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RESUMO 

ANÁLISE DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DE PAISAGENS SEMIÁRIDAS DO RIO 

GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

No ambiente semiárido, a tentativa de utilização de modelos diversos para análise da fragilidade 

frente a processos erosivos, esbarra nas características próprias desse ambiente, onde os 

processos erosivos se relacionam com precipitações extremas e com as características intrínsecas 

das propriedades dos solos que se traduzem na erodibilidade dos mesmos. Além disso, nos 

modelos existentes, a atribuição de pesos às variáveis que compõe o cálculo de fragilidade foi 

realizada de forma subjetiva, carecendo de um aporte metodológico que consiga atribuir pesos 

aos atributos da paisagem, apontando para o quanto cada um desses atributos contribui no grau 

de fragilidade de uma unidade de paisagem.   Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar 

as unidades de paisagens semiáridas no município de Currais Novos, na perspectiva da 

compreensão de sua fragilidade frente aos processos erosivos. Para tanto, foi realizada a revisão 

da compartimentação das unidades de paisagem da área de estudo através de técnicas de 

geoprocessamento. Em seguida, buscou-se conhecer a erodibilidade dos solos representativos de 

cada unidade de paisagem definida, através de análise de agregados e conhecimento dos atributos 

físicos e químicos do solo. Na sequência, foram aplicadas técnicas estatísticas de análise de 

correlação e regressão linear com intuito de atribuir pesos às variáveis da paisagem que mais se 

relacionaram com a suscetibilidade a erosão, para, por fim, conhecer a fragilidade à erosão de 

paisagens típicas do semiárido. No que concerne à erosão hídrica os elementos da paisagem que 

obtiveram maiores pesos para compor um cálculo de fragilidade no semiárido foram os atributos 

dos solos da relação carbono/nitrogênio (C/N), o Carbono orgânico (COS), o teor de argila e o 

Fósforo remanescente (P-rem) e a capacidade de retenção de água dos solos, além dos aspectos 

do relevo.  Na erosão eólica os elementos da paisagem que obtiveram maiores pesos foram o teor 

de argila, a Capacidade de Troca Catiônica, o Fósforo remanescente (P-rem) e a capacidade de 

retenção de água dos solos. O resultado das equações que utilizaram os elementos supracitados 

e seus respectivos pesos revelou que a atuação do agente hídrico é maior que o eólico nos 

processos de erosão do ambiente pesquisado. Além disso, foi possível associar ao resultado de 

fragilidade por erosão hídrica os resultados de potencial erosivo superficial e cumulativos. 

Assim, considerando as estruturas superficiais representantes de unidades de paisagem, chegou-

se seguinte ordem hierárquica de menor para maior fragilidade à erosão hídrica por escoamento 

superficial: Chapada de topo plano, Maciço residual da Borborema, Planalto da Borborema 

encosta oriental,  Planalto da Borborema encosta ocidental, Pontões agrupados e isolados da 

Borborema, Escarpa erosiva da Chapada, Campos arenosos em relevo quartzítico da Borborema, 

Depressão Intraplanáltica do Acauã, Planície de inundação excepcional, Planície de inundação 

semiárida. No que se refere à erosão eólica, a ordem hierárquica para os horizontes superficiais 

da menor para maior suscetibilidade à erosão, de unidade de paisagens semiárida é a seguinte: 

Pontões agrupados e isolados do Planalto Borborema, Planície de inundação semiárida 

excepcional, Planície de inundação semiárida, Escarpa Erosiva da Chapada, Campos arenosos 

e/em relevo movimentado da Borborema, Maciço Residual da Borborema, Depressão 

Intraplanáltica do Acauã, Planalto da Borborema Encosta Oriental, Chapada de Topo Plano, 

Planalto da Borborema Encosta Ocidental.   

Palavras-chave: Semiárido; Unidades de paisagem; Fragilidade ambiental; Erosão. 



 
 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL FRAGILITY OF SEMI-ARID LANDSCAPES IN 

RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL 

 

In the environment Semi-arid the attempts of use models to analyze erosive processes its against 

with own characteristics of this environment that the erosive processes make relation with the 

very strong rainfall and wiht the intricics chacacteristics of the soil the shows the erodibility of 

its. Besides that, the use of variables that were chosen it made tha analysis subjective, that proves 

the necessity of the methodological contribution that can to consider landscape attributes that 

point to each variable it can contribute in a degree of fragiity in the landscape unit. In this way, 

the objective of this job is to analyze the unity semi-arid landscapes in the municipality of Currais 

Novos with the prospect of to understand the fragility in erosive processes. To make the objective 

viable, review was carred out in the compartmentalization of the landscapes unit of the study 

area through geoprocessing techniques, then it sought to know the soil erodibility the was 

representative of each landscape unit that were defined through of aggregate analysis and the 

knowledge about the soil chemical physical attributes. After this, statistical analysis techniques 

were applied with correction and linear regrassion in order to assign weights to variables of the 

landscapes related to the erosion susceptibility to, in the end, establish relationships between 

fragility and the landscape erosion that are typical of the semi-arid. When referring to water 

erosion, the landscapes elements who obtained higher weights to compose a fragility calculation 

in the semi-arid that were the attributes of the soils in relationship between carbono/nitrogen 

(C/N), the organic carbono, the clay contente and the remaining phosphor (P-rem), the holding 

capacity of the water in the soil, beyond the relief aspects. In the wind erosion the elements 

landscapes that obtained higher weights were the clay contente, the cation exchange capacity, 

the remaining phosphor (P-rem) and the holding capacity of the water in the soil. The equation 

results that made use of the elements above and the related assigned weights shows that the action 

of the water agentes is bigger than the wind agente in the erosion process in the researched 

environment. In addition, it was possible to associate the results of surface erosion and 

cumulative potential with the result of water erosion fragility. Besides that, when considering 

surface structures of landscape units it have the following hierarchical order, from less 

susceptibility to greater susceptibility the runoff erosion Flat top plateau, Borborema residual 

massif, Borborema plateau on the eastern slope, Borborema plateau on the western slope, isolated 

pontoons of the Borborema plateau, Chapada erosive escarpment, Sandy fields in Borborema 

quartzitic relief, Acauã's interplanaltic depression, exceptional semi-arid floodplain, semi-arid 

floodplain.  When referring to wind erosion, the hierarchical order to the superficial horizons 

from less susceptibility to greater susceptibility the erosion in a semiarid landscape unit is as 

follows: the grouped and isolated pontoons of the Borborema plateau, the exceptional semi-arid 

floodplain, semi-arid floodplain, the chapada erosive escarpment, sandy fields in busy 

Borborema relief, the residual massif of Borborema, the Acauã's interplanaltic depression, the 

Borborema plateau encosta oriental, the flat top plateau, the Borborema plateau encosta 

ocidental. 

Keywords: Semi-arid; Landscape units; Environmental fragility; Erosion. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A maneira como vêm sendo tratado e explorado os recursos naturais e os 

diversos ambientes tem sido discutida em várias ciências. Na Ciência Geográfica, esse 

tema surge tanto nas discussões ligadas à sociedade e à reprodução do espaço, 

quanto na geografia física, fato que confirma a importância dessa temática.  

Desse modo, surgem as propostas de planejamento ambiental, que segundo 

Santos (2004), pode ser definido como o planejamento visando integrar informações, 

diagnosticar ambientes, prever ações e normatizar seu uso, portanto, utilizado como 

ponto de partida para um adequado ordenamento territorial.  

Em primeiro momento, o planejamento exige o conhecimento do espaço a ser 

trabalhado. Assim, um diagnóstico de fragilidade ambiental se faz necessário para que 

se identifiquem áreas mais, ou menos, susceptíveis a mudanças, sejam estas de 

modificações físico-químicas do solo, de ameaça à segurança do homem ou demais 

processos de degradação ambiental, pois dependendo do tipo de uso e manejo do solo, 

bem como das características do meio físico, este, poderá representar um fator de risco 

para os indivíduos.    

Ademais, com o estudo da fragilidade ambiental é possível definir o melhor uso 

dos recursos disponíveis e a implementação de políticas públicas vinculadas a 

realidade socioambiental, tendo por base as potencialidades e principalmente as 

fragilidades do ambiente em estudo, haja vista que, todo planejamento deve considerar 

as potencialidades dos recursos naturais e suas fragilidades diante das diferentes 

intervenções antrópicas na natureza (AMARAL; ROSS, 2009).    

Precipuamente, esse tipo de diagnóstico deve ser feito de forma holística, ou 

seja, uma análise integrada das paisagens pertencentes ao território de planejamento. 

Nesse ponto, Almeida (2011), destaca a importância dos profissionais da geografia por 

sua formação pluridisciplinar e pela visão de interface sobre os fenômenos perigosos e 

os recursos vulneráveis, administrando abordagens espaciais e ferramentas 

cartográficas.  

No Brasil, os estudos de fragilidade ambiental fundamentam-se principalmente 

nas obras de Ross (1994; 2012) e Crepani et al. (1996; 2001). Os modelos elaborados 

pelos referidos autores foram de grande relevância para os estudos de fragilidade 

ambiental e se consolidaram como base para os estudos subsequentes.  
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No modelo de Ross (1994; 2012), a classificação hierárquica da fragilidade das 

variáveis (solo, relevo, vegetação, clima), levou em consideração os estudos realizados 

em áreas do centro-oeste do Brasil. Já o modelo de Crepani et al., (1996; 2001), 

considerou a área da Amazônia Legal. Essa condição suscita dúvida quanto à 

aplicação desses modelos em áreas com caraterísticas muito distintas, como é o caso 

do semiárido, pois, considerando o princípio da diferenciação de áreas, surgido ainda 

na geografia clássica, tanto com Hettener quanto com Vidal De La Blache, ambientes 

e paisagens são diferentes nas diversas porções do espaço. Para La Blache comparar 

ambientes e paisagens é perceber diferentes combinações espaciais entre elementos 

idênticos (RIBEIRO, 2010), mais especialmente nas diferenças de materiais fornecidos 

pela natureza, que resulta também, em modos de vida distintos (VIDAL DE LA 

BLACHE, 1902, p. 14).  

  Além disso, os modelos de fragilidade ambiental supracitados foram sendo 

adaptado ao longo do tempo por vários autores. Por um lado, essas adaptações foram 

positivas, pois permitiram aos autores uma maior aproximação para suas áreas de 

estudo. Por outro lado, causaram uma dificuldade na compreensão dos modelos 

originais, resultando em trabalhos simplificados que, por vezes, não condizem com a 

realidade da área em estudo. 

Acerca do modelo de fragilidade ambiental de Ross (1994), Pereira Neto (2013) 

afirma que, em ambiente semiárido os resultados são duvidosos, pois nas análises do 

referido autor, algo ainda parece falho e/ou insuficiente para análise de suas 

fragilidades com relação à dinâmica desse sistema natural, pois o modelo apresenta, 

por exemplo, baixo grau de significância a variável de clima em uma região que deveria 

ser apresentada como variável de maior destaque.  

Desse modo, visando obter resultados mais realísticos, França; Piuzana; Ross 

(2017), adaptaram a metodologia de Ross (1994) para o estudo da fragilidade 

ambiental no núcleo de desertificação de Gilbués (PI). Os autores realizaram a 

reclassificação das variáveis temáticas de litologia e vegetação em uma mesma escala 

de valor, que variou de baixa a extremamente alta, além disso, adicionaram a variável 

de fluxo acumulado.  

No entanto, no trabalho supracitado, a variável solo baseou-se em Ross (1994), 

não sendo observada as características próprias da região. Nesse sentido, Ross 

(2012), ressalta que é necessário realizar as observações de campo em diferentes 

regiões do Brasil, que mostram claras diferenças entre a “fragilidade/erodibilidade dos 
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solos”, principalmente quando se considera o tipo de erosão predominante em cada 

área, se de fluxo difuso, concentrado, (ROSS, 2012) ou mesmo, eólico.  

Do mesmo modo, em busca de compreender particularidades dos modelos de 

análise da fragilidade desenvolvidos no Brasil, algumas pesquisas fizeram a 

comparação dos resultados obtidos com a aplicação dos dois modelos e demostraram 

que, em muitos casos, os resultados são divergentes, como exemplo de Rodrigues 

(1998). Do mesmo modo, como exemplo, Sporl (2007), que para fazer a comparação 

dos modelos, aplicou-os em duas áreas teste, e obteve resultados divergentes, 

afirmando que isso ocorreu por utilizarem as mesmas variáveis, mas formas diferentes 

de calcular a fragilidade e pesos distintos para cada variável.  

