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ZONEAMENTO
ECOLÓGICO- ECONÔMICO

o objetivo deste capítulo é apresentar urna aplicação da metodologia de zoneamento
ecológico-econômico desenvolvida por Crepani et alo (2001) visando à gestão
territorial. O exemplo aqui apresentado foi tirado do Banco de Dados Geográficos
elaborado para o Zoneamento Ecológico-Econômico e a Gestão Territorial dos
municípios de Gilbués (destacado neste capítulo) e Monte Alegre do Piauí (Crepani
et al., 2007), pertencentes ao Núcleo Original de Desertificação de Gilbués-PI
(Vasconcelos Sobrinho, 1982) (Fig. 10.1).

Esse banco de dados foi construído a partir de técnicas de sensoriamento remoto
e geoprocessamento com software de geoprocessamento de distribuição gratuita
(Spring) e pode ser consultado em sojtwate de domínio público (TerraView).Ele reúne
132 Planos de Informação (PI), organizados em 39 categorias. Além de várias cartas
temáticas (Geologia, Geomorfologia, Solos, Uso da Terra e Cobertura Vegetal, Hidro-
grafia etc.) e do mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP), o banco
contém dados climáticos e hidrogeológicos, bem corno cartas sínteses de vulnerabi-
lidade à perda de solo, da aptidão agrícola das terras, de incompatibilidade legal, do
uso indicado e de gestão territorial. Ele permite, ainda, urna análise multitemporal
da evolução do processo de degradação e do uso do solo nesses municípios.

O município de Gilbués está localizado na microrregião do Alto Médio Gurguéia.
A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz,
cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho e soja. A altitude da sede de Gilbués é
de 481 m. Comum clima quente e semi-úmido, Gilbués tem temperatura mínima de
24°Ce máxima de 36°C. A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na
sede, 900 mm) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em
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torno de 800 mm a 1.200 mm e período
chuvoso estendendo-se de novembro-
dezembro a abril-maio. Otrimestre mais
úmido corresponde aos meses de dezem-
bro, janeiro e fevereiro (IBGE,1977).

De um lado, o município de Gilbués
sofre as conseqüências de um processo
de degradação de solos que se manifesta
na forma de erosão em sulcos profundos,
atingindo a forma de ravinas e voçorocas,
com intenso transporte de sedimentos
pelo sistema de drenagem, o que causa
a redefinição da morfologia fluvial e o
assoreamento dos talvegues, açudes e
reservatórios. Tal situação inviabiliza
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Fig. 10.1 Localização dos municípios (em TOsa)
de Gilbués (esquerda) e Monte Alegre do Piauí
(direita), no Núcleo de Desertijicação de Gilbués,
sul do Estado do Piauí. Imagem de fundo: SRTM
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o uso da terra tradicionalmente exe-
cutado na região. De outro lado, esse
município apresenta elevada produtivi-
dade para a soja.

Conviver com essas situações extremas
dentro da mesma unidade político-admi-
nistrativa configura-se no desafio do
desenvolvimento sustentado, e a receita
para vencê-lo passa pelo conhecimento
do território, desde suas características
físicas até seu estado atual de uso, para
que se respeitem suas fraquezas e se
explorem suas potencialidades. Nesse
contexto, insere-se a construção do
Banco de Dados Geográficos dos muni-
cípios de Gilbués e Monte Alegre do
Piauí, visando gerar mapas de subsídio
à gestão territorial dessa área.

10.1 Sensoriamento
Remoto e SIG

Naconstrução do Banco de DadosGeográ-
ficos (BDG),foram utilizadas imagens de
diferentes datas, obtidas de diferentes
satélites (Landsat-1, 5 e 7; Cbers-2), além
dos dados do Projeto SRTM(Shuttle Radar
Topography Mission). Foram também
utilizados os mosaicos GeoCover Land-
sat ortorretificados gerados pela Nasa.
AFig. 10.2mostra um mosaico de imagens
TM-Landsat-5 antigas (27 de setembro de
1986) e recentes (19 de julho de 2006 e
17 de junho de 2006) da área de estudo.

Algumas mudanças ocorridas ao longo
desses 20 anos chamam a atenção.
Interessante notar o crescimento da
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Fig. 10.2 (A) Municípios de Gilbués e Monte Alegre do Piauí representados no mosaico de imagens TM
Landsat-5 de 27 de setembro de 1986, composição R3G4B5; (B) Municípios de Gilbués e Monte Alegre do
Piauí representados no mosaico de imagens TMLandsat-5 de 19 de julho de 2006 e 17 de junho de 2006,
composição R3G4B5. Observe, na parte norte, a expansão da área ocupada pela agricultura mecanizada

agricultura mecanizada no norte da área
que, de inexistente em 1986, ocupava
grande parte das chapadas cobertas pela
Savana Arborizada em 2006. O mesmo
comportamento não é observado na parte
sul da área, onde ocorrem os processos de
degradação do solo, formando um intenso
ravinamento entre as sedes dos municí-
pios de Gilbués e Monte Alegre do Piauí
e daí para o sul. Nessa área, a mancha
de solo exposto parece ter um compor-
tamento estabilizado que aparentemente
não variou, ou variou muito pouco nas
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bordas em direção norte, parecendo
manter-se sempre igual nesses 30 anos.

Os dados SRTM na forma de grades
de Modelo Numérico do Terreno (MNT)
foram utilizados para gerar imagens
hipsométricas coloridas, imagens combi-
nadas com imagens Landsat do mosaico
GeoCover,curvas de nível e vetores asso-
ciados às quebras de relevo. A Fig. 10.3A
mostra a imagem hipsométrica colorida
referente à área que cobre os muni-
cípios de Gilbués e Monte Alegre do
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Fig. 10.3 (A) Imagem hipsométrica (SRTM) colorida dos municípios de Gilbués e Monte Alegre do Piaui,
com resolução de 90 m; (B) Imagem hipsométrica (SRTM) colorida dos municípios de Gilbués e Monte
Alegre do Piauí, com resolução de 14,25 m
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Piauí, construída com a grade retan-
gular original de MNTdo Projeto SRTM,
com resolução de 90 m. Combase nessa
grade, construiu-se, por refinamento
bicúbico, uma nova grade retangular,
com resolução de 14,25 m, que melhora
a qualidade para a interpretação, como
pode ser observado comparando-se essa
figura com a Fig. 10.3B. O processo de
refinamento de grades do SRTM está
descrito em Crepani e Medeiros (2004).
A resolução de 14,25 m foi escolhida
por ser a mesma das imagens ortorre-
tificadas ETW Landsat-7 do mosaico
GeoCover,imagens estas que, integradas
com os dados SRTM,se constituem na
"âncora" do método utilizado.

A Fig. 10.4 mostra a imagem resultante
da combinação entre a grade SRTM,com
resolução de 14,25 m, e a imagem ETW
Landsat-7 do mosaico GeoCover, refe-
rente à área que cobre os municípios de
Gilbués e Monte Alegre do Piauí. Desse
modo, é possível obter não só a informa-
ção espectral da vegetação e uso da terra,
mas também a informação topográfica.

Fig. 10.4 Drenagem dos municípios de Gilbués e
Monte Alegre do Piauí. Imagem de fundo: imagem
combinada SRTM/GeoCover ETM+

-••

Observar que nessa mesma imagem foi
superposta a rede de drenagem.

O Plano de Informação (PI) da rede
de drenagem foi elaborado a partir da
digitalização, diretamente no monitor
via edição vetorial no Spring, dos
canais de drenagem das seis cartas
topográficas, na escala de 1:100.000,
que cobrem a área de estudo. Essa
informação foi complementada com a
digitalização de canais de primeira
e segunda ordens identificados nas
imagens resultantes da integração dos
dados SRTM com o mosaico GeoCover
de imagens ETW Landsat-7, utilizado
como "âncora" (Jacques et alo, 2006).
Esse PI foi utilizado para gerar o PI
de Áreas de Preservação Permanente
(APP) de drenagem, nascentes e lagos
e lagoas naturais, de acordo com a legis-
lação pertinente, o Art. 3° da Resolução
Conama n? 303, que estabelece a largura
das faixas marginais a (ou ao redor de)
feições de paisagem (cursos d'água de
larguras variadas, lagos e lagoas natu-
rais e nascentes).

As grades de MNTdo SRTMpodem ser
usadas também na geração de curvas de
nível, que ajudam na interpretação das
imagens e descrição do relevo. AFig. 10.5
mostra as curvas de nível, com eqüidis-
tãncia de 20 m, geradas a partir da grade
com resolução modificada para 14,25m de
parte dos municípios de Gilbués e Monte
Alegre do Piauí. Essas curvas guardam
alta correlação com as curvas de nível
das cartas topográficas oficiais.



Outro uso para os dados de MNT do
SRTMé a geração automática das que-
bras de relevo positivas e negativas e das
classes de declividade que permitiram
demarcar as APPs de escarpas e bor-
das de tabuleiros e chapadas (Crepani;
Medeiros, 2007). As definições adotadas
para escarpas e tabuleiros ou chapadas
são aquelas da Resolução Conama nO303,
de 20 de março de 2002.

As APPs de escarpas correspondem à
rampa de terrenos com inclinação igual
ou superior a 45°, que delimitam relevos
de tabuleiro, chapada e planalto, estando
limitada no topo pela ruptura positiva
de declividade (linha de escarpa) e no
sopé por ruptura negativa de declivi-
dade, englobando os depósitos de colúvio
que se localizam próximo ao sopé da
escarpa. As APPs de bordas de tabuleiros
e chapadas (definidas corno paisagem de
topografia plana, com declividade média
inferior a 10% - aproximadamente 6° -
e superfície superior a 10 hectares,
terminada de forma abrupta em escarpa,
caracterizando-se a chapada por grandes
superfícies a mais de 600 m de altitude)
correspondem a urna faixa de 100 m em
projeção horizontal no sentido do reverso
da escarpa, marcada a partir da linha
de ruptura. As Figs. 10.6 e 10.7 mostram
exemplos de APPs de relevo e a Fig. 10.8
apresenta APPs de relevo e drenagem.

Em qualquer banco de dados geográficos
é comum a coexistência de mapas veto-
riais e imagens. O que não é comum é
a perfeita harmonia entre esses dados,
isto é, nem sempre os vetores referen-
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Fig. 10.5 Serra da Mangaba, divisa dos municípios
de Gilbués e Monte Alegre do Piaui. Curvas de nível
com eqiiidistância de 20 m. Imagem de fundo:
imagem hipsométrica SRTM

Fig. 10.6 Detalhe de APP de escarpas do município
de Monte Alegre do Piaui. Imagem de fundo: SRTM

Fig. 10.7 Detalhe das APPs de bordas de tabuleiros
e chapa das do município de Gilbués, em ârea
ocupada pela agricultura mecanizada. Imagem de
fundo: imagem SRTM+mosaico Landsat GeoCover
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tes às classes temáticas se apresentam
localizados exatamente onde deveriam
estar quando examinados sobre imagens
ortorretificadas, como as do mosaico
GeoCover. Esse problema ocorre porque
esses vetores são, geralmente, criados
a partir da digitalização de linhas de
mapas preexistentes, de variadas esca-
las, que foram construídos em épocas
diferentes, usando como referência pro-
dutos fotográficos antigos, com nenhuma
ou pouca correção, além da interferên-
cia do intérprete e da digitalização.
Isso dificulta a integração e análise
dos dados, principalmente quando são
utilizados os Sistemas de Informações
Geográficas (SIG).

Uma alternativa na solução desse pro-
blema é a geração automática de vetores
das quebras de relevo (positivas e nega-
tivas), a partir de grades refinadas de
MNTdo Projeto SRTM,e a interpretação
de imagens Landsat georreferenciadas

Fig. 10.8 APPs de drenagem e nascentes (linhas
vermelhas) de escarpas (linhas pretas) e de
bordas de tabuleiros e chapadas (linhas brancas),
em área ocupada pela agricultura mecanizada.
Linhas azuis: drenagem. Estrelas azuis: nascentes.
Imagem de fundo: imagem SRTM+Landsat GeoCover
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com base nos mosaicos ortorretificados
GeoCover, bem como o uso do próprio
mosaico. Na Figura 10.9, por exemplo,
podem ser comparados vetores criados
automaticamente a partir de dados SRTM
e da digitalização do mapa geomorfoló-
gico preexistente.

A Fig. 10.9 mostra que não há uma alta
correlação entre os limites das classes
temáticas (vetores) digitalizados de
mapas preexistentes com aqueles refe-
rentes a essas classes observados na
imagem ortorretificada e georreferen-
ciada. Essa correlação, porém, existe
entre as quebras de relevo (positivas e
negativas) geradas automaticamente.
A referida falta de correlação não
significa que os dados preexistentes
tenham má qualidade, mas por serem
oriundos de mapeamentos realizados
com métodos, escalas e épocas dife-
rentes, a correlação não é observada.
Isso indica que eles podem e precisam

2--~-
SEstb - Superfície tabular dm - Dissecado em mesa

estrutural

Fig. 10.9 Detalhe do mapa geomorfológico do
município de Gilbués. Vetores gerados de dados
SRTM (linhas pretas) e de mapa geomorfológico
(Projeto Radam, 1973) preexistente (linhas
brancas). Imagem de fundo: imagem combinada
SRTMjmosaico GeoCover ETM+



ser reinterpretados e corrigidos para
posterior aplicação de modelos de
análise integrada da paisagem.

10.2 Mapas Temáticos

o mapa geológico do município de
Gilbués foi obtido baseado na inter-
pretação de imagens dos mosaicos
GeoCover, da definição das quebras de
relevo, feições onde ocorrem os contatos
litológicos (quebras negativas), geradas
automaticamente dos dados SRTM e
com base nas informações bibliográ-
ficas sobre as unidades estratigráficas
encontradas em Gonçalves (2006).

QUADRO 10.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

------------~--
o município de Gilbués localiza-se, em
sua maior parte, na bacia intracratônica
do Parnaíba, também conhecida como
bacia do Maranhão ou do Meio-Norte,
posicionada entre as faixas de dobra-
mentos que bordejam os crátons de São
Francisco, São Luiz e o Amazônico. A
bacia do Maranhão tem idade sobretudo
paleozóica, embora depósitos mesozóicos
pouco espessos cubram grandes áreas.
A espessura sedimentar máxima atinge
pouco mais de 3.000 m, dos quais 2.500 m
são paleozóicos, e o restante, mesozóico.
Na área do município de Gilbués, a bacia
do Parnaíba é constituída pelas unida-
des litoestratigráficas descritas no
Quadro 10.1 e representadas no mapa
geológico da Fig. 10.10.

GRUPO CANINDÉ (DEVONIANO-CARBONÍFERO), REPRESENTADO PELA FORMAÇÃO:

de idade mississipiana (Carbonífero Inferior), formada por arenitos finos
a médios, cinza, róseos ou esbranquiçados, friáveis, com estratificação
cruzada tabular. Intercalam-se com siltitos laminados, de coloração
creme-amarelada a avermelhada. Ambiente deposicional: deltaico e
litorâneo. Ocupa a parte leste do município de Gilbués.

Poti (Clpo):

GRUPO BALSAS (CARBONÍFERO-PERMIANO-TRIÃSSICO), REPRESENTADO PELAS FORMAÇÕES:

arenitos cinza-esbranquiçados, finos a médios, eventualmente conglomerá-
ticos, com intercalações de siltitos, folhelhos e calcá rios. Caracterizam-se
como extensos chapadões de topos planos e escarpas festonadas, modelados
nos arenitos. Ambiente deposicional: continental fluvial e litorâneo com
intercalações marinhas. Ocupa a maior parte da região centro-oeste do
município de Gilbués.
constituída de arenitos finos a médios, amarelados, folhelhos cinzentos,
calcários e anidritas. Caracteriza-se pela abundância de nódulos e camadas
de sílex, além de troncos silicificados (petrificados). Apresenta-se sob a

Pedra de Fogo forma de extensas chapa das e mesetas isoladas, devido ao caráter resistente
(P12pf): à erosão propiciado pelos contínuos níveis de silexito que formam a parte

superior dos platôs. Ambiente deposicional: marinho raso a litorâneo,
em condições semi-áridas a áridas. Ocupa toda a área norte do município
de Gilbués.

Piauí (C2pi):

10. ZONEAMENTO ECOLÓGiCO-ECONÔMICO
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QUADRO 10.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO)

GRUPO BALSAS (CARBONÍFERO-PERMIANO-TRIÃSSICO), REPRESENTADO PELAS FORMAÇÕES:

arenitos róseos e amarelados, principalmente finos a médios, bem seleciona-
dos. Freqüentemente se mostram silicificados no topo, pela ocorrência
de derrames basálticos sobrepostos, tornando-os resistentes à erosão,
formando mesetas e chapadões em destaque topográfico. Ambiente

Sambaíba deposicional: desértico, dunas eólicas. Aparece apenas em uma mancha
(T12s): a oeste do município de Gilbués.

Uma pequena parte do município de Gilbués localiza-se na bacia sedimentar
Sanfranciscana, cujos sedimentos afloram no sul do Piauí, estendendo-se
sob a chapada das Mangabeiras. A essa bacia pertencem os seguintes
grupos de idade cretácea:
arenitos finos a grossos e conglomerados. Aflora no extremo sul do município

Urucuia (K2u): de Gilbués. Ambiente deposicional: fluvial com contribuição eólica.
conglomerados na base, passando a arenitos médios a grosseiros e siltitos.
Ocupa todo o centro-sul do município de Gilbués, bordejando as áreas deAreado (Kla): ocorrência do Grupo Urucuia. Ambiente deposicional: fluvial, deltaico,
lacustre e eólico, em clima desértico a semi-árido.

o mapa geomorfológico do municí-
pio de Gilbués foi obtido seguindo o
mesmo procedimento adotado para o
mapa geológico: gerando automatica-

C1po .K2U

C2pi .P12Pf

• K1a .T12S
o 10 20 km

••••• ••••• I

Fig. 10.10 Mapa geológico do município de Gilbués

-

mente as quebras positivas e negativas
de relevo (feições onde ocorrem os
contatos geomorfológicos), a partir dos
dados SRTM,e definindo a legenda das
unidades com base nas informações
bibliográficas do Projeto Radam (1973)
e de Rivas et al. (1996). Omunicípio de
Gilbués localiza-se na depressão Serta-
neja que bordeja o planalto ocidental
do médio São Francisco. A área desse
município contém as unidades geomor-
fológicas descritas no Quadro 10.2 e
representadas na Fig. 10.11.

Na elaboração do mapa de solos do
município de Gilbués, foi adotado o mes-
mo procedimento usado para os mapas
geológico e geomorfológico. Assim, a
partir dos dados SRTM,delimitaram-se
automaticamente as quebras positivas e
negativas de relevo. Essas feições, onde
muda a declividade do terreno e ocorrem
os contatos geológicos, têm importância
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QUADRO 10.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Superfícies tabulares estruturais na forma de chapa das cuestiformes submetidas
a processos de pedimentação, situadas em níveis altimétricos por volta de 600 m,

Pgi caracterizadas por topos planos e regulares, com declives de 0° a 2°, modelados
em arenitos, siltitos e folhelhos, conservados devido ao caráter resistente à erosão
propiciado pelos contínuos níveis de silexito que formam a parte superior dos platôs.
Vale interplanáltico pedimentado situado em cotas altimétricas de 400 m a 500 m, na

Pvi forma de rampas com declives de 2° a 5°, modeladas em arenitos, siltitos e folhelhos
inumados por coberturas areno-argilosas.
Superfícies tabulares estruturais na forma de rampas pedimentadas, modeladas em

Pri arenitos, siltitos e folhelhos, situadas em cotas ao redor de 400 rn, com declives de
2° a 5°, inumados por coberturas areno-argilosas.
Testemunhos em dissecação de antigas superfícies de erosão, com topo tabular na

Ppm forma de patamares e mesas, modelados em arenitos, siltitos e folhelhos, em cotas
altimétricas entre 500 m e 600 m.
Escarpas com declives de 24° a 37°, elaboradas por erosão diferencial em arenitos,
siltitos e folhelhos, dissecadas por processos de escoamento concentrado que produzem
ravinamento, desmoronamento de blocos e solapamento de vertentes.
Rampas dissecadas por canais de primeira ordem, ressaltando feições de topo convexo,
em cotas altimétricas ao redor de 400 rn. em arenitos, folhelhos e siltitos, com declives
de 5° a 11°.

Der

De

Dae
Relevo residual formando cristas e lombas com vertentes de declives de 5° a 11°,
modelado em arenitos, siltitos e folhelhos, em cotas altimétricas ao redor de 500 m.
Rampas extremamente dissecadas em ravinas e voçorocas, por processos de escoamento
concentrado facilitados pela retirada da cobertura vegetal por atividades antrópicas,
em cotas altimétricas ao redor de 400 rn, esculpidas em arenitos, siltitos. argilitos
e calcários.
Dissecação em bordas de patamares e mesas.
Dissecado em cristas aguçadas.
Dissecado em feições de topo tabular.

Dhr

Dpb
Da
Dt

Da .Dt

Dae .P9i

.Dbp .ppm

De .Pri

Der .Pvi

.Dhr

o 10 20 km
•••••••• I Fig. 10.11 Mapa geomorfológico

do município de Gilbués
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fundamental na definição dos limites
entre as associações de solos. Adefinição
dessas associações baseou-se nas infor-
mações bibliográficas encontradas em
Jacomine et al. (1986). EmGilbués, ocor-
rem as associações de solos descritas

no Quadro 10.3 e representadas no mapa
da Fig. 10.12.

o mapa de uso da terra e cobertura
vegetal, contendo informações atuais
do município de Gilbués, foi gerado

QUADRO 10.3 ASSOCIAÇÕES DE SOLOS

AREIAS QUARTZOSAS + LATOSSOLOAMARELOde textura média, ambos na fase cerrado
subcaducifólio e/ou cerrado subcaducifólio/caatinqa + GRUPO INDISCRIMINADO
de PODZÓLICO ACINZENTADOTb com fragipan de textura arenosa/média e AREIAS

AQ2 QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS e GLEISSOLO Tb de textura indiscriminada, todos
na fase cerrado subcaducifólio e floresta subcaducifúlia/cerrado com buriti, todos
ÁLICOS e DISTRÓFICOS A fracos e moderados fase relevo plano.
AREIAS QUARTZOSAS + LATOSSOLOAMARELO de textura média, ambos ÁLICOS e

AQ3 DISTRÓFICOS A fracos e moderados na fase cerrado subcaducifólio e cerrado subcaduci-
fólic/caatinqa com relevo plano e suave ondulado.
LATOSSOLOAMARELO na fase relevo plano + LATOSSOLOAMARELO na fase pedregosa

LA3 (concrecionária) Il I com relevo plano e suave ondulado, ambos ÁLICOS e DISTRÓFICOS
A moderados e de proeminente textura média e argilosa na fase cerrado subcaducifólio.
LATOSSOLOAMARELOÁLICO e DISTRÓFICO A moderado de textura média na faseLA13 cerrado subcaducifólio com relevo plano.
LATOSSOLOAMARELOde textura média + AREIAS QUARTZOSAS+ PODZÓLICOVERMELHO-
AMARELOTb de textura média e textura arenosa/média, todos ÁLICOS e DISTRÓFICOSLA25 A fracos e moderados na fase cerrado subcaducifólio e/ou cerrado subcaducifólic/
caatinga com relevo plano ou plano e suave ondulado.
LATOSSOLOAMARELOde textura média + AREIAS QUARTZOSAS, ambos A fracos e
moderados na fase relevo plano e suave ondulado + GRUPO INDISCRIMINADO de
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO, plíntico e não-plíntico, e PODZÓLICO ACINZENTADO

LA26 com e sem fragipan, ambos Tb de textura arenosa e média/média e argilosa e AREIAS
QUARTZOSASHIDROMÓRFICAS, todos A moderados e na proeminente fase relevo plano +
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELOCONCRECIONÁRIO A moderado de textura média e
média/argilosa na fase relevo suave ondulado e ondulado, todos ÁLICOS e DISTRÓFICOS
na fase cerrado subcaducifólio e/ou cerrado subcaducifólio/floresta caducifólia.
LATOSSOLOAMARELO de textura média + AREIAS QUARTZOSAS, ambos ÁLICOS e
DISTRÓFICOS + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELOTb DISTRÓFICO e EUTRÓFICO, plíntico
e não-plíntico, de textura arenosa e média/média e argilosa, todos na fase relevo
plano e suave ondulado + GRUPO INDISCRIMINADO de PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO
CONCRECIONÁRIO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO raso e não-raso, plíntico e não-plíntico,

LA28
de textura média e média/argilosa na fase relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS
LITÓLICOS ÁLICOS, DISTRÓFICOS e EUTRÓFlCOS de textura média e arenosa na fase
pedregosa e rochosa com relevo suave ondulado e ondulado com substrato arenito
e siltito, todos A fracos e moderados na fase caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/
cerrado caducifólio.

-
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ASSOCIAÇÕES DE SOLOS (CONTINUAÇÃO)

PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOCONCRECIONÁRIOÁLICO, DISTRÓFICO e EUTRÓFICO
plíntico e não-plíntico, de textura média e média/argilosa na fase relevo suave
ondulado e ondulado + SOLOS LITÓLICOSÁLICOS DISTRÓFICOSe EUTRÓFICOSde textura

PV1S arenosa e média na fase pedregosa e rochosa com relevo suave ondulado e ondulado
com substrato arenito, siltito e folhelho + LATOSSOLOAMARELOÁLICO e DISTRÓFICO
de textura média na fase relevo plano e suave ondulado, todos A moderados na fase
caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado caducifólio.
PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOTa e Tb EUTRÓFICO de textura média/argilosa e muito
argilosa + PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOTb EUTRÓFICO e DISTRÓFICO, plíntico e

PE3 não-plíntico, de textura arenosa e média/média e argilosa + LATOSSOLOAMARELO
ÁLICO, DISTRÓFICO e EUTRÓFICOde textura média, todos A moderados na fase caatinga
hipoxerófila e caatinga/cerrado caducifólio com relevo plano e suave ondulado.
GRUPO INDISCRIMINADO de PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOTa EUTRÓFICO, raso
e não-raso, e BRUNONÃO-CÁLCICO,ambos de textura média e média/argilosa na fase
pedregosa II e não-pedregosa + PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOTb EUTRÓFICO e
DISTRÓFICO, plíntico e não-plíntico, de textura arenosa e média/média e argilosa +

PE5 SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS DISTRÓFICOS e EUTRÓFICOS de textura arenosa e média na
fase pedregosa e rochosa com substrato arenito, siltito e folhelho, todos A fracos e
moderados na fase erodida caatinga hipoxerófila e caatinga/cerrado caducifólio com
relevo suave ondulado ou suave ondulado e ondulado.
SOLOS LITÓLICOS de textura média e arenosa na fase pedregosa e rochosa com
substrato arenito e/ou siltito + PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOCONCRECIONÁRIO,
raso e não-raso, plíntico e não-plíntico, de textura média e média/argilosa, ambos
na fase erodida e não-erodida, com relevo suave ondulado a forte ondulado +

GRUPO INDISCRIMINADO de LATOSSOLOAMARELOde textura média e argilosa e
AREIAS QUARTZOSAS, ambos na fase relevo plano e suave ondulado, todos ÁLICOS
e DISTRÓFICOS A moderados e fracos na fase cerrado subcaducifólio e/ou cerrado
subcaducifólio/caatinqa e/ou cerrado subcaducifólio/floresta subcaducifólia.
SOLOS LITÓLICOS de textura média e arenosa na fase pedregosa e rochosa com relevo
ondulado a montanhoso com substrato arenito + PODZÓLICOVERMELHO-AMARELO
CONCRECIONÁRIO, raso e não-raso, plíntico e não-plíntico, de textura média e média/
argilosa na fase relevo suave ondulado e forte ondulado, ambos ÁLICOS e DISTRÓFICOS
A moderados e fracos na fase erodida e não-erodida, cerrado subcaducifólio e/ou
cerrado subcaducifôlio/caatinqa + AFLORAMENTOde ROCHA.
SOLOS LITÓLICOS de textura média e arenosa na fase pedregosa e rochosa com
substrato arenito, siltito e/ou folhelho + PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOCONCRECIO-
NÁRIO, raso e não-raso, plíntico e não-plíntico, de textura média e média/argilosa,

R1S ambos ÁLICOS, DISTRÓFICOS e EUTRÓFICOS A moderados e fracos na fase erodida e
não-erodida, com relevo suave ondulado a forte ondulado + LATOSSOLOAMARELO
ÁLICO e DISTRÓFICO de textura média na fase relevo plano e suave ondulado, todos
A moderados e fracos na fase caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado caducifólio.

R6

R7
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QUADRO 10.3 ASSOCIAÇÕES DE SOLOS (CONTINUAÇÃO)

SOLOS LITÓLICOS de textura média e arenosa na fase pedregosa e rochosa com relevo
ondulado a montanhoso com substrato arenito, siltito e/ou folhelho e/ou quartzito +
PODZÓLICOVERMELHO-AMARELOCONCRECIONÁRIO,raso e não-raso, plíntico e não-

R20 plíntico, de textura média e média/argilosa na fase relevo suave ondulado a forte
ondulado, ambos ÁLICOS, DISTRÓFICOS e EUTRÓFICOSA moderados e fracos na fase
erodida e não erodida, caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado caducifólio +
AFLORAMENTOde ROCHA.

por meio de técnicas de processamento
digital de imagens TM-Landsat-5 e
segundo a metodologia descrita em
Palmeira (2004); Palmeira, Crepani e
Medeiros (2005) e Duarte et al. (1999).

A legenda e as descrições utilizadas
para identificar as classes de uso da
terra e cobertura vegetal, definidas
pela classificação, foram adaptadas de
IBGE(1991); Veloso, Rangel Filho e Lima
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...'

• PE3\ ""
AQ3 LA26 R18 R7

~,
• LA13 • LA28 • PE5 R20

~

o 10 20 km
•••••••••• I

o
I

20 km
I

10
I

--

Fig. 10.12 Mapa de solos do município de Gilbués

Agricultura mecanizada

Agropecuária

Savana estépica arborizada

• Savana floresta

• Savana parque

Solo exposto

• Água

• Área urbana

Ecótono Sav.jSav. estépica

• Floresta de galeria

Nuvem

• Savana arborizada

• Savana estépica parque

Fig. 10.13 Mapa de uso da terra e cobertura
vegetal do município de Gilbués



QUADRO 10.4 CLASSES DEFINIDAS

--------
Am
Agricultura mecanizada

Ag
Agropecuária

5T
Ecótono

Fg
Floresta de galeria

Nuvem

5d
Savana florestada
(Cerradão)
5a
Savana arborizada
(Campo-cerrado)
5p
Savana parque

Ta
Savana estépica
arborizada (Caatinga)

Tp
Savana estépica parque
(Caatinga do sertão árido)

5exp
Solo exposto

Água
Área urbana

Corresponde às áreas de instalação do agronegócio: grandes
áreas ocupadas pela agricultura moderna, com alto nível tecno-
lógico e com aplicação intensiva de capital e de resultados de
pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições
das terras e das lavouras. A moto mecanização ocorre nas diversas
fases do processo agrícola. Localiza-se preferencialmente nas
áreas planas das chapadas.
Corresponde às áreas ocupadas pela pecuária e agricultura de
subsistência tradicionais, localizadas preferencialmente nas
terras baixas. A individualização das áreas de uso da terra
tradicional nas imagens analisadas é extremamente difícil,
por causa da falta de um padrão de resposta espectral definido.
As áreas usadas como pastagem e as áreas de vegetação de
savana e savana estépica confundem-se e não apresentam
limites bem definidos, o que impossibilita sua separação. As áreas
identificadas e mapeadas correspondem a áreas de desbaste
recente com padrão característico de resposta espectral.
Contato savana/savana estépica - Corresponde às áreas onde
ocorre a mistura florística entre os tipos de vegetação de
savana e savana estépica.
Corresponde à vegetação desenvolvida em áreas de influência
direta da umidade proporcionada por fontes, rios, represas e
outros corpos d'água.
Corresponde às áreas cobertas por nuvens na data das imagens
utilizadas.

Fisionomia típica e característica de áreas areníticas lixiviadas
com solos profundos em clima tropical eminentemente estacional.

Mesma composição florística da savana florestada, com ecótipos
característicos da região Nordeste (Maranhão, Piauí e Ceará).

Cobertura vegetal de natureza antrópica constituída por estrato
graminóide entremeado por arbustos com menos de 2 m de altura.
Vegetação caracterizada por arbustos com 2 m a 5 m de altura,
exibindo claros entre eles, com grossos troncos e esgalhamento
bastante ramificado, em geral providos de espinhos e/ou acúleos,
com total decidualidade na época desfavorável.

Vegetação caracterizada por arbustos com menos de 2 m de
altura, bastante espaçados entre si, sobre denso tapete
gramíneo-lenhoso.

Corresponde às áreas que apresentam padrão de resposta
espectral com pouquissima ou nenhuma participação da
componente vegetação.

Corresponde às áreas cobertas por água nas imagens utilizadas.
Corresponde à área ocupada pela sede do município de Gilbués.

10. ZONEAMENTO ECOLÓGiCO-ECONÔMICO
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(1991) e Codevasf (2006). As classes
definidas representadas na Fig. 10.13 e
apresentadas no Quadro 10.4.

10.3 Vulnerabilidade à
Perda de Solo

A metodologia de mapeamento da
vulnerabilidade de paisagens à perda
de solo adotada neste estudo é a desen-
volvida por Crepani et al. (1996), com
o objetivo de subsidiar o Zoneamento
Ecológico-Econômico. Essa metodologia é
fundamentada no conceito de Ecodinâ-
mica (Tricart, 1977) e na potencialidade
das imagens de satélite para estudos inte-
grados, as quais permitem visão sinótica,
repetitiva e holística da paisagem.

A delimitação das unidades de paisagem
sobre urna imagem de satélite permite o
acesso às relações de causa e efeito entre
os elementos que a compõem, oferecido
pelas diferentes resoluções (espacial,
espectral, temporal e radiométrica) da
imagem. Do contrário, a simples justa-
posição de informações em SIG, gerada
baseado em dados de diferentes escalas,
épocas e metodologias de trabalho, nem
sempre apresenta relações coerentes
entre si.

A vulnerabilidade à perda de solo das
unidades de paisagem é avaliada a
partir da caracterização morfodinâmica
dessas unidades, segundo critérios base-
ados na Ecodinâmica de Tricart (1977),
que estabelece as seguintes categorias
morfodinâmicas:

aGt meios estáveis: cobertura vegetal
densa; dissecação moderada; e ausência
de manifestações vulcânicas.
aGt meios intergrades: equilíbrio entre
as interferências morfogenéticas e
pedogenéticas.
aGt meios fortemente instáveis: condi-
ções bioclimáticas agressivas, com
ocorrências de variações fortes e irre-
gulares de ventos e chuvas; relevo com
vigorosa dissecação; presença de solos
rasos; inexistência de cobertura vege-
tal densa; planícies e fundos de vales
sujeitos a inundação; e geodinâmica
interna intensa.

Os critérios desenvolvidos por Crepani
et al. (1996), fundamentados nesses
princípios, permitiram a criação de um
modelo no qual se buscou a avaliação,
de forma relativa e empírica, do estágio
de evolução morfodinâmica da unidade
de paisagem, denominada Unidade
Territorial Básica (UTB). Desse modo,
os valores de estabilidade foram atri-
buídos às categorias morfodinâmicas,
conforme apresentado na Tab. 10.1.
Nessa análise, quando predomina a
morfogênese, prevalecem os processos
erosivos, modificadores do relevo, e
quando predomina a pedogênese, preva-
lecem os processos formadores do solo.

A partir dessa primeira aproximação,
esses autores procuraram contemplar
urna maior variedade de categorias mor-
fodinâmicas, de forma a construir urna
escala de vulnerabilidade à perda de solo
para situações que ocorressem natural-
mente. Desenvolveu-se, então, o modelo
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mostrado na Tab. 10.2, que estabelece
21 classes de vulnerabilidade à perda
de solo, distribuídas entre as situações
em que há o predomínio dos processos
de pedogênese (às quais se atribuem
valores próximos de 1,0), passando por
situações intermediárias (às quais se
atribuem valores ao redor de 2,0) e
situações de predomínio dos processos
de morfogênese (às quais se atribuem
valores próximos de 3,0). Na escolha das
cores, obedeceram-se aos critérios de

comunicação visual, que buscam asso-
ciar às cores "quentes" e seus matizes
(vermelho, amarelo e laranja), situa-
ções de emergência, e às cores "frias"

TAB. 10.1 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DAS CATEGORIAS MORFODINÃMICAS

VALOR
CATEGORIA RELAÇÃO PEDOGÊNESE/

MORFODINÃMICA MORFOGÊNESE

Estável Prevalece a pedogênese 1,0
Equilíbrio pedogênesejIntermediária morfogênese

2,0

Fonte: Crepani et aI. (1996).

Instável Prevalece a morfogênese 3,0

TAB. 10.2 ESCALA DE VULNERABILIDADE À PERDA DE SOLO DAS UNIDADES DE PAISAGEM

UNIDADE DE

PAISAGEM
MÉDIA

GRAU DE

VULNERABILIDADE
GRAU DE SATURAÇÃO

Ul
U2
U3
U4
U5
U6
U7

2,7
2,6

~2,4
23

3,0
2,9
2,8

VERMELHO VERDE AZUL CORES

Vulnerável

255
255
255

o
51
102
153
204
255
255

o
O

O

o
O

O

O

Moderado
Vulnerável

255
255
255
204

, " , ..,- -..=, " t>t", A; :~iJ:lf,a

I
.~

fU9
I~I~I

102 255 O

Ul0 ~ ~'í Mediano 51 255 O

Ull I 2,0 - Estável O 255 O

U12 I &~IVulnerável O 255 51
U13

I
O 255 1021,8

U14 ~I
O 255 153~

U15 l ~ Moderado O 255 204,
U16

~
~ Estável O 255 255

U17 1,4 O 204 255
U18 I 1,3 O 153 255
U19 1,2 O 102 255
U20 1,1 Estável O 51 255
U21 1,0 O O 255

U8

Fonte: Crepani et aI. (1996).

153 255 O

10. ZONEAMENTO ECOLÓGiCO-ECONÔMICO



TAB. 10.3 ESCALA DE VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DAS ROCHAS MAIS COMUNS

Milonitos, quartzo Arenitos quartzososQuartzitos ou metaquartzitos 1,0 muscovita, biotita, 1.7
ou ortoquartzitos

2,4
clorita xisto

Riólito, granito, dacito 1,1 Piroxenito, anfibolito 1,8 Conglomerados, 2,5
kimberlito, dunito subgrauvacas

Granodiorito, quartzo diorito, 1,2 Hornblenda, tremolita, 1,9 Grauvacas, arcózios 2,6
granulitos actinolita xisto

Migmatitos, gnaisses 1,3 Estaurolita xisto. 2,0 Siltitos, argilitos 2.1
xistos granatíferos

Fonólito, nefelina sienito, 1,4 Filito, metassiltito 2.1 Folhelhos 2,8
traquito, sienito

Andesito, diorito, basalto 1,5 Ardósia, metargilito 2,2 Calcários, dolomitos, 2,9margas, evaporitos
Sedimentos incon-

Anortosito, gabro, peridotito 1,6 Mármores 2,3 solidados: aluviões, 3,0
colúvios etc.

GEOMORFOLOGIA

e seus matizes (azul. verde), situações
de tranqüilidade.

10.3.1 Análise da
vulnerabilidade da Geologia

A contribuição da Geologia para a análise
e definição da categoria morfodinâmica
da unidade de paisagem compreende as
informações relativas à história da evolu-
ção geológica do ambiente onde a unidade
se encontra e ao grau de coesão das rochas
que a compõem. Por grau de coesão da
rocha entende-se a intensidade da liga-
ção entre os minerais ou partículas que
as constituem. Esse grau é a informação
básica da Geologia a ser integrada a partir
da Ecodinâmica, uma vez que, em rochas
pouco coesas, prevalecem os processos
modificadores das formas de relevo,
enquanto nas rochas bastante coesas,
prevalecem os processos de formação de
solos. Na Tab. 10.3, é apresentada a posição
das rochas mais comumente encontradas

na superfície terrestre, dentro da escala de
vulnerabilidade à perda de solo relaciona-
da à denudação (intemperismo + erosão).

10.3.2 Análise da
vulnerabilidade
da Geomorfologia

Para estabelecer os valores da escala
de vulnerabilidade para as unidades de
paisagem com relação à Geomorfologia,
são analisados os seguintes índices
morfométricos do terreno: dissecação
do relevo pela drenagem, amplitude alti-
métrica e declividade. A intensidade
de dissecação do relevo pela drenagem
está diretamente ligada à porosidade
e à permeabilidade do solo e da rocha.
A amplitude altimétrica, que está rela-
cionada com o aprofundamento da
dissecação, é um indicador da ener-
gia potencial disponível para o runof].
A declividade, inclinação do relevo em
relação ao horizonte, tem relação direta
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com a velocidade de transformação
da energia potencial em energia ciné-
tica e, portanto, com a velocidade das

massas de água em movimento respon-
sáveis pelo runoff. As Tabs. 10.4, 10.5
e 10.6 mostram 21 valores da escala

TAB. 10.4 VALORES DE VULNERABILIDADE PARA A INTENSIDADE DE DISSECAÇÃO DO RELEVO
(AMPLITUDE INTERFLUVIAL)

AMPLITUDE DO
VULN.

AMPLITUDE DO
VULN.

AMPLITUDE DO
VULN.

INTERFLÚVIO (nn) INTERFLÚVIO (nn) INTERFLÚVIO (nn)

>5.000 1,0 3.250 - 3.500 1,7 1.500 - 1.750 2,4

4.750 - 5.000 1,1 3.000 - 3.250 1,8 1.250 - 1.500 2,5

4.500 - 4.750 1,2 2.750 - 3.000 1,9 1.000 - 1.250 2,6

4.250 - 4.500 1,3 2.500 - 2.750 2,0 750 - 1.000 2,7

4.000 - 4.250 1,4 2.250 - 2.500 2,1 500 - 750 2,8

3.750 - 4.000 1,5 2.000 - 2.250 2,2 250 - 500 2,9
3.500 - 3.750 1,6 1.750 - 2.000 2,3 <250 3,0

TAB. 10.5 VALORES DE VULNERABILIDADE PARA A AMPLITUDE ALTIMÉTRICA
AMPLITUDE

VULN.
AMPLITUDE

VULN.
AMPLITUDE

VULN.
ALTIMÉTRICA (nn) ALTIMÉTRICA (nn) ALTIMÉTRICA (nn)
<20 1,0 77 - 84,5 1,7 141,5 - 151 2,4

20 - 29,5 1,1 84,5 - 94 1,8 151 - 160,5 2,5

29,5 - 39 1,2 94 - 103,5 1,9 160,5 - 170 2,6

39 - 48,5 1,3 103,5 - 113 2,0 170 - 179,5 2,7

48,5 - 58 1,4 113 - 122,5 2,1 179,5 - 189 2,8

58 - 67,5 1,5 122,5 - 132 2,2 189 - 200 2,9

67,5 - 77 1,6 132 - 141,5 2,3 >200 3,0

TAB. 10.6 VALORES DE VULNERABILIDADE PARA A DECLIVIDADE DAS ENCOSTAS
DECLIVIDADE VULN. DECLIVIDADE VULN. DECLIVIDADE VULN.

GRAUS PORCENT. GRAUS PORCENT. GRAUS PORCENT.

<2 <3,5 1,0 9,9 - 11,2 17,4 - 19,8 1,7 19,1 - 20,4 34,6 - 37,2 2,4

2 - 3,3 3,5 - 5,8 1,1 11,2 - 12,5 19,8 - 22,2 1,8 20,4 - 21,7 37,2 - 39,8 2,5

3,3 - 4,6 5,8 - 8,2 1,2 12,5 - 13,8 22,2 - 24,5 1,9 21,7 - 23,0 39,8 - 42,4 2,6

4,6 - 5,9 8,2 - 10,3 1,3 13,8 - 15,2 24,5 - 27,2 2,0 23,0 - 24,4 42,4 - 45,3 2,7

5,9 - 7,3 10,3 - 12,9 1,4 15,2 - 16,5 27,2 - 29,6 2,1 24,4 - 25,7 45,3 - 48,1 2,8

7,3 - 8,6 12,9 - 15,1 1,5 16,5 - 17,8 29,6 - 32,1 2,2 25,7 - 27 48,1 - 50 2,9

8,6 - 9,9 15,1 - 17,4 1,6 17,8 - 19,1 32,1 - 34,6 2,3 >27 >50 3,0

10. ZONEAMENTO ECOLÓGiCO-EcONÔMICO
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de vulnerabilidade, respectivamente,
para a intensidade de dissecação da
drenagem (amplitude do interflúvio),
amplitude altimétrica e declividade.

Após a determinação dos valores de
vulnerabilidade à perda de solo refe-
rentes a cada índice morfométrico, a
vulnerabilidade da UTB com relação à
Geomorfologia pode ser definida, empí-
rica e relativamente, pela equação 10.1:

em que:
R - vulnerabilidade para o terna Geo-
morfologia
G - vulnerabilidade atribuída ao Grau
de Dissecação
A - vulnerabilidade atribuída à Ampli-
tude Altimétrica
D - vulnerabilidade atribuída à Decli-
vidade

10.3.3 Análise da vulnerabi-
lidade do solo

A causa principal da erosão hídrica,
seja laminar, em sulcos ou ravinas, é a
ação da chuva sobre o solo. A chuva é o
agente ativo da erosão, e o solo é o agente
passivo. O termo erodibilidade refere-se
à capacidade de um determinado solo
resistir à erosão. A erodibilidade de um
solo é função das suas condições inter-
nas ou intrínsecas, corno sua composição
mineralógica e granulométrica e suas
características físicas e químicas, bem
corno das suas condições externas ou
dos atributos da superfície do solo, rela-
cionados ao seu manejo.

-

Na análise da vulnerabilidade do solo,
considera-se o seu grau de maturidade
produto direto do balanço morfogênesej
pedogênese. Ela indica claramente se
prevalecem os processos erosivos da
morfogênese, que geram solos jovens,
pouco desenvolvidos, ou se, no outro
extremo, as condições de estabilidade
permitem o predomínio dos processos
de pedogênese, gerando solos maduros,
profundos, lixiviados e bem desenvolvi-
dos. Nas unidades de paisagem em que
ocorrem associações de solos, é feita
urna ponderação em função da propor-
ção dos componentes da associação
registrada. A Tab. 10.7 mostra os valo-
res de vulnerabilidade atribuídos aos
principais tipos de solos.

10.3.4 Análise da vulnerabi-
Lidadeda cobertura vegetal
e do uso da terra

Compete à cobertura vegetal um papel
importante no trabalho de retardar o
ingresso das águas provenientes das
precipitações pluviais nas correntes de
drenagem, pelo aumento da capacidade
de infiltração. A infiltração diminui o
escoamento superficial e, conseqüen-
temente, a capacidade de erosão, pela
transformação de energia potencial
em energia cinética. A participação da
cobertura vegetal na caracterização
morfodinãmica da unidade de paisagem
está, portanto, diretamente ligada
à sua capacidade de proteção. Assim,
aos processos morfogenéticos rela-
cionam-se as coberturas vegetais de
densidade (cobertura do terreno) mais
baixa, enquanto os processos pedoge-
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néticos ocorrem em situações em que a
cobertura vegetal mais densa permite
o desenvolvimento e a maturação do

solo. A rabo 10.8 mostra os valores de
vulnerabilidade estabelecidos para a
cobertura vegetal, numa comparação

TAB. 10.7 VALORES DE VULNERABILIDADE DOS SOLOS

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (CAMARGO; KLAMT;

KAUFFMAN, 1987) CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (EMBRAPA, 1999) VULN.

Latossolos amarelos Latossolos amarelos
Latossolos vermelho-amarelos Latossolos vermelho-amarelos
Latossolos vermelho-escuros Latossolos vermelhos
Latossolos roxos
Latossolos brunos

Latossolos vermelhos
Latossolos brunos

Latossolos húmicos Latossolos (... ) húmicos
Latossolos húmicos brunos Latossolos brunos (... ) húmicos
Podzólicos amarelos Argissolos
Podzólicos vermelho-amarelos Argissolos, luvissolos, alissolos, nitossolos
Podzólicos vermelho-escuros Argissolos, luvissolos, alissolos, nitossolos
Terras roxas estruturadas Argissolos, nitossolos
Brunos não-cálcicos Luvissolos
Brunizéns
Brunizéns avermelhados

Chernossolos 2,0
Chernossolos

Rendzinas Chernossolos
Planossolos Planossolos
Solos hidromórficos (abrúpticos) Planossolos
Podzóis Espodossolos
Cambissolos Cambissolos 2,5
Solos litólicos Neossolos litólicos
Solos aluviais Neossolos flúvicos
Regossolos Neossolos regolíticos
Areias quartzosas Neossolos quartzarênicos
Vertissolos Vertissolos
Solos orgânicos Organossolos
Solos hidromórficos (não abrúpticos) Gleissolos 3,0
Glei húmico Gleissolos, plintossolos
Glei pouco húmico Gleissolos, plintossolos
Plintossolo Plintossolos
Laterita hidromórfica Plintossolos
Solos concrecionários lateríticos Plintossolos
Afloramento rochoso Afloramento rochoso

Fonte: modificado de Crepani et 01. (2001), incluindo a correlação com a nova nomenclatura de solos da Embrapa
(1999), baseado em Prado (2001).
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entre as legendas inicial e atual do
Projeto RadamBrasil (Mapa Fitoecoló-
gico) para a região da bacia do Parnaíba,
e aplicados neste estudo.

Às feições individualizadas de floresta
de galeria, foi atribuído o valor 2,2. Às
feições de uso da terra, foram atribuí-
dos os seguintes valores: agricultura

TAB. 10.8 VALORES DE VULNERABILIDADE PARA A COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO AS LEGENDAS INICIAL E ATUAL DO
PROJETO RADAMBRASIL (1973) PARA A REGIÃO DA BACIA DO PARNAÍBA

LEGENDA
ECOSSISTEMA VULN.

ATUAL ANTERIOR
Savana S

Cerra dão - Se
Florestada Sd Savana arbórea densa (Sad) 1,7

Savana arbórea densa (Sd)
Campo cerrado (Sr)

Arborizada As Savana arbórea aberta (Saa) 1,9
Savana arbórea aberta (Sa)

Sem floresta de galeria Sas Savana arbórea aberta sem floresta de galeria (Sas) 1,9
Com floresta de galeria Saf Savana arbórea aberta com floresta de galeria (Saf) 1,9

Parque Sp
Cerrado parque (Sp)
Savana parque (Sp) 2,5

Sem floresta de galeria Sps Savana parque sem floresta de galeria (Sps) 2,5
Com floresta de galeria Spf Savana parque com floresta de galeria (Spf) 2,5

Savana gramíneo-lenhosa (Sm)
Gramíneo-lenhosa Sg Savana gramíneo-lenhosa (Sg) 2,7

Campo (Sm)
Sem floresta de galeria Sgs Savana gramíneo-lenhosa sem floresta de galeria (Sgs) 2,7
Com floresta de galeria Sgf Savana gramíneo-lenhosa com floresta de galeria (Sgf) 2,7
Savana estépica T

Florestada Td
Savana estépica arbórea densa (Cd) 1,7
Savana estépica arbórea densa (Td)

Arborizada Ta Savana estépica arbórea aberta (Ca) 2,2
Sem floresta de galeria Tas Savana estépica arborizada sem floresta de galeria (Tas) 2,2
Com floresta de galeria Taf Savana estépica arborizada com floresta de galeria (Taf) 2,2
Parque Tp Savana estépica parque (Cp) 2,6
Sem floresta de galeria Tps Savana estépica parque sem floresta de galeria (Tps) 2,6
Com floresta de galeria Tpf Savana estépica parque com floresta de galeria (Tpf) 2,6
Gramíneo-lenhosa Tg Savana estépica gramíneo-lenhosa (Tg) 2,7

Sem floresta de galeria Tgs Savana estépica gramíneo-lenhosa sem floresta de 2,7
galeria (Tgs)

Com floresta de galeria Tgf Savana estépica gramíneo-lenhosa com floresta de 2,7
galeria (Tgf)

-



mecanizada = 2,7; agropecuária = 3,0.
Portanto, para as áreas com alta densi-
dade de cobertura vegetal, são atribuídos
menores valores de vulnerabilidade; já
para as áreas com baixa densidade de
cobertura vegetal e maior intensidade
de uso da terra, atribuem-se os maiores
valores de vulnerabilidade.

10.3.5 Análise da vulnerabi-
lidade do clima

As principais características físicas da
chuva envolvidas nos processos erosi-
vos são: a quantidade, ou pluviosidade
total; a intensidade, ou intensidade
pluviométrica; e a distribuição sazonal
(Buckman; Brady, 1976). Entre essas
três características, é especialmente
importante conhecer a intensidade plu-
viométrica, pois representa urna relação
entre as outras duas características
(quanto chove / quando chove), resul-
tado que determina, em última análise,
a quantidade de energia potencial
disponível para ser transformada em
energia cinética.

__________________________11II

A maior importância da intensidade
pluviométrica é facilmente verificada
quando se observa que urna elevada
pluviosidade anual, mas com distribui-
ção ao longo de todo o período chuvoso,
tem um poder erosivo muito menor do
que urna baixa precipitação, mas que
ocorre torrencialmente num determina-
do período do ano. Esta última situação é
responsável pela intensa denudação das
regiões semi-áridas, caracterizadas pela
abundância de afloramentos rochosos e
pequena espessura do solo. A Tab. 10.9
mostra os valores de vulnerabilidade à
perda de solo, relacionados aos valores
de intensidade pluviométrica.

10.3.6 Mapa de vulnerabili-
da de à perda de solo

Segundo Becker e Egler (1997), o mapa
de vulnerabilidade à perda de solo
representa a análise do meio físico e
biótico para a ocupação racional e o
uso sustentável dos recursos naturais.
A sua associação com dados de poten-
cialidade social e econômica oferece
subsídio à gestão territorial.

TAB. 10.9 ESCALA DE EROSIVIDADE DA CHUVA E VALORES DE VULNERABILIDADE À PERDA DE SOLO

INTENSIDADE INTENSIDADE INTENSIDADE

PLUVIOMÉTRICA VULNERABILIDADE PLUVIOMÉTRICA VULNERABILIDADE PLUVIOMÉTRICA VULNERABILIDADE

(mmjmês) (mmjmês) (mmjmês)
< 50 1,0 200 - 225 1,7 375 - 400 2.4

50 - 75 1,1 225 - 250 1,8 400 - 425 2,5

75 - 100 1,2 250 - 275 1,9 425 - 450 2,6

100 - 125 1,3 275 - 300 2,0 450 - 475 2,7

125 - 150 1.4 300 - 325 2,1 475 - 500 2,8

150 - 175 1,5 325 - 350 2,2 500 - 525 2,9

175 - 200 1,6 350 - 375 2,3 > 525 3,0

Fonte: Creponi. Medeiros e Palmeira (2004).

10. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÓMICO



GEOMORFOLOGIA

Na metodologia adotada neste estudo,
na geração do Mapa de Vulnerabilidade
à Perda de Solo, cada terna componente
da paisagem (Geologia, Geomorfologia,
Pedologia, Vegetação/Uso da Terra e
Clima) é um Plano de Informação (no
formato vetorial ou matricial) do banco
de dados. A cada classe, de cada terna
que compõe a unidade de paisagem, são
associados valores, que indicam o seu
grau de vulnerabilidade à perda de solo.
OQuadro 10.5 sintetiza as características
observadas para avaliar a vulnerabili-
dade à perda de solo e atribuir esses
valores, definidos conforme detalhado
anteriormente para cada terna.

O modelo apresentado na Tab. 10.2 é
aplicado aos ternas (Geologia, Geomor-
fologia, Solos, Vegetação/Uso da terra
e Clima) que compõem cada unidade
de paisagem, e estas recebem, poste-
riormente, um valor final resultante da
média aritmética dos valores individuais
de cada terna, conforme a equação (2).
Essa equação representa, empiricamente

a posição da unidade de paisagem (ou
Unidade Territorial Básica - UTB)dentro
da escala de vulnerabilidade à perda
de solo:

v = G + R + S + Vg + C (2)
5

em que:
V - vulnerabilidade da unidade de
paisagem
G - vulnerabilidade para o terna
Geologia
R - vulnerabilidade para o terna
Geomorfologia
S - vulnerabilidade para o terna Solos
Vg - vulnerabilidade para o terna Vege-
tação/Uso da terra
C - vulnerabilidade para o terna Clima

Urna vez atribuídos valores para todas
as classes, de todos os mapas temáticos,
é feita a integração desses mapas via
Álgebra de Mapas (Barbosa, 1997) em
SIG, para gerar o mapa de vulnerabili-
dade à perda de solo das unidades de
paisagem. A Fig. 10.14 ilustra o cálculo

QUADRO 10.5 CARACTERÍSTICAS ANALISADAS PARA AVALIAR A VULNERABILIDADE À PERDA DE SOLO DAS

UNIDADES DE PAISAGEM

TEMAS CARACTERÍSTICAS

Geologia
História da evolução Geológica
Grau de coesão da rocha
Amplitude altimétrica

Geomorfologia Grau de dissecação (amplitude interfluvial)

Pedologia
Vegetação/Uso da terra

Clima

Declividade
Maturidade do solo
Densidade da cobertura vegetaljTipo de uso
Intensidade pluviométrica (pluviosidade anualj
duração do período chuvoso)

Fonte: Crepani et ai. (2001).

--



dessa vulnerabilidade de urna unidade
de paisagem, baseado no valor de
vulnerabilidade atribuído a cada classe
de cada terna aplicando a equação (2) e
utilizando SIG.

Para a representação cartográfica da
vulnerabilidade das unidades de paisa-
gem são utilizadas 21 cores (Tab. 10.2),
obtidas a partir da combinação das três
cores aditivas primárias (azul, verde e
vermelho), de modo que se associe a
cada classe de vulnerabilidade sempre
a mesma cor, obedecendo ao critério
de que ao valor de maior estabilidade
(1,0) se associe a cor azul, ao valor
de estabilidade intermediária (2,0) se
associe a cor verde e ao valor de maior
vulnerabilidade (3,0), a cor vermelha.
A Fig. 10.15 mostra o mapa de vulnera-
bilidade à perda de solo do município
de Gilbués.

A análise dos resultados obtidos mostra
que mais de 70% da área do município
de Gilbués apresenta paisagens de alta
vulnerabilidade à perda de solo, distri-
buídas entre Moderadamente Vulnerável
(60,94%) e Vulnerável (10,20%). Essas
unidades de paisagem correspondem,
principalmente, às superfícies tabulares
inumadas por associação de Areia Ouart-
zosa e Latossolo Amarelo e cobertas
por vegetação de Savana Parque com
floresta de galeria, das cabeceiras do rio
Parnaíba, e às rampas extremamente
dissecadas em ravinas, cobertas por urna
associação de solos podzólicos eutróficos
sob vegetação de Savana Estépica Arbo-
rizada com floresta de galeria, da região

__________________~III
sul do município. As unidades restantes
correspondem às escarpas elaboradas por
erosão diferencial em arenitos nas bordas
de tabuleiros e chapadas, expondo asso-

Exemplo de valores de vulnerabilidade
atribuídos à cada unidade de paisagem

Geologia
~::---=-

~ Geornorfoloqia

~ Pedologla

~ Vegetação/Uso

~ Clima~---

Valor médio da
vulnerabi lidade
à perda de solo

/5=1,6 ~ -----< 1 li ~::;...----~"""'-------

Fig. 10.14 Modelo esquemático do cálculo da vulnerabilidade à
perda de solo de uma unidade de paisagem
Fonte: modificado de Sousa (1999).

o 10 20 km
•••••••• I

• Área urbana

Medianamente estável/vulnerável

Moderadamente wlnerável

Nuvem

• Vulnerável

Fig. 10.15 Mapa de vulnerabilidade à perda de
solo do município de Gilbués
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ciações de Solos Litólicos e Podzólico
Vermelho-Amarelo.

As condições mais estáveis da paisagem
são encontradas em 28,46% de sua super-
fície, que apresentam paisagem Media-
namente Estável/Vulnerável à perda de
solo. Nessas unidades de paisagem, ocor-
rem solos e associações correspondentes
a Latossolos Amarelos localizados em
tabuleiros e chapadas com relevo plano
revestidas por Savana Arborizada.

10.4 Aptidão Agrícola

A aptidão agrícola das terras do muni-
cípio de Gilbués foi avaliada conforme
metodologia da Embrapa (Ramalho Filho;
Pereira; Beek, 1978). Nessa metodologia,
são definidos seis grupos de aptidão
para avaliar as condições agrícolas de
cada unidade de mapeamento de solo,
não só para lavouras corno também
para pastagem, plantada e natural, e
silvicultura, devendo as áreas inaptas
ser indicadas para preservação da flora
e da fauna.

Os grupos, numerados de 1 a 6, iden-
tificam o tipo de utilização. Os grupos
1, 2 e 3 representam as terras aptas
para lavouras, respectivamente, aptidão
boa, regular e restrita. Ogrupo 4 repre-
senta as terras indicadas para pastagem
plantada (P), enquanto o grupo 5 reúne
as terras indicadas para silvicultura (S)
e/ou pastagem natural (N), e o grupo 6
representa as terras sem aptidão agrícola,
indicadas para preservação da natureza.

--

Para a definição das Classes de Aptidão
Agrícola, a metodologia considera três
níveis de manejo, representados pelas
letras A, B e C, visando diagnosticar o
comportamento das terras em diferentes
níveis tecnológicos.

O nível de manejo A é baseado em
práticas agrícolas que refletem um
baixo nível tecnológico, nas quais
quase não há aplicação de capital para
manejo, melhoramento e conservação
das condições das terras e das lavou-
ras. As práticas agrícolas dependem do
trabalho braçal, podendo ser utilizada
alguma tração animal com implementos
agrícolas simples.

O nível de manejo B é baseado em
práticas agrícolas que refletem um
nível tecnológico médio, nas quais há
urna modesta aplicação de capital e de
resultados de pesquisas para manejo,
melhoramento e conservação das con-
dições das terras e das lavouras. As
práticas agrícolas estão condicionadas,
principalmente, à tração animal.

Onível de manejo C é baseado em práti-
cas agrícolas que refletem um alto nível
tecnológico, com aplicação intensiva de
capital e de resultados de pesquisas para
manejo, melhoramento e conservação
das condições das terras e das lavou-
ras. A motomecanização é utilizada nas
diversas fases do processo agrícola.

O grupo 4, que representa as terras
indicadas para pastagens plantadas, e o
grupo 5, que reúne as terras indicadas
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para silvicultura, pressupõem pelo menos
o nível de manejo B, enquanto as terras
indicadas para pastagem natural acei-
tam o nível de manejo A.

Os subgrupos de aptidão agrícola repre-
sentam o resultado conjunto da avaliação
das classes e dos grupos de aptidão. Um
subgrupo 2(a)bc, por exemplo, significa
que a aptidão dessas terras é regular
(letras minúsculas) para lavoura nos
níveis B e C e restrita (entre parênte-
ses) no nível A. As letras maiúsculas
representariam a aptidão boa.

As melhores terras são indicadas basi-
camente para culturas de ciclo curto,
ficando implícito que, com essa aptidão,

elas o são também para culturas de ciclo
longo. Essa ênfase dada às culturas
de ciclo curto pode ser explicada pela
maior demanda, tanto em escala na-
cional quanto mundial, de alimentos
provenientes desse grupo, bem corno por
serem suas espécies normalmente mais
exigentes com referência às condições
agrícolas das terras. OQuadro 10.6 rela-
ciona os subgrupos de aptidão agrícola
das terras que ocorrem no município de
Gilbués, enquanto a Tab. 10.10 indica a
área ocupada por subgrupo. A Fig. 10.16
mostra o mapa de aptidão agrícola das
terras do município de Gilbués.

A análise dos dados da Tab. 10.10mostra
que a maioria das terras do município de

SUBGRUPO

QUADRO 10.6 SUBGRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS ENGLOBADAS PELO MUNICÍPIO DE GILBUÉS

APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS

2(a)bc

2(a)bc-

2(a)bc*-

4(p)+

4(p)+-

5(n)*+

6

6+

Terras com aptidão agrícola Regular para lavouras anuais nos níveis de
manejo B e C e Restrita no nível de manejo A
Terras com aptidão agrícola Regular para lavouras anuais nos níveis de
manejo B e C e Restrita no nível de manejo A. Há, na associação, solos com
aptidão agrícola pior
Terras com aptidão agrícola Regular para lavouras anuais (culturas especiais
de ciclo longo - algodão arbóreo, sisal, palma, caju ou coco) nos níveis de
manejo B e C e Restrita no nível de manejo A. Há, na associação, solos com
aptidão agrícola pior
Terras com aptidão agrícola Restrita para pastagem plantada e Inapta para
lavouras anuais nos níveis de manejo A, B e C. Há, na associação, solos com
aptidão agrícola melhor
Terras com aptidão agrícola Restrita para pastagem plantada e Inapta para
lavouras anuais nos níveis de manejo A, B e C. Há, na associação, solos com
aptidão agrícola melhor e solos com aptidão agrícola pior
Terras com aptidão agrícola Restrita para pastagem nativa e Inapta para
lavouras anuais nos níveis de manejo A, B e C e silvicultura. Há, na associa-
ção, solos com aptidão agrícola melhor
Terras indicadas para preservação da fauna e da flora
Terras indicadas para preservação da fauna e da flora. Há, na associação,
solos com aptidão agrícola melhor

10. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECON6MICO
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TAB. 10.10 ÁREA DOS SUBGRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE GILBUÉS

2(a)bc 60405,3200

APTIDÃO ÁREA (ha) ÁREA Km' %

2(a)bc*- 5628,2320

604,0532 17,28

56,28232 1,61

480,9364 13,76

32,65

47,23052 1,35

97,59167 2,79

392,4991 11,23

1416,663 40,53

54,55

28,61838 0,82

366,9265 10,50

11,32

3495,189 100,00

2(a)bc- 48093,6400

Total
2abc*- 4723,0520

4(p)+ 9759,1670

4(p)+- 39249,9070

5(n)*+ 141666,3020

Total
6 2861,8380

6+ 36692,6470

Total
Total de Área 349518,87

o 10 20 km
•••••••• I

• 2(a)bc 4(p)+-

• 2(a)bc*- 5(n)*+

.2(a)bc- 6

4(p)+ 6+

Fig. 10.16 Mapa de aptidão agrícola das terras do município
de Gilbués

--

Gilbués (65,87%) apresenta aptidão agrí-
cola Restrita para pastagem plantada e
pastagem natural, e Inapta para lavouras
anuais nos níveis de manejo A, B e C e
silvicultura (54,55%), ou Nenhuma apti-
dão agrícola, e devem ser destinadas à
preservação da fauna e da flora (11,32%).

Outros 32,65% da superfície do municí-
pio apresentam aptidão agrícola Regular
nos níveis B e C e Restrita no nível A,
sendo, portanto, pouco indicados para
práticas agrícolas nas quais quase não
há aplicação de capital para manejo,
melhoramento e conservação das condi-
ções das terras e das lavouras, e apenas
4.723,05 ha no município (1,35%) apre-
sentam aptidão agrícola Regular para o
nível de manejo A, no qual as práticas
agrícolas dependem do trabalho braçal
ou da tração animal com implementos
agrícolas simples.



10.5 Incompatibilidade
LegaL

As áreas de incompatibilidade legal
correspondem às àreas de preserva-
ção permanente que foram utilizadas
para alguma atividade diferente daquela
prevista em lei. Omapa de incompatibili-
dade legal é resultado da combinação do
mapa de cobertura vegetal e uso da terra
com o mapa de áreas de preservação
permanente. Essa combinação permite
a geração de um mapa que mostre qual
a classe de cobertura vegetal ou uso da
terra realmente presente na área desti-
nada à preservação permanente.

A combinação dos PI que contêm as
áreas de preservação permanente (APP
de drenagem, nascentes e lagos e lagoas
naturais; APPde escarpas e APPde bordas
de tabuleiros e chapadas) com o PI que
contém a cobertura vegetal e uso da terra
permite gerar um PI contendo as áreas
de incompatibilidade legal e elaborar
um mapa dessa incompatibilidade do
município de Gilbués (Fig. 10.17).

A partir de operações realizadas com
as áreas dos polígonos representativos
dessas feições (áreas de preservação
permanente e cobertura vegetal e uso
da terra), medidas diretamente no PI
que as contém, pode ser calculada a área
de uso da terra realmente contida em
áreas que, conforme o Art. 2° da Lei
n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, de-
veriam conter "apenas florestas e demais
formas de vegetação natural".

__________________~III
Os dados da Tab. 10.11 mostram que
82,30% das APPs do município de
Gilbués estão ocupadas com vegeta-
ção nativa, cumprindo, portanto, sua
função legal, e 16,58% das APPs se
constituem em incompatibilidade legal,
pois estão ocupadas por algum tipo
de uso ou apresentam solo exposto,
em desacordo com o Art. 2° da Lei
n'' 4.771. É interessante observar que,
dos 16,58% de APPs que apresentam
incompatibilidade legal, a quase totali-

o 10 20 km
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Solo exposto

Nuvem

Fig. 10.17 Mapa de incompatibilidade legal do município de Gilbués
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TAB. 10.11 CLASSES DE USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL QUE OCORREM NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO

MUNICÍPIO DE GILBUÉS

CLASSES ÁREA (ha) ÁREA (KM') %
0,737929 0,13

5,33831 0,93

89,348718 15,52

0,020712 0,00

95,445669 16,58

17,257267 3,00

87,282151 15,16

54,407957 9,45

97,077277 16,86

30,274994 5,26

15,710539 2,73

171,868445 29,85

473,87863 82,30

0,17707 0,03

6,317071 1,10

575,8184424 100,00

Agricultura mecanizada 73,792912

Agropecuária 533,831006

Solo exposto 8934,871838

Área urbana 2,071238

APP em uso 9544,566994

Ecótono savana/savana
estépica 1725,726656

Floresta de galeria 8728,215131

Savana arborizada 5440,795706

Savana florestada 9707,727713

Savana estépica arborizada 3027,499425

Savana estépica parque 1571,05395

Savana parque 17186,84449

APP preservada 47387,86307

17,70705Nuvem

Água 631,707131

Área total de APP 57581,84424

dade (15,52%ou 8.934 ha) corresponde a
solo exposto, classe de cobertura vege-
tal e uso da terra que predomina no sul
do município, mostrando os efeitos da
degradação dos solos.

10.6 Uso Indicado

As informações a respeito das áreas
prioritárias para preservação, recupera-
ção ou uso sustentado são resultados da
combinação dos PI de vulnerabilidade à
perda de solo, de cobertura vegetal, com
o PI de aptidão agrícola. Esse procedi-
mento permite, com base em análise
geográfica, representar espacialmente as
combinações possíveis entre as classes
de vulnerabilidade à perda de solo, de

11III

cobertura vegetal e de aptidão agrícola
presentes nesses planos de informação,
gerando informações sobre a localização
das áreas que precisam ser preservadas,
das áreas que devem ser recuperadas e
daquelas que podem ser prioritariamente
destinadas ao uso para ampliação da fron-
teira agrícola. A Fig. 10.18 mostra o uso
indicado para o município de Gilbués.

A Tab. 10.12 mostra a extensão das
áreas de uso indicado para o município
de Gilbués.

As informações contidas na Tab. 10.12
mostram que grande parte da área do
município de Gilbués (20,63%) tem seu
uso recomendado para Agricultura
Mecanizada. Essa área, equivalente a



TAB. 10.12 EXTENSÃO DAS ÁREAS DE USO INDICADO DO MUNICÍPIO DE GILBUÉS

USO INDICADO ÁREA (ha) ÁREA (KmZ) %

Agricultura mecanizada 72030,8430 720,4280 20,63

Agropecuária com tecnologia 30838,5570 308,4940 8,83

Água 1118,5120 11,2190 0,32

Área urbana 213,1210 2,1320 0,06

Nuvem 50,4000 0,5040 0,01

Preservação 137679,4670 1377,0020 39,44

Preservação prioritária 33466,9190 334,7870 9,59

Preservação/agropecuária 3785,5950 37,8640 1,08

Preservação/aqropecuária
131,9110 1,3170 0,04com tecnologia

Preservação/uso sustentável 1210,5040 12,1010 0,35

Recuperação 5867,5380 58,7010 1,68

Recuperação prioritária 26615,6960 266,2300 7,62

Recuperaçãc/aqropecuária
36071,0420 361,0030 10,34com tecnologia

TOTAL 349095,7 3490,957 100,00

72030,8430 ha, apresenta aptidão agrí-
cola Regular nos níveis B e Ce Restrita no
nível A, sendo, portanto, pouco indicada
para práticas agrícolas nas quais quase
não há aplicação de capital para manejo,
melhoramento e conservação das condi-
ções das terras e das lavouras. Por outro
lado, ela apresenta maior estabilidade,
ou menor vulnerabilidade à perda de
solo, sendo, portanto, mais indicada
para ocupação humana, e, como já vem
sendo feito, no nível de manejo C,
baseado em práticas agrícolas que refle-
tem um alto nível tecnológico.

Outros 30838,5570 ha, equivalentes a
8,83% da superfície de Gilbués, apresen-
tam terrenos pedimentados com aptidão
agrícola Regular nos níveis B e C e
Restrita no nível A, mas já se encontram
ocupados pela Agropecuária tradicional

----------------
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Fig. 10.18 Uso indicado para o município de Gilbués
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ou apresentam cobertura vegetal. Para
essas terras, o uso indicado foi a Agro-
pecuária com Tecnologia, aproveitando
a menor vulnerabilidade à perda de solo
e a relativa aptidão para as lavouras,
inclusive no futuro de biocombustíveis.

Um total de 137679,4670 ha do municí-
pio de Gilbués (39,44%), ainda cobertos
por vegetação nativa, tiveram seu uso
indicado para Preservação, devido à
relativa vulnerabilidade; aptidão agrí-
cola Restrita para pastagem plantada
e pastagem natural; nenhuma aptidão
agrícola, ou, quando apresentavam
alguma aptidão para lavouras, se locali-
zarem sob florestas de galeria ou sobre
mesas e patamares do relevo residual.

o equivalente a 9,59% da superfície de
Gilbués (33466,9190 ha), ainda conser-
vados, tiveram seu uso indicado para
Preservação Prioritária por apresen-
tarem aptidão agrícola Restrita para
pastagem plantada e pastagem natural;
nenhuma aptidão agrícola; e se locali-
zarem em áreas de vulnerabilidade
muito alta, como as áreas dissecadas de
escarpas e bordas de mesas e patamares,
ou nas áreas extremamente dissecadas
das ravinas de Gilbués.

Foram indicados para Recuperação
Prioritária 26615,6960 ha, equivalentes
a 7,62% da área de Gilbués, os terrenos
sem cobertura vegetal (solo exposto) ou
utilizados pela Agropecuária, localizados
em áreas de vulnerabilidade muito alta,
como as áreas dissecadas de escarpas
e bordas de mesas e patamares, ou nas

áreas extremamente dissecadas das ra-
vinas de Gilbués.

Para Recuperação ou para uso pela
Agropecuária com Tecnologia foram
indicados 36071,0420 ha (10,34% da
superfície de Gilbués), por se apresenta-
rem sem cobertura vegetal (solo exposto)
ou serem utilizados pela Agropecuária
em terrenos com menor vulnerabilidade,
localizados em áreas pedimentadas ou
de ligeira dissecação, e ainda apresen-
tarem alguma aptidão, embora restrita,
para pastagem natural.

Uma pequena parte da área do muni-
cípio de Gilbués (1,68%), equivalente a
5867,5380 ha, foi indicada para Recupe-
ração por estar sem cobertura vegetal
(solo exposto) e apresentar solos com
aptidão agrícola Restrita para pastagem
natural; não apresentar aptidão agrícola
nenhuma; e se situar em áreas sob
processos de ligeira dissecação. Algu-
mas áreas apresentam aptidão agrícola
Regular nos níveis B e C e Restrita no
nível A, mas, por se localizarem sobre
mesas e patamares do relevo residual
ou bordas de chapadas, foram também
indicadas para Recuperação.

10.7 Subsídios à
Gestão Territorial

Coma finalidade de fornecer subsídios à
gestão territorial, o PI de uso indicado
e o PI de uso da terra podem ser combi-
nados com o PI de áreas de preservação
permanente, agregando as informa-



ções de uso e ocupação das terras e
de sua aptidão agrícola aos aspectos
legais restritivos que elas apresentam.
O resultado dessa combinação é de
interesse tanto dos agentes econômi-
cos quanto dos órgãos governamentais
que atuam na região. A Fig. 10.19
mostra o mapa de gestão territorial do
município de Gilbués.

O mapa de gestão territorial fornece
ao administrador uma visão rápida dos
tipos de uso que estão sendo desenvol-
vidos no território e se sua localização
corresponde à aptidão dessas terras,
garantindo o conhecimento sobre as
ações desenvolvidas no território sob sua
responsabilidade. Aosagentes financiado-
res das atividades agropecuárias, permite
direcionar os investimentos para as áreas
capazes de oferecer os retornos espera-
dos sem estabelecer conflitos legais. Aos
agentes fiscalizadores, oferece a possibi-

o
!

20 km
I

10
!

----------------
lidade de tornar mais rápidas e eficientes
as ações de fiscalização, dirigindo para
pontos previamente determinados as
ações de campo, uma vez que estão iden-
tificadas as áreas legalmente protegidas
e os pontos em incompatibilidade legal.
À população, de forma geral, proporciona
a oportunidade de conhecer a realidade
do seu habitat e de influenciar na escolha
do cenário futuro que se estabelecerá no
território. A Fig. 10.20 mostra um deta-
lhe do mapa de gestão de Gilbués.

Pela análise da Fig. 10.20, podem ser
destacados os seguintes pontos:

~ área ocupada pela Agricultura
Mecanizada em área indicada para
essa prática, mas invadindo a Área de
Preservação Permanente (APP de borda
de escarpa);
~ área ocupada pela Agropecuária em
área indicada para Preservação, inva-

Uso indicado para Gilbués

Agricultura mecanizada

APP total de Gilbués

Agropecuária com tecnologia

• Ãgua

• Ãrea urbana

Nuvem
APP

Uso combinado em Gilbués, 2006

Agricultura mecanizada

Preservação

• Preservação prioritária

• Preservação/Agropecuária com tecnologia

Preservação/Agropecuária

• Preservação/uso sustentável

Recuperação

• Recuperação prioritária

Agropecuária

Fig. 10.19 Mapa de gestão territorial do município de Gilbués
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Fig. 10.20 Detalhe do mapa de gestão de Gilbués

dindo aÁrea de Preservação Permanente
(APP de drenagem);
a(§. área de solo exposto em Área de
Preservação Permanente (APPde escarpa)
indicada para Recuperação Prioritária.

Considerações Finais

Neste capítulo, procuramos mostrar,
por meio do exemplo do banco de
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