que a 

distribuição dos solos encontra-se relacionada tanto as condições de declividade, 

quanto as convexidades e concavidades das vertentes.  

Nos setores com rupturas convexas curtas com declividades entre 12 e 20% 

predominam os solos rasos (NEOSSOLOS LITÓLICOS), tais como os encontrados 

na topossequência 4. Nos setores com rupturas convexas moderadas a fortes, com 

declividades entre 6 e 12 %, aparecem os solos intermediários (CAMBISSOLOS e 

NEOSSOLOS REGOLÍTICOS), visualizados na topossequência 2. Já nos setores 

com formas convexo-côncavas com rupturas predominantemente suaves, de 

declividades entre 0 e 12%, prevalecem os solos NITOSSOLOS, especialmente 

encontrados nas topossequências 3, 5 e 6. 

Para além da relação solo-relevo, ainda foi possível fazer algumas 

interpretações a respeito das alterações pedológicas induzidas pelo uso urbano e 

agrícola. No que diz respeito ao uso urbano, verificou-se que as ocupações 

desenvolvidas nas proximidades das nascentes, associadas às formas embaciadas 

das cabeceiras de drenagens, podem estar contribuindo com a deposição e o 

carreamento de sedimentos, advindos de montante para os setores de talvegue. 
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Esta correlação pode ser comprovada pelo caráter flúvico dos solos encontrados 

nesses setores, evidenciados nos dados físicos e químicos do perfil 1.    

 Nesse contexto, os valores de densidade de solo, de partículas e 

principalmente os de porosidade, observados nos perfis 5 e 6, situados sobre o uso 

de cultura temporária, quando comparados ao perfil 3, situado sobre mata ciliar, 

evidenciaram que podem estar ocorrendo alterações na estrutura e na porosidade 

do solo, com possível adensamento de partículas ou mesmo compactação, que 

podem dentre outros motivos, estar particularmente relacionados ao uso intensivo e 

inadequado das atividades agrícolas. 

 No que diz respeito ao mapeamento e discussões sobre os diferentes graus 

de fragilidades ambientais, pôde-se fazer importantes interpretações sobre o 

reconhecimento das fragilidades potenciais e emergentes, tanto na escala da bacia 

hidrográfica quanto na escala dos fundos de vale. 

 Em termos de fragilidade potencial da área que abrange o trecho superior da 

bacia, verificou-se que a presença de fragilidades muito fracas, inferiores a 6%, nas 

áreas de topo onde são predominantes os solos do tipo LATOSSOLOS. Nas áreas 

situadas nas médias e baixas vertentes constatou-se principalmente fragilidades 

baixas, declividades entre 6 e 12% e solos do tipo NITOSSOLO. Em menor 

proporção também se verificou médias fragilidades nas áreas com declividades entre 

12 e 20%, de predomínio dos solos NEOSSOLOS e CAMBISSOLOS.  

 No que diz respeito às fragilidades emergentes, foram identificadas 

fragilidades muito baixas, nas áreas recobertas por vegetação, seguidas de 

fragilidades baixas, nas áreas com vegetação e pastagens. Vale destacar que essas 

duas áreas são consideradas de fraca fragilidade potencial. Essas áreas estão 

próximas ao córrego, no setor de montante da bacia hidrográfica. 

As áreas de média fragilidade emergente foram encontradas em quase toda a 

extensão da bacia hidrográfica, particularmente nos setores de topos e médias 

vertentes, ocupados por atividades agrícolas e urbanas. Já as consideradas de forte 

fragilidade, foram às áreas próximas das nascentes, em razão das ocupações 

urbanas em expansão e das áreas agrícolas que ocupam os setores de baixa 

vertente, em particular as de nascentes e cabeceiras de drenagens. 

 Estas áreas de nascentes e cabeceiras de drenagens, mapeadas nas cartas 

de fragilidade ambiental, são consideradas as mais críticas da bacia hidrográfica. 

Compreende-se assim que toda a área mapeada como de forte fragilidade 
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emergente, necessita urgentemente de novos projetos de planejamento urbano e 

ambiental, particularmente aqueles que envolvem a contenção e prevenção de 

problemas socioambientais gerados pela ação antrópica.  

Visando colaborar com essa problemática ambiental, o presente estudo 

também propõe a readequação das Áreas de Preservação Permanente e o 

redirecionamento das áreas de expansão urbana.  

A readequação dessas APPs é necessária porque as margens do córrego e 

cabeceiras de drenagens têm sido constantemente ocupadas por atividades urbanas 

e agrícolas. Nesse sentido, a readequação dessas áreas de preservação, apoiadas 

na legislação ambiental, pode significar maior proteção ao solo e consequentemente 

ao ambiente.  A ampliação dessas áreas, além de contribuir com a redução do 

impacto da chuva no solo, ainda ajuda na prevenção da instalação e evolução dos 

processos erosivos, reduzindo com isso o assoreamento do córrego com 

conseqüente equilíbrio do ciclo hidrológico. 

O redirecionamento das áreas de expansão urbana também deve ser 

considerado necessário porque os loteamentos expansivos têm avançado, cada vez 

mais, para os setores de forte instabilidade natural, ou seja, os setores de fundos de 

vale, onde normalmente estão os solos rasos e as rupturas de declives mais 

acentuadas.  
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ANEXO 1- Análises físicas dos perfis de solos identificados nos fundos de vale do 
córrego Guavirá, Marechal Cândido Rondon - Pr. 
 

 

 

Horizonte 

 

 

Profundidade 

(cm) 

 

Granulometria 

(g kg
-1

) 

 

Relação 

Silte/ 

Argila 

 

Densidade 

(Kg dm3) 

 

Porosidade 

Total 

Areia 

grossa 

Areia 

Fina 

Silte Argila Solo Partícula 
(%) 

 

Perfil 1 – CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico 

 
A 0 – 35 41,6 77,9 303,7 576,8 0,5 1,35 2,77 51,26 

Bi 1 35 – 65 25,4 74,2 292,6 607,8 0,5 1,22 2,81 56,58 

Bi 2 65 – 95 28,7 78,9 262,1 630,3 0,4 1,19 2,84 58,09 

Bi/Glei 95 -113 29,4 111,9 240,8 617,9 0,4 1,17 2,82 58,51 

Glei 113 + 5,2 27,5 280,1 687,2 0,4 1,18 2,77 57,40 

 

Perfil 2 – CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico 

 
A 0 – 30 19,4 95,6 331,3 553,7 0,6 1,14 2,59 55,98 

BA 30 – 50 9,7 46,2 252,8 691,3 0,4 1,23 2,81 56,22 

Bi 50 – 80 7,9 30,8 210,4 750,9 0,3 1,22 2,73 55,31 

Bi 90 – 120 9,5 52,0 205,9 732,6 0,3 1,15 2,81 59,07 

 

Perfil 3 – NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico 

 
A 0 - 40 17,5 124,0 295,6 562,9 0,5 1,11 2,77 59,92 

B A 40 - 80 8,3 38,4 244,9 708,4 0,3 1,09 2,89 62,28 

B nítico 1 80 - 150 12,3 44,6 209,4 733,7 0,3 1,15 2,70 57,40 

B nítico 2 150 - 200 22,3 41,0 225,9 710,8 0,3 1,16 2,89 59,86 

 

 Perfil 4 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 

 
AP 0 - 15 43,6 285,5 385,8 285,1 1,4 - - - 

C 15 - 100 24,7 276,1 392,3 306,9 1,3 - - - 

 

Perfil 5 – NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico  

AP 0 - 15 13,1 132,3 153,8 700,8 0,2 1,55 3,01 48,50 

AB 15 - 30 29,7 128,2 177,4 664,7 0,3 1,66 3,03 45,21 

BA 30 - 50 24,7 95,4 221,5 658,4 0,3 1,68 3,07 45,27 

B nítico 1 50 - 130 7,4 33,2 101,7 857,7 0,1 1,36 2,85 52,28 

B nítico 2 130 - 160 7,8 36,9 104,9 850,4 0,1 1,35 2,85 52,63 

 

Perfil 6– NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico 

 
AP 0 - 15 73,9 123,9 178,7 623,5 0,3 1,46 2,81 48,04 

BA 15 - 33 69,4 114,7 199,2 616,7 0,3 1,52 2,94 48,29 

B nítico 1 33 - 80 67,3 118,7 205,7 608,3 0,3 1,54 2,85 45,29 

B nítico 2 80 - 100 60,2 106,0 178,1 655,7 0,3 1,35 2,85 52,63 

B nítico 3 100 - 150 20,1 57,4 125,6 796,9 0,2 1,22 2,77 55,95 

C 150 - 180 15,6 101,0 259,7 623,7 0,4 - - - 
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ANEXO 2 - Análises químicas dos perfis de solos identificados nos fundos de vale do 
córrego Guavirá, Marechal Cândido Rondon - Pr. 
 

 

Horizon

te 

 
Profundida

de 

 

PhCaCl2 

 

Ca2+ 
 

Mg2+ 
 

K+ 
 

Al3+ 
 

CTC 

 

H+Al 

 

SB 

 

V 

 

Al 

 

P 

 

MO 

       

 (cm) 0,01 mol L-1 

cmolc dm
-3 

% mg dm-3 

 
g dm-3 

 

 

Perfil 1 – CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico 
 

A 0 - 35 4,73 5,96 2,10 0,58 0,25 14,74 6,10 8,64 58,62 2,81 7,79 17,09 

Bi 1 35 - 65 4,58 5,79 2,26 0,20 0,20 13,57 5,32 8,25 60,80 2,37 5,56 8,20 

Bi 2 65 - 95 5,06 5,46 2,02 0,15 0,10 11,96 4,33 7,63 63,80 1,29 2,96 12,30 

Bi/Glei 95 -113 5,27 5,66 1,89 0,20 0,05 12,03 4,28 7,75 64,42 0,64 3,44 6,15 

Glei 113 + 4,40 3,82 0,99 0,19 0,55 12,46 7,46 5,00 40,13 9,91 3,00 15,04 

 

Perfil 2 – CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico 
 

A 0 - 30 4,96 4,62 1,81 0,47 0,15 13,05 6,15 6,90 52,87 2,13 1,49 20,51 

BA 30 - 50 4,41 1,90 0,99 0,22 0,70 8,87 5,76 3,11 35,06 18,37 0,91 10,94 

Bi 50 - 80 4,12 1,60 0,70 0,13 1,50 9,72 7,29 2,43 25,00 38,17 1,35 10,25 

Bi 90 - 120 4,22 1,95 0,16 0,13 2,40 8,49 6,25 2,24 26,38 51,72 1,34 14,35 

              

Perfil 3 – NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico 
 

A 0 - 40 5,31 8,11 1,98 0,26 0,00 15,57 5,22 10,35 66,47 0,00 1,61 17,77 

B A 40 - 80 4,89 6,59 2,06 0,27 0,15 14,89 5,97 8,92 59,91 1,65 3,48 11,62 

B nítico 1 80 - 150 5,00 5,51 1,60 0,33 0,05 12,25 4,81 7,44 60,73 0,67 4,90 5,47 

B nítico 2 150 - 200 5,04 7,26 2,59 0,27 0,10 14,62 4,50 10,12 69,22 0,98 3,61 4,78 
 

Perfil 4 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 
 

AP 0 - 15 5,45 15,97 3,83 0,47 0,00 24,29 4,02 20,27 83,45 0,00 6,49 3,42 

C 15 - 100 5,49 17,99 4,61 0,32 0,00 26,57 3,65 22,92 86,26 0,00 4,10 19,82 

              

Perfil 5 – NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico 
 

AP 0 - 15 5,07 6,31 1,56 0,65 0,10 13,93 5,42 8,52 61,12 1,16 5,97 15,04 

AB 15 - 30 4,86 7,51 1,48 0,22 0,15 15,64 6,43 9,21 58,89 1,60 4,01 19,82 

BA 30 - 50 5,40 8,83 1,23 0,17 0,00 14,28 4,05 10,23 71,64 0,00 1,36 14,35 

B nítico 1 50 - 130 5,55 7,04 1,28 0,13 0,00 12,53 4,08 8,45 67,44 0,00 2,49 10,25 

B nítico 2 130 - 160 5,02 4,69 1,85 0,17 0,10 10,85 4,14 6,71 61,84 1,14 2,42 4,78 

              

Perfil 6 – NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico 
 

AP 0 - 15 5,50 8,13 2,63 0,65 0,00 15,20 3,79 11,41 75,07 0,00 14,24 10,25 

BA 15 - 33 5,52 9,48 2,96 0,29 0,00 16,78 4,05 12,73 75,86 0,00 11,29 15,04 

B nítico1 33 - 80 5,67 9,53 2,59 0,20 0,00 15,78 3,46 12,32 78,07 0,00 3,27 13,67 

B nítico2 80 - 100 5,79 9,76 2,26 0,19 0,00 15,40 3,19 12,21 79,29 0,00 1,58 9,57 

B nítico3 100 - 150 5,88 9,46 3,58 0,25 0,00 16,39 3,10 13,29 81,09 0,00 1,93 4,10 

C 150 - 180 5,93 11,73 4,53 0,24 0,00 19,48 2,98 16,50 84,70 0,00 1,28 4,10 
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ANEXO 3 – Descrição macromorfológica dos perfis de solos do trecho 
superior do córrego Guavirá. 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 1 
 

CLASSIFICAÇÃO: CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico gleissólico 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:  
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 24º 33' 21” S  54º 04' 27” O 
Situação: Mata Secundária, Declividade Suave Ondulada  
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Moderadamente drenado a imperfeitamente drenado 
Perfil descrito na cabeceira de drenagem do Córrego Guavirá, no barranco do canal 
canalizado do rio, a cerca de 30m da saída de água. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : A  (0 - 35cm) 
Cor: 2,5YR 3/3; Textura: argilosa; Estrutura: blocos subamgulares (sb), de forma grande, e 
grua de estruturação moderada a forte; Porosidade: predomina de muito pequeno a 
grande, porosidade comum; Consistência ligeiramente dura, seca: friável a firme, plástica 
e pegajosa; Atividade Biológica: raízes: comuns, menor que 3mm, minhocas, formigas, 
aranhas. Transição: plana Gradual. Obs. Tampa de plástico na horizontal (3cm). 
 
HORIZONTE: Bi 1 (35 - 65cm) 
Cor: 2,5YR 3 / 4; Textura: argilosa; Estrutura: blocos (sb) grande e muito grande de até 
2,5cm/ fraca moderada; Porosidade comum, predominando os macro e médios poros; 
Consistência: se desfaz com leve pressão entre os dedos (macia), friável a firme, plástica 
e pegajosa; Atividade Biológica: predominam raízes finas e verificando-se algumas 
grossas de diâmetros de 0,5 a 1 cm; Transição: Gradual Ondulada. 
 
HORIZONTE: Bi 2 (65 - 95cm) 
Cor: 2,5 YR 3 / 4; Textura: argilosa; Estrutura: blocos (sb) grande e muito grande de até 
2,5cm/ fraca moderada; Porosidade comum predominam os macro e médios poros; 
Consistência: se desfaz com leve pressão entre os dedos (macia), friável a firme, plástica 
e pegajosa; Atividade Biológica: raízes finas comuns; Transição: Clara irregular a abrupta. 
 
TRANSIÇÃO: (95 - 113cm) 
Horizonte que mescla o Bi2 com o Gley em um intervalo de mais ou menos 15cm, com 
cores amarela-alaranjado, cinza e cinza muito escuro. 
 
HORIZONTE: Gley 113cm 
Cor: molhado 5YR 2.5/1, mosqueado; Textura: muito argilosa; Estrutura: blocos (sb) 
grande/ fraca a moderada; Porosidade muito pequena; Consistência: molhada plástica e 
pegajosa; Atividade Biológica: raízes raras. 
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Obs. Perfil apresenta camadas com indícios de material carreado, descrito sob tempo 
bom, com ocorrência de chuva a cerca de uma semana antes da descrição, com acumulo 
de água na base.  
 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 2 
 

CLASSIFICAÇÃO: CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico típico. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA: 
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 24º 34' 05” S  54º 04' 24” O   
Situação: Mata Ciliar secundária, declividade forte no setor da jusante   
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Bem drenado 
Perfil descrito em trincheira em área de fundo de vale no setor baixo da vertente a mais 
ou menos 45º de inclinação. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : A (0 - 30cm) 
Cor 2,5 X R 3/3 ; Textura: muito argilosa; Estrutura: granular; média e grande; 
Consistência: plástica, muito pegajosa; moderada  a forte, macia e friável; Porosidade 
comum de até 2mm; Raízes finas e muito finas, com poucas raízes grandes de até 2cm; 
Transição gradual e plana.  
 
HORIZONTE : BA (30 - 50cm) 
Cor: 10R 3,4; Textura: muito argilosa; Estrutura: blocos subangulares; pequenas médias e 
grandes; Consistência: moderada a forte; friável a firme, plástica e muito pegajosa; 
Porosidade: micro poros comuns de até 1mm; Raízes comuns com espessura de 1 a 
5mm e grossas com espessura de 1 a 3mm; Transição clara e plana. 
 
HORIZONTE : Bi (50 - 120cm) 
Cor: predominam a cor 2,5YR3/4, sendo que na profundidade de 90- 100 cm ocorrem 
mudança de cor para: 2,5YR 4/4; Textura: muito argilosa; Estrutura: blocos subangulares; 
média e grande no topo; Consistência plástica, pegajosa diminuindo a pegajosidade na 
base do horizonte; Raízes: poucas de 1mm a 1 cm; Transição clara  e ondulada; 
 
HORIZONTE: C (120 cm ..) 
Cor: 7,5 YR 5/6 – 5/8 ; blocos angulares duros que mantém a estrutura da rocha 
predominando a cor ocre. 
 
Observações: Perfil relativamente homogêneo, descrito e coletado após período de tempo 
nublado com chuva fina e descontinua. Localizado a 5m do rio. Possuindo fragmentos de 
rocha alterada menor de que 1cm comuns por todo o perfil com ligeiro aumento de 
frequência no Bi sobretudo na base. As raízes diminui em relação a profundidade. A cor 
passa de marrom escuro para tons mais amarelados do topo para a base do Bi.  
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL3 
 

CLASSIFICAÇÃO: NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:  
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 24º 34' 25” S  54º 04' 23” O   
Situação: Mata Ciliar secundária, declividade forte no setor da ruptura de vertente com 
aproximadamente 45° graus de inclinação, sem chuva a mais de 30 dias. 
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Bem drenado 
Perfil descrito em trincheira em área de fundo de vale no setor baixo da vertente à 7m do 
rio . 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : A ( 0 – 40cm ) 
 
Cor: 5YR 3/3; Textura muito argilosa; Estrutura: Grumosa, (grumos 2-5mm) e blocos 
subamgulares, (5-10mm) muito pequena a pequena; Porosidade comum com predomínio 
de pequenos poros, com alguns poros médios e grandes distribuídos aleatoriamente; 
Consistência: ligeiramente dura à dura, muito friável à friável, plástica e pegajosa;  Raízes 
dominantemente finas e fasciculadas de até 1cm; Atividade biológica comum;  Transição 
Clara e Ondulada.  
 
HORIZONTE : BA (40 – 80cm ) 
 
Cor: 10R 3/4; Textura muito argilosa; Estrutura: Grumosa e blocos subamgulares, média a 
grande (10 a 50mm); Porosidade comum (0,5 - 1cm) com predomínio de poros muito 
pequenos, com alguns poros grandes; Consistência: ligeiramente dura à dura, muito 
friável à friável, plástica e pegajosa; Cerosidade incipiente (fraca e pouca); Verifica-se 
fragmentos de magnetita e pequenos fragmentos de rocha alteradas, com características 
próximas a rocha sã com espessura aproximada de 1cm. Raízes: finas com menor 
intensidade, raízes grandes e médias em pontos isolados; Atividade biológica comum; 
Transição Difusa e Ondulada. Nesse horizonte o solo vai ficando mais avermelhado na 
medida em que aumenta a profundidade. 
 
 
 
HORIZONTE : B nítico 1 (80 – 150cm ) 
Cor: 10YR 3/4; Textura muito argilosa; Estrutura Grumosa mais compacta, blocos 
subamgulares alongados e mais achatados, muito pequena a pequena; Porosidade 
comum com predomínio de poros pequenos e médios, com alguns poucos poros grandes; 
Consistência: ligeiramente dura à dura, muito friável à friável, plástica e pegajosa; 
Cerosidade tem relativo aumento; Verifica-se fragmentos  de rocha fracos e duros, 
arredondados e angulares de cor grafite com brilho manganês de 1 – 15mm;  Raízes 
diminuem gradativamente; Atividade biológica comum;  Transição Gradual e Ondulada.  
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HORIZONTE : B nítico 2 (150 – 200cm ) 
Cor: 2,5YR 3/4; tons mais amarelados; Textura muito argilosa; Estrutura Grumosa mais 
compacta, blocos subamgulares alongados e mais achatados, muito pequena a pequena; 
Porosidade comum com predomínio de poros pequenos e médios, com alguns poucos 
poros grandes; Consistência: ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; Cerosidade 
nítida; Verifica-se fragmentos semelhantes a rocha alterada, duros com cores amareladas 
e escuras;  Raízes diminuem gradativamente; Atividade biológica comum. 
 
Observações: Perfil relativamente homogêneo, com variação de cor do topo para base, 
(no horizonte A vermelho amarelado, no horizonte BA e B1mais roxo, e no B nítico 2 mais 
voltado para croma marrom claro). As raízes diminui em relação a profundidade. 
 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 4 
 

CLASSIFICAÇÃO: NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:  
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 24°32' 55'' 4 S -  54°03'54'' 7 O 
Situação: Mata Ciliar secundária a jusante do perfil, com predomínio de gramíneas na 
maior parte da área a montante, declividade forte, sem chuva a mais de 30 dias. 
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Bem drenado 
Perfil descrito, em barranco (corte feito pelo SAE para construção da rede de esgoto), a 
1m da cerca de proteção da mata ciliar, em área de fundo de vale, no setor inferior da 
vertente à 10m do rio,  
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : Ap ( 0 – 15cm ) 
Cor: 5YR 3/3; Textura macia silte argilosa; Estrutura: blocos subamgulares, pequena; 
Porosidade comum com predomínio de pequenos poros, com alguns poros médios; 
Consistência: ligeiramente plástica, friável, plástica e pegajosa; Verifica-se pequenos 
fragmentos de rocha alterada menor que 2cm, Raízes finas e fasciculadas menor que 
2mm; Atividade biológica comum;  Transição Difusa e Ondulada.  
 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ALTERADO DO HORIZONTE C 
 
HORIZONTE : C   
Entre (15 – 40cm) observa-se: Cor: 2,5YR 3/4; Textura macia silte argilosa; Estrutura: 
blocos subamgulares, pequena; Porosidade: macroporosidade comuns; Verifica-se 
diminuição de raízes e  rocha alterada, aumentando a quantidade de rocha sã. 
Entre (40 – 60cm ) verifica-se: Cor: 10YR 3/4; Textura macia silte argilosa; Estrutura: 
blocos subamgulares, pequena; Porosidade: macroporosidade comuns ;  Verifica-se o 
aumentando da quantidade de rocha alterada e rocha sã. Aparece fragmentos de rocha 
alterada de até 13cm.  O material alterado fica mais avermelhado. 
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Entre (60 – 100cm ): Cor: 10YR 4/6; Textura macia silte argilosa; Estrutura: blocos 
subamgulares, pequena; Porosidade: macroporosidade comuns ;  Verifica-se o 
aumentando da quantidade de rocha alterada e rocha sã. 
 
Observações: Nos horizontes A e C, verificou-se fragmentos de quartzo hialino de até 
1cm. Ocorrendo ao longo do horizonte A, grande atividade biológica promovida por 
insetos. 
 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 5 
 

CLASSIFICAÇÃO: NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:  
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 54° 03' 45.8”  WO  e  24° 32' 41.2” S 
Situação: Mata Ciliar secundária, declividade fraca. 
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Bem drenado 
Perfil descrito sob tempo nublado, em trincheira em área de fundo de vale no setor baixo 
da vertente à mais ou menos 30m do rio. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : Ap ( 0 – 15cm ) 
Cor: 10R 3/4; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares granular media (0-
10mm) e com estruturas grandes (1cm ) em menor proporção; Porosidade comum; 
Consistência: ligeiramente dura à dura, friável à friável, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa;  Raízes distribuídas aleatoriamente em pouca quantidade 
dominantemente pequenas; Atividade biológica comum;  Transição clara e ondulada.  
 
HORIZONTE : AB  (15 – 30cm ) 
Cor: 10R 3/4; Textura argilosa com sensível aumento de argila; Estrutura em blocos 
subamgulares, de estruturado forte, com alguns blocos pequenos e alguns blocos 
grandes; Porosidade com predomínio de micro poros menor que 1mm; Consistência: 
ligeiramente dura à dura, friável à friável, plástica e ligeiramente pegajosa;  Raízes 
diminuem em relação ao horizonte anterior; Atividade biológica comum;  Transição clara e 
ondulada.  
 
HORIZONTE : BA (30 – 50cm ) 
Cor: 10R 3/4; Textura argilosa a muito argilosa; Estrutura moderada em blocos 
subamgulares, que se desprendem em blocos achatados e arredondados de até 5cm, 
predominando os blocos grandes; Porosidade com predomínio de micro poros difícil de 
ser visualizado a olho nu; Consistência: ligeiramente dura à dura, friável à friável, plástica 
e ligeiramente pegajosa;  Raízes aparecem raramente neste horizonte; Atividade biológica 
comum;  Transição clara e ondulada.  
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HORIZONTE : B nítico 1 ( 50 – 130cm ) 
Cor: 2YR 3/6; Textura argilosa; Estrutura moderada em blocos subamgulares, com faces 
multifacetadas que se encaixam e se desprendem em placas alongadas de até 10cm; 
Porosidade: predomínio de pequenos poros menor que 1cm; Consistência: ligeiramente 
dura à dura, friável à muito friável, plástica e pegajosa; A partir dos  90cm  a cerosidade 
tem relativo aumento, torando-se abundante a partir dos 120cm, Raízes aparecem 
raramente neste horizonte; Atividade biológica comum;  Transição clara e ondulada. Neste 
horizonte ocorre aumento de umidade.  
 
HORIZONTE : B nítico 2 ( 130– 160cm ) 
Cor: 2YR 3/6; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares médios; Porosidade 
predominantemente pequena; Consistência: ligeiramente dura à dura, friável à muito 
friável, plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; Neste horizonte ocorre gradativo 
aumento de cerosidade aumentado o brilho; Raízes aparecem raramente; Atividade 
biológica comum;   
 
 
Observações: A descrição foi realizado ao final da rua Florianópolis, próximo a área 
urbana. No local especifico de descrição ocorre cultivo de mandioca. A declividade 
aparece mais ou menos com 15 graus de inclinação. O solo encontra-se em com boa 
umidade para descrição, com ocorrência de chuva a uma semana.  
 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 6 

 
CLASSIFICAÇÃO: NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:  
Município de Marechal Cândido Rondon  
Coordenadas: 54° 03' 39.2”  WO  e  24° 32' 00” S 
Situação: cultivo temporário de milho. 
Formação Geológica: Serra Geral (Grupo São Bento) 
Material Originário: Deposito Basalto 
Drenagem: Bem drenado a Moderadamente drenado 
Perfil descrito sob tempo seco, em barranco, em área de fundo de vale. 
 
 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
HORIZONTE : Ap ( 0 – 15cm ) 
Cor: 2,5YR 3/3 – 3/4; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares, com estruturas 
grandes superior a 1cm; Porosidade comum com poros de até 1cm; Consistência: 
ligeiramente dura, plástica e ligeiramente pegajosa;  Raízes finas e fasciculadas menor 
que 0,5 m de diâmetro; Atividade biológica comum;  Transição clara e ondulada.  
 
HORIZONTE : BA  (15 – 33cm ) 
Cor: 2,5YR 3/4; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares predominantemente 
grandes; Porosidade comum com poros de até 1cm; Consistência: dura, friável a firme, 
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plástica e ligeiramente pegajosa;  Raízes finas e fasciculadas menor que 0,5 m de 
diâmetro em menor proporção em relação ao anterior; Atividade biológica baixa;  
Transição clara e ondulada.  
 
HORIZONTE : B nítico 1 (33 – 80cm ) 
Cor: 2,5YR 3/4; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares grandes e muito 
grandes; Porosidade comum com poros de até 1cm; Consistência: dura, friável a firme, 
plástica e ligeiramente pegajosa;  Raízes finas e fasciculadas como pouca expressividade 
no horizonte; Atividade biológica baixa;  Transição gradual e ondulada. No horizonte 
aparece camadas horizontais compactas com limite nítidos e alinhado de sedimentos 
grossos horizontais a 40 cm, nessa camada verifica-se cores de tons cinza escuro, 
apresentando características de horizonte transportado em períodos diferentes. 
 
HORIZONTE : B nítico 2 ( 80 – 100cm ) 
Cor: 2,5YR 3/6; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares alongados e grandes; 
Porosidade comum com poros grandes; Consistência: dura, friável a firme, plástica e 
ligeiramente pegajosa; apresentado grande grau de cerosidade com brilho nítido;  Raízes 
aparem raramente em alguns pontos do horizonte; Atividade biológica baixa;  Transição 
gradual e ondulada. 
 
HORIZONTE : B nítico 3 ( 100– 150cm ) 
Cor: 2,5YR 3/6; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares alongados e grandes; 
Porosidade comum com poros grandes; Consistência: dura, friável a firme, plástica e 
ligeiramente pegajosa; apresentado grande grau de cerosidade com brilho nítido; Raízes 
aparem raramente em alguns pontos do horizonte; Atividade biológica baixa; No horizonte 
começa a aparecer alguns pequenos fragmentos de rocha alterada; Transição gradual e 
ondulada.  
 
HORIZONTE : C ( 150– 180cm ) 
Cor: 2YR 2,5/1; Textura argilosa; Estrutura em blocos subamgulares médios; Porosidade 
predominantemente grande; Consistência: dura à dura, friável a firme, plástica e 
ligeiramente pegajosa; Neste horizonte ocorre gradativo aumento de fragmentos de rocha 
alterada e as cores vão ficando mais escuras devido a concentração de ferro manganês; 
Raízes aparecem raramente; Atividade biológica quase inexistente;   
Observações: A descrição foi realizada em área de cultivo agrícola, no barranco de uma 
voçoroca que se encontra em estágio de evolução. 