Acerca dos pesos, essa informação já havia sido obtida pela referida autora 

quando, em 2004, aplicou os modelos em uma mesma área. Segundo Sporl e Ross 

(2004), um dos problemas estaria relacionado à atribuição de “pesos” às variáveis. 

Esses pesos devem indicar a contribuição relativa de cada uma das variáveis (relevo, 

solo, rocha, cobertura vegetal e clima) na determinação do grau de fragilidade de uma 

área. Todavia, essa avaliação é geralmente arbitrária e subjetiva, por ser complicado 

avaliar o quanto cada uma destas variáveis contribui para se estabelecer o grau de 

fragilidade de uma área (SPORL; ROSS, 2004, p. 48).  

Desse modo, para os autores supracitados, a melhor forma de avaliar a eficácia 

dos modelos de análise de fragilidade ambiental é relacioná-los aos problemas de 

erosão, deslizamentos e perda de qualidade das águas, ou seja, relacioná-los aos 

processos erosivos. (SPORL; ROSS, 2004, p. 48). Apoiado nessa assertiva é possível 

afirmar que, uma análise que busque verificar a suscetibilidade a erosão e os pesos 

dos atributos dos solos e elementos da paisagem nesses processos erosivos, se 

constitui no melhor caminho a ser trilhado, no que se refere à análise da fragilidade 

ambiental.   

Acerca disso, Lau e Elliot (1994), afirmam que a erodibilidade dos solos e a 

erosividade das chuvas são dois importantes fatores físicos que afetam a magnitude 

da erosão dos solos, e que, a quantificação desses dois fatores é quesito básico para 

compreensão dos processos erosivos.  

Desse modo, é de fundamental importância a elaboração de um modelo de 

fragilidade ambiental frente aos processos erosivos, que considere as particularidades 

do semiárido brasileiro, pois resultará em materiais de fragilidade em consonância com 

a realidade da área e que poderá ser utilizado em outros trabalhos no semiárido. 
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Assim, este trabalho aponta para uma nova forma de analisar a fragilidade 

ambiental, baseado na avaliação por unidade de paisagem, perfazendo um caminho 

de atribuições de pesos às variáveis ambientais em suas relações com a erodibilidade 

dos solos para compor um cálculo final da fragilidade ambiental de unidades de 

paisagens no semiárido, considerando fragilidade ambiental como sinônimo de 

suscetibilidade à erosão.   

Sobre as formas de calcular, propõem-se aqui uma análise ambiental baseado 

no estudo da dinâmica das paisagens semiáridas, a partir de uma abordagem sistêmica 

do meio e fundamentado no Estado do Equilíbrio Dinâmico do Meio (TRICART, 1977). 

Esse tipo de análise depende da interação entre os vários elementos de cada unidade 

de paisagem, e se tratando de ambiente semiárido a compreensão do clima e sua 

relação com os outros temas é de fundamental importância para o entendimento dessa 

dinâmica no ambiente. 

Com efeito, é preciso conhecer os aspectos físicos do ambiente e as áreas com 

maior suscetibilidade a erosão ou outros processos, entendendo que o processo de 

descrição e análise da dinâmica ambiental, servirá para conhecer as problemáticas do 

meio, levando ao entendimento e resultando em propostas de uso do solo, conservação 

de áreas e melhoria da qualidade de vida, tudo isso vinculado à realidade local.  

Desse modo, este trabalho vem propor uma análise ambiental baseada no 

estudo da morfopedodinâmica de paisagens no semiárido potiguar, buscando 

identificar as áreas de fragilidade ambiental frente a processos erosivos, relacionando 

esses processos com os geossistemas integrados nas unidades paisagem.  

Conforme Rodrigues (2001), essas abordagens estão subsidiando uma série de 

avaliações ambientais no Brasil, na medida em que também possibilitam a identificação 

de unidades territoriais com dinâmicas semelhantes, passíveis de classificações 

diversas no processo de planejamento territorial e utilização em instrumentos de gestão 

ambiental.  

 

1.1. QUESTÕES DIRECIONAIS DA PESQUISA 

Admitida à importância de um instrumento de planejamento ambiental territorial, 

norteado pelo potencial erosivo e pela capacidade de suporte do ambiente semiárido, 

a pesquisa buscará responder a seguinte questão central: Como interpretar a dinâmica 

das paisagens de ambiente semiárido quanto às suas fragilidades ambientais frente a 

processos erosivos? Para tanto, será necessário responder outras questões que 
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servirão de intermédio para a resposta da questão central, considerando uma área teste 

do semiárido do Rio Grande do Norte como área de estudo, a saber: Como os 

elementos integrantes das paisagens se organizam no espaço geográfico para 

formação de unidades de paisagens representativas do semiárido na área de estudo? 

Qual a erodibilidade dos solos representativos de cada unidade de paisagem 

estudada? Como analisar as componentes climáticas para fins de compreensão do 

potencial erosivo das chuvas na área de estudo? Quais os pesos potenciais das 

variáveis do ambiente para um cálculo de fragilidade ambiental nas diferentes unidades 

de paisagem representativos do semiárido? Quais os sistemas ambientais com maiores 

graus de fragilidade ambiental na referida área de estudo? 

Desse modo, a pesquisa aponta para hipótese de que, para estimar a 

suscetibilidade a erosão a partir do conceito de fragilidade ambiental no semiárido, é 

preciso considerar as características próprias desse ambiente, principalmente as 

variáveis relacionadas aos solos, e dentro deste, os atributos de classes de solos típicas 

do semiárido e suas relações com as demais componentes da paisagem. Esses 

elementos da fragilidade, analisados de forma sistêmica, darão suporte para uma 

análise que relacione o tipo de unidade de paisagem ao seu grau de fragilidade 

ambiental. Assim, será possível relacionar a fragilidade por unidade de paisagem 

representativa do semiárido, já que é a integração dos elementos que faz a composição 

do sistema.  

Porquanto, essas respostas, resultarão em material contribuinte para o 

planejamento e ordenamento territorial, principalmente no que concerne ao uso e 

ocupação do semiárido, e principalmente, uma metodologia de análise da fragilidade 

ambiental frente aos processos erosivos, próprio para o ambiente semiárido.  

Dessa forma, esse quadro geral de características do ambiente pode facilitar na 

tomada decisões nos territórios de atuação do poder público, bem como na forma de 

apropriação para produção por parte da população local, se configurando em 

desenvolvimento local.  

 

1.2.  OBJETIVOS 

 Objetivo geral:  

• Analisar as unidades de paisagens semiáridas no município de Currais Novos, 

na perspectiva da compreensão de sua fragilidade aos processos erosivos.  

 Objetivos específicos: 
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• Revisar a compartimentação das unidades de paisagem da área de estudo; 

• Conhecer a erodibilidade dos solos representativos de cada unidade de 

paisagem definida;  

• Atribuir pesos às variáveis da paisagem relacionadas à suscetibilidade a 

erosão;  

• Estabelecer relações entre unidades de paisagem e a fragilidade à erosão para 

paisagens do semiárido.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Conceituar fragilidade ambiental nos moldes tratados atualmente pela geografia 

perpassa pela compreensão da análise integrada dos meios, bem como, da 

modelagem de sistemas ambientais, devido à quantidade e complexidade dos 

elementos a serem analisados. Esses estudos levam em consideração a análise 

integrada de um determinado meio e pressupõe o entendimento da dinâmica de 

funcionamento do ambiente natural com ou sem intervenção do homem. Para tanto, os 

modelos de fragilidade dos ambientes naturais buscaram respaldo no conceito de 

Unidades Ecodinâmicas, que será discutido adiante, e está sob a égide da Teoria Geral 

dos Sistemas preconizada por Bertalanffy (1937).  

Essa abrangência de conceitos envolvidos da temática das fragilidades dos 

meios trouxe também definições conceituais divergentes. Conforme afirmam Nilsson e 

Grelsson (1995), espécies, comunidades, ecossistemas ou paisagens que podem ser 

facilmente alterados são chamados de frágeis, sensíveis ou vulneráveis. Tais termos 

são utilizados como sinônimos para alguns autores e com significados particulares para 

outros. Nesse sentido, conforme será discutido adiante, a compreensão do conceito de 

fragilidade ambiental ainda se confunde com a definição de outros conceitos e 

categorias, tais como, vulnerabilidade ambiental, e, até mesmo, risco. Sem dúvida, 

todos eles estão intimamente ligados, mas é preciso utiliza-los de forma correta para 

que se tenha uma melhor compreensão dos fenômenos estudados.  

Desse modo, as discussões acerca da temática proposta tiveram início pelas 

bases conceituais que permeiam a compreensão do conceito e da operacionalização 

da fragilidade potencial dos meios naturais. Em seguida, considerou-se necessário 

discutir a fragilidade ambiental enquanto conceito e categoria de análise, bem como a 

operacionalização do mesmo.  



 

19 
 

Por fim, foi necessário conhecer acerca do ambiente semiárido e de como o 

estudo da fragilidade desses ambientes têm sido realizados por meio de modelos de 

fragilidade ambiental.  

 

2.1. O CONCEITO DE PAISAGEM E SUAS CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

O conceito de paisagem está sendo discutido na Geografia desde as abordagens 

positivistas do século XIX até às culturais, que assumem importância no século XX, 

além da atualidade que, por vezes, aparece também como uma categoria de análise 

do espaço.  

Tradicionalmente, a paisagem foi classificada em dois tipos, a paisagem natural 

e a paisagem artificial ou cultural, sendo a primeira a combinação dos elementos 

naturais como clima, relevo, solo, vegetação. Já a segunda, a paisagem modificada 

pela ação humana.  

No entanto, longe dessa definição simplificada do conceito de paisagem, 

diversos autores se dedicaram a compreender a paisagem como o resultado da relação 

sociedade/natureza como um único indissociável, resultado das abordagens sistêmicas 

na geografia que surgem com a Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy (1937).  

Assim, de acordo com Nucci (2009, p. 51), “o termo paisagem apresenta ao 

longo de sua história vários significados e, desde o início do século XX, vem retomando 

sua importância nos estudos que tratam tanto da natureza quanto da cultura”.  

De acordo com Frovola (2001), inicialmente na geografia russa, a noção de 

paisagem se inseria no contexto da elaboração de novos métodos de divisão regional. 

O desenvolvimento deste novo conceito ocorreu simultaneamente com a evolução do 

sistema de divisão territorial, que se tornou uma das principais ocupações dos 

geógrafos russos.  

Assim, como consequência das investigações sobre os meios eficazes para a 

gestão dos imensos espaços e a rápida criação da cartografia, tanto a geografia russa 

como a alemã focaram inicialmente no estudo dos dados fisionômicos das paisagens 

(FROVOLA, 2001), algo que foi mudando ao longo do tempo, alterando-se a atenção 

da fisionomia à fisiologia da paisagem, possibilitando o estudo dos componentes da 

paisagem, como os solos (NAKASHIMA, et al., 2017), estudos fortemente influenciado 

por Dokuchaiev (FROVOLA, 2001), que pretendiam compreender o funcionamento da 

paisagem.  
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  Outra definição clássica é à proposta por Georges Bertrand (1972), geógrafo 

francês, que aponta que a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, resultado da combinação 

dinâmica, portanto 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.  

    Do mesmo modo, nas concepções geoecológicas, a paisagem é um espaço 

físico e um sistema de recursos naturais aos quais, integram-se as sociedades em um 

binômio inseparável Sociedade/Natureza (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2007). 

Assim, por se constituir em um conjunto heterogêneo de formas naturais e 

artificiais (SANTOS, 1998), a paisagem vem sendo amplamente estudada nas 

pesquisas da geografia física ou de caráter ambiental, pois permite ao pesquisador uma 

análise geográfica de seu objeto de estudo.   

Desse modo, segundo Ferreira (2010), a essência do conceito de paisagem se 

baseia na identificação da interação entre o processo de apropriação de um território 

pelo homem e a base natural, definidas em compartimentos espaciais delimitados 

segundo variados critérios. Esses compartimentos originaram uma importante 

categoria de análise na geografia, as unidades de paisagem, que podem mudar de 

nome, a depender do autor, mas são sinônimos no que se refere a processos e função.  

Como exemplo, em Tricart (1977), surgem as Unidades Ecodinâmicas, definidas 

pelo autor como um sistema de relações mútuas entre os componentes, conforme 

falado anteriormente. Nessa abordagem da paisagem, o balanço 

morfogênese/pedogênese é de fundamental importância para o conhecimento das 

unidades de paisagem no que se refere à estabilidade e instabilidade do meio, sendo 

de fundamental importância nos estudos de fragilidade ambiental frente aos processos 

erosivos.  

Concernente à escala das unidades de paisagem, Monteiro (2001) faz referência 

a uma definição de Lopez e Lopez (1986), que aponta as unidades de paisagem como 

sistemas de fronteiras de complexa delimitação, pois têm um espectro taxonômico 

variado que ocupam um determinado espaço e certo período de tempo, cuja existência 

é condicionada pelo funcionamento de seus elementos.  

Esse espectro taxonômico que define escalas diversas de unidades de paisagem 

foi discutido por BeroutchachvillI e Bertrand (1978). Os referidos autores, após um 
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período de discordância com Sotchava (1977), cederam em definir níveis taxonômicos 

de unidades de paisagem que estivessem subordinados conceitualmente à abordagem 

geossistêmica, e não, inserindo o geossistema como táxon, conforme haviam feito 

outrora, mas sim, como uma abstração ou conceito.  

Sendo assim, cada unidade de paisagem pode ser analisada à luz da abordagem 

geossistêmica. Para tanto, BeroutchachvillI e Bertrand (1978), afirmam que cada 

geossistema é definido por uma sucessão de estados no tempo, e cada "estado" 

corresponde a uma estrutura. A mudança no geossistema ocorre quando há uma 

mudança na estrutura e funcionamento, isto é, quando há uma mudança no conjunto 

de "estados". Assim, é possível concluir que o geossistema é uma abstração, um 

conceito, mas que, estrutura e funcionamento são realidades objetivas e mensuráveis 

no tempo e no espaço (BEROUTCHACHVILLI; BERTRAND, 1978).  

Assim sendo, o ambiente pode ser delimitado em unidades de paisagem que 

vão desde a Zona, Domínio, Região Natural, Geocomplexos, Geofácies e Geotópos 

(BERTRAND, 1972; BERTRAND C. & BERTRAND G., 2009). Em seguida, pode ser 

analisado, adotando o geossistema como uma abstração, conforme Sotchava (1977) e 

BeroutchachvillI; Bertrand (1978), e a Zona, Domínio, Região Natural, Geocomplexos, 

Geofácies como unidade taxonômica, conforme apontado por Bertrand C. e Bertrand 

G.  (2009).  

Sobre as formas de análise, as contribuições teóricas e metodológicas de 

Augusto Figueiredo de Monteiro para os estudos da paisagem, a partir da abordagem 

geossistêmica, foram relevantes. Apresentando um aporte metodológico para o estudo 

geossitêmico, Monteiro (2001), afirma que o clima deve ser colocado no plano superior, 

não por ser julgado o núcleo do sistema, mas por ser o insumidor da energia que 

movimenta o sistema. Para o referido autor, além dessa variável (clima), as outras 

variáveis do meio também devem ser consideradas.  

Desse modo, em seus relatos sobre a execução de trabalhos que buscaram uma 

análise sistêmica, Monteiro (2001) relata que a “integração foi tentada pela proposta de 

‘montagem’ da estrutura geossistêmica”, ou seja, que o tratamento geossistêmico visa 

a integração de variáveis do meio, fundindo recursos, usos e problemas, configurados 

em unidades homogêneas que assumem um papel primordial na estrutura espacial e 

que conduz ao esclarecimento do estado do ambiente.  

Apoiado nessa premissa surge à necessidade de compartimentação das 

unidades de paisagem pertencentes ao semiárido potiguar, primeiro passo para uma 
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análise geossistêmica que leve a compressão da fragilidade do ambiente semiárido por 

unidade de paisagem.  

Dessa forma, orientada por esta perspectiva, a pesquisa proposta se desenvolve 

na perspectiva da análise integrada de paisagens pertencentes ao semiárido do Rio 

Grande do Norte, no intuito de contribuir para uma análise da fragilidade, orientada 

pelas características próprias desse ambiente, resultando em material subsidiário ao 

planejamento ambiental, gestão e tomada de decisão.  

Entretanto, antes disso, é preciso definir, conceitualmente, o fenômeno a ser 

analisado nessas unidades. Por isso, segue um resgate dos principais conceitos que 

se confundem na temática de erosão de solo e mudança da paisagem.  

 

2.2. ELEMENTOS DA ECOGEOGRAFIA NA COMPREENSÃO DA FISIOLOGIA 

DA PAISAGEM 

 

Como visto anteriormente, a adoção do conceito de sistema aos estudos da 

paisagem trouxe inúmeras contribuições às análises de sistemas ambientais. Algumas 

abordagens surgiram como resultados da integração entre os elementos bióticos, 

abióticos e antrópicos da paisagem, entre elas a de geossistema proposta pelo russo 

Sotchava em 1960 (BEROUTCHACHVILI; BERTRAND, 1978). A abordagem sistêmica 

incorporada pelo geossistema oferece para os estudos das paisagens a oportunidade 

da análise integrada dos seus elementos, propiciando uma visão holística, que é de 

suma importância para o processo de intervenção, no que diz respeito ao planejamento.  

Sob este ponto de vista, Tricart (1977), compreendeu que a análise integrada 

precisaria levar em consideração a dimensão espacial, assim, ele procurou desenvolver 

trabalhos que passasse pela compreensão da paisagem, não apenas através dos seus 

elementos físicos e bióticos, mas também pela ação do homem.  

Desse modo, o referido autor afirma que a necessidade de incorporar os 

fundamentos teóricos e os resultados das investigações da Ecologia, do Planejamento 

e Gestão Ambiental e Territorial, exigiu observar a dimensão espacial dos fenômenos, 

permitindo à Ecologia incorporar o conceito de paisagem (TRICART & 

KIEWIETDEJONGE, 1992 apud RODRIGUEZ et al., 2007) e à geografia a 

compreensão da Ecodinâmica dos meios (TRICART, 1977), da Ecogeografia 

(TRICART; KILIAN, 1982) ou da Geoecologia da Paisagem (TROLL,1950 apud TROLL, 

1997; RODRIGUEZ, SILVA, CAVALCANTE, 2010).  
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A partir dessa compreensão, Tricart propõe a Classificação Ecodinâmica dos 

meios, que foi publicado no Brasil através do IBGE, em 1977. Segundo Tricart (1977), 

a organização do espaço deve levar em consideração a intervenção em um ambiente 

dinâmico e não em um meio inerte, superando às visões fisiográficas do ambiente e 

inserindo as perspectivas sistêmicas ou de análise integrada da paisagem. Nesse 

sentido, a proposta de Tricart (1977) para esse tipo de análise do meio distinguiu três 

grandes tipos de meios morfodinâmicos, em função da intensidade dos processos 

atuais, no tocante ao balanço morfogênese/pedogênese. Essa classificação foi 

intitulada de ecodinâmica dos meios, e foi de fundamental importância para os estudos 

posteriores desse autor, bem como para aqueles que trabalhariam com os temas de 

fragilidade e vulnerabilidade ambiental. 

Para Tricart (1977. p.32), “o conceito de unidade ecodinâmica é integrado no 

conceito de ecossistema. Baseia-se no instrumento lógico de sistema, e enfoca as 

relações mútuas entre os diversos componentes da dinâmica e os fluxos de 

energia/matéria no meio ambiente”, bastante distinto do ponto de vista estático do 

inventário. Desse modo, os ambientes foram divididos conforme seu grau de 

estabilidade, a saber: os Meios Estáveis, Meios fortemente Instáveis e Meios 

Intergrades. A partir dessa classificação dos meios morfodinâmicos, a Geografia Física 

passa a ter um melhor suporte para análise integrada da paisagem.  

Partindo dessa visão, Tricart complementa sua obra com a abordagem da 

Ecogeografia, uma continuidade, por ser mais abrangente, incorporando a Hidrologia, 

a Edafologia, a geomorfologia, a climatologia e os aspectos antrópicos, com vistas ao 

ordenamento do meio natural. Nesse sentido, Tricart e Kilian (1982), afirmam que 

somente o conhecimento da dinâmica do meio poderá oferecer respostas ao seu 

correto ordenamento, assim, apoiados na experiência profissional, os referidos autores 

afirmam que adotaram um ponto de vista ecológico e espacial, para designar essa 

forma de enxergar o meio, que denominaram de Ecogeografia.   

Assim, por partir da classificação dos meios ecodinâmicos, a ecogeografia 

também considera fortemente o balanço morfogênese/pedogênese, compreendendo 

que, as unidades morfopedológicas são partes do meio nos quais coexistem conjuntos 

geomorfológicos e unidades de solos correspondentes, sendo seu diagnóstico a 

primeira etapa de conhecimento de uma região (TRICART; KILIAN, 1982) e de suma 

importância para o estudo da fragilidade dos ambientes.  
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Segundo Tricart e Kilian (1982), os fenômenos estudados pela geomorfologia 

podem inserir-se nos estudos ecogeográficos de duas maneiras diferentes, a saber: 

Primeiro, desempenham um papel importante na dinâmica dos sistemas naturais, pelos 

fluxos de matéria inerente ao modelado da superfície e as modificações que resultam 

desses processos, bem como o fluxo de energia. Por isso, possuem fortes relações 

com a vegetação e a pedologia. Também, são fortes limitantes para que se faça uso e 

ocupação.  Segundo, apresentam, ao longo do tempo, características importantes do 

meio natural que são parâmetros dos aspectos e das manifestações desse meio 

estudado por outras disciplinas. Igualmente, ajuda a compreender um passado 

distante, no caso de meios estáveis.  

Assim, pautado na ecogeografia, caracterizar a geomorfologia, entender seus 

processos formadores e sua função, são condições prévias indispensáveis para o 

estudo da pedogênese do local e para a cartografia dos tipos de solos. Do mesmo 

modo, o estudo da geomorfologia é importante para a compreensão dos fenômenos 

hidrológicos e de uso, sendo a geomorfologia um elemento de análise necessário para 

um enfoque sistêmico, principalmente aqueles relacionados a compartimentação de 

unidades de paisagem que partem da fisionomia à fisiologia da paisagem, sendo, 

metodologicamente, ponto de partida dos níveis de tratamento da pesquisa proposto 

por Ab´Saber (1969).  

 Em um segundo passo de avanço da pesquisa, Ab´Saber (1969) propõe a 

obtenção de “informações sistemáticas sobre a estrutura superficial das paisagens, 

referentes a todos os compartimentos e formas de relevo observados”. Já no terceiro 

momento o referido autor propõe o conhecimento do funcionamento da paisagem, ou 

seja, a fisiologia da paisagem, “uma proposta de análise tendo a paisagem como 

unidade espacial, sua integração no espaço e no tempo, sem descuidar dos processos 

genéticos de sua elaboração” (CONTI, 2001, p. 63). Diz respeito ao terceiro nível na 

metodologia das pesquisas geomorfológicas proposto por Ab’Saber (1969), baseada 

na compressão dos processos pedogenéticos e morfoclimáticos.  

Desse modo, o estudo dos solos entra como elemento para compreensão 

integradora das paisagens, pois, segundo Nakashima et. al., (2017), a compreensão 

do solo como corpo tridimensional, geneticamente derivado da interação de forças 

diversas sobre os materiais da crosta terrestre “implica na necessidade de integração 

dos estudos de geologia, geomorfologia e pedologia”.   
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Nesse contexto, os solos aparecem como elemento da paisagem que consegue 

explicar a dinâmica do meio atual, bem como as pressões impressas a estes meios. 

Isso é possível graças as características próprias de cada solo, dentro destas,  estão 

aquelas relacionadas ao conjunto de característica que ajuda a identificar os solos mais 

ou menos suscetíveis a sofrer erosão, ou seja, sua erodibilidade, fortemente 

relacionadas às características intrínsecas de cada solo, também, àquelas relacionadas 

ao conjunto de etapas que ajudam a identificar quais solos passaram ou estão 

passando por processos erosivos. 

Genericamente, esses processos erosivos são compostos pelas etapas de 

desagregação, transporte e deposição, e em cada uma delas, fatores do processo 

erosivo atuam concomitantemente para este fim. Entre esses fatores estão, 

principalmente, as chuvas, atuando na erosividade, e a natureza do solo, implicando 

na erodibilidade (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2005; PANAGOS et. al., 2015).  

Sobre essa temática,  Ab’Saber (2006), afirma que a erodibilidade, “aquilo que é 

frágil por princípio”, e a erosividade, “processos que agridem espaços que possuem 

fragilidades intrínsecas”, são temas dotados de grande importância para as ciências da 

Terra, pois, a erosividade acentua a degradação de setores de um território sujeitos 

localmente a uma marcante erodibilidade. Nesse sentido, o autor reforça que todo o 

planejamento de uso do solo requer conhecimento sobre sua fragilidade, que perpassa 

a compreensão da erodibiliade e erosividade, e que esses temas são tratados no 

âmbito do estudo da fisiologia da paisagem em diferentes ecossistemas e em face de 

ações antrópicas.  

 

2.3. FRAGILIDADE OU VULNERABILIDADE? 

 

A palavra fragilidade tem sua origem no latim fragilitas que significa, “propenso 

a quebrar, frágil”, também relacionado à frangere, “quebrar, romper” (Dicionário Online 

de Português, 2018) ou estado de instabilidade (Dicionário Aurélio Online, 2018).   

Surgido originalmente na ecologia dos ecossistemas, o conceito de fragilidade 

se fechava a análise das caraterísticas internas dos mecanismos sucessões 

ecológicas. No entanto, com o emergir das discussões das problemáticas ambientais 

na década de 1960, com Relatório do Clube de Roma, houve a necessidade de ampliar 

o olhar para além dos fenômenos naturais, e buscar explicações para às 

transformações que são frutos das interferências humanas.  
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Ademais, a tendência do campo científico às abordagens matemáticas, 

estatísticas e de modelo, resultou na mudança de paradigma na ciência geográfica, 

culminando na chamada geografia quantitativa, abrindo espaço para que, mais a frente, 

os modelos de mensuração de fragilidade dos meios pudessem incorporar variáveis 

diversas, para além daquelas análises de fragilidade dos ecossistemas per si, 

incorporando as variáveis de cunho humano e morfopedológicos. Nesse ínterim, as 

abordagens científicas que tratam da relação homem/meio passaram a ser tendência 

(GREGORY, 1992), e a ciência geográfica surge como um campo promissor para os 

estudos dos fenômenos que envolvem essa relação.  

Nessa perspectiva, Nilsson e Grelsson (1995) afirmam que existem duas 

abordagens principais acerca do conceito de fragilidade, a primeira que apresenta uma 

dualidade entre, revelar áreas que são naturalmente frágeis, devido suas 

características e sucessões internas, e apresentar áreas que mudam como resultado 

das pressões externas, naturais ou humanas. Já a segunda, inclui tanto as 

características internas como externas, simultaneamente, ou seja, devem-se observar 

causas naturais e antrópicas no conceito de fragilidade e no reconhecimento dessas 

áreas.  

Sobre essas abordagens, Smith e Theberge (1986), tratando fragilidade e 

estabilidade como extremidades opostas de um espectro ou gradiente, e concordando 

com Gigon (1983), afirma também que, tentativas foram feitas para diferenciar a 

fragilidade devido a tensões naturais ou induzidas pelo homem, ou para dividir a 

fragilidade natural em decorrência de perturbações naturais externas e fragilidade 

inerente à estrutura do ecossistema.  

Para Nilsson e Grelsson (1995), essas abordagens não são necessariamente 

contraditórias, pois áreas inerentemente frágeis por processos internos, também 

podem ser consideradas mais, ou menos, suscetível às pressões externas, se 

comparada com outras.  

De acordo com o referido autor, a maneira de se estudar a fragilidade dos 

ecossistemas também depende da escala utilizada, tais como, escala temporal e escala 

espacial. Assim, um ecossistema que é altamente estável por um longo período de 

tempo, pode ser altamente frágil em um período de curto prazo. De acordo com 

Clemente et al., (1987), essa leitura acerca do conceito de fragilidade ambiental é 

entendida como susceptibilidade a mudanças irreversíveis em sistemas maduros, uma 

vez que a recuperação, após um distúrbio drástico, é irreversível em nossa escala 
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temporal. Por outro lado, com relação à escala espacial, um sistema que pode parecer 

muito frágil em uma pequena área, no entanto, pode ser estável quando visto em larga 

escala. Uma hipótese é a de que no ambiente onde as perturbações produzem 

manchas e instabilidade temporal em pequenas áreas, o mosaico agregado dessas 

manchas em áreas maiores pode ser constante. Assim, perturbação local seria 

necessária para garantir a estabilidade de vários ecossistemas combinados em uma 

região (NILSSON; GRELSSON, 1995). 

Em síntese, para Nilsson e Grelsson (1995), o tipo de fragilidade inerente do 

sistema é impossível de ser quantificada. Desse modo, a fragilidade que pode ser 

observada é aquela como resultado das perturbações naturais ou por causas humanas 

operando no sistema.  Nesse sentido, os vários aspectos da fragilidade do meio não 

são quantificáveis como um todo (NILSSON; GRELSSON,1995) e relacionados, 

buscando as possíveis quebras de interação entre os elementos naturais (FIERZ, 

2008). Assim, o meio mais comum de avaliar a fragilidade é em relação a um tipo 

particular de perturbação e os recursos considerados mais afetados (SMITH; 

THEBERGE, 1986).  

Com relação ao tipo particular de perturbação, elencou-se para fins deste 

trabalho a erosão e os recursos afetados por estes processos. A erosão aparece como 

importante categoria de análise, pois ajudará a definir a inclinação do balanço 

morfogênese/pedogênese, além de ajudar a compreender as relações de 

uso/ocupação e emprego da técnica nos ambientes naturalmente frágeis a processos 

erosivos. Assim, exibem-se os processos erosivos como fios condutores que levam a 

compreensão de instabilidade dos sistemas.   

Desse modo, Ross (1990), baseado em Tricart (1977), apresentou uma forma 

de classificar as áreas em unidade ecodinâmicas de instabilidade potencial, quando a 

interferência antrópica é muito restrita e prevalece a cobertura vegetal, porém 

apresentam características naturais e susceptibilidade a intervenções antrópicas que 

os tornam mais ou menos frágeis; e instabilidade emergente, quando houve notáveis 

transformações do ambiente natural, seja por forças endógenas, condições 

bioclimáticas, irregularidade climática ou intervenções antrópicas (ROSS, FIERZ, 

AMARAL, 2008).  

Nessa perspectiva, Ross (1994), publicou sua principal obra acerca de um 

modelo de mensuração da fragilidade ambiental. Na referida obra, intitulada “Análise 

Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados”, é possível perceber 
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que a análise da fragilidade ambiental é uma proposta de classificação dos níveis de 

fragilidade dos ambientes naturais e modificados, pois, ele compreendeu que “a ação 

antrópica na natureza afeta a funcionalidade do sistema e induz aos processos 

degenerativos” (AMARAL; ROSS, 2009. p. 60).  

Para Ross (1994), a fragilidade dos ambientes naturais é analisada face às 

intervenções humanas, e considera as mudanças no estado de equilíbrio dinâmico do 

ambiente, o qual será maior ou menor em função de suas características genéticas. 

Por isso, o estudo da fragilidade passa pela compreensão do relevo, da geologia, do 

solo, do uso da terra, cobertura vegetal e clima, e, deve ser realizado quando se 

pretende aplicá-lo ao planejamento ambiental territorial.  

Nessa mesma forma de entendimento, o Ministério de Meio Ambiente e Energia 

da Costa Rica, publicou através do Decreto 32967/2006-MINAE, uma definição para 

fragilidade ambiental que se aproxima das definições mencionadas. No referido 

documento as áreas ambientalmente frágeis são definidas como, 

 

espacio geográfico que en función de sus condiciones de 

geoaptitud1, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que 

lo conforman y su particularidad sociocultural; presenta una 

capacidad de carga restringida y con algunas limitantes técnicas 

que deberán ser consideradas para su uso en actividades 

humanas. (COSTA RICA, Decreto No.32967-MINAE,2006, p.4). 

 

 

Petrosillo et al., (2006), também afirmam que a fragilidade de um ecossistema 

no tempo, depende da sensibilidade do sistema e das tensões sobre ele, dadas por 

perturbações esperadas e inesperadas, naturais ou antrópicas.  

De igual modo, Fierz (2008) afirma que cada sistema possui características 

próprias com diferentes estágios de fragilidade, portanto, nessa afirmativa, a fragilidade 

está relacionada à suscetibilidade a mudanças de cada sistema ambiental.  

Não muito diferente, mas com conotação expressa de resiliência, o Programa de 

Ordenamento Ecológico Local do município de Cabo Corriente (2011), Jalisco, no 

México, considera fragilidade ambiental como a capacidade intrínseca de uma unidade 

 
1 Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio geográfico desde el punto de vista biológico, en 
particular, considerando la naturaleza y características de la cobertura vegetal que pueda estar presente, 
como base biotópica de soporte de un ecosistema dado, considerando variables tales como zonación y 
conectividad biológica de los ecossistemas. (COSTA RICA, DECRETO 32967-MINAE, 2006).  
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territorial natural, ecossistema ou comunidade para enfrentar agentes de mudança, 

com base na força de seus componentes e na capacidade e velocidade de regeneração 

do meio ambiente. (MÉXICO. Programa de ordenamento ecológico local del município 

de Cabo Corrientes, Jalisco, (2011)). 

De igual modo, a Partnership for European Environmental Research (PEER, 

2018), uma parceria de oito dos maiores centros ambientais da Europa, afirma que a 

pesquisa colaborativa para entender os níveis de resiliência de tais ambientes é 

fundamental para protegê-los e tomar decisões políticas informadas sobre o 

planejamento do uso da terra e a extração de recursos naturais. Haja vista que, 

ambientes frágeis são de importância fundamental nas interações entre a humanidade 

e o meio ambiente, pois são frequentemente um indicador precoce dos efeitos em longo 

prazo da atividade humana e também contribuem com importantes funções do 

ecossistema.  

Desse modo, conforme afirma Santos (2016), a análise da fragilidade considera 

a estrutura e o funcionamento dos ambientes naturais, considerando as transformações 

promovidas pelas atividades humanas, o que permite definir a capacidade de suporte 

dos sistemas para o desenvolvimento das atividades produtivas e culturais.  

Dessa forma, é possível compreender que, da etimologia da palavra ao seu uso 

nas diversas áreas do conhecimento, a palavra fragilidade defende um status quo de 

suscetibilidade, independente das condições externas. Assim, um sistema ambiental, 

por suas características genéticas e de inter-relação com outros sistemas, pode ser 

considerado mais ou menos frágil, fato que, não exime às condições de externalidade 

antrópica do meio no seu processo de mudança, podendo assim, intensificar a condição 

natural de fragilidade desse meio, foi o que Ross (1994) definiu como fragilidade 

potencial e fragilidade emergente.  

Já em Crepani et al., (1996, 2001), o termo utilizado é vulnerabilidade, e é 

estudado como vulnerabilidade natural à perda de solo. Assim, o fenômeno analisado 

pelo referido modelo é, principalmente, a erosão, compreendendo que o ambiente 

estaria vulnerável aos processos erosivos. No entanto, são as características dos 

elementos do ambiente que o tornam mais ou menos suscetível aos processos 

erosivos, ou seja, o ambiente é, devido suas próprias características (de solo, clima, 

vegetação, usos e outras), suscetível a erosão.  

Essa forma de apreensão dos conceitos de fragilidade e vulnerabilidade levou 

muitos autores a tratá-los como sinônimos. Outrossim, seguindo o mesmo 
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entendimento, Sporl (2007), entende fragilidade ambiental e vulnerabilidade ambiental 

como sinônimo. Para ela, a fragilidade ambiental corresponde ao grau de 

suscetibilidade a qualquer tipo de dano. Nesse sentido, para a referida autora, a 

finalidade é identificar e analisar os ambientes em função de seus diferentes níveis de 

vulnerabilidade, principalmente frente aos processos erosivos, aos deslizamentos de 

encostas, ao assoreamento de cursos de água e às inundações (SPORL; CASTRO; 

LUCHIAR, 2011).  

Em Rodrigues (2001), os termos vulnerabilidade e fragilidade ambiental também 

são tratados como sinônimos, e estão relacionados às interferências antrópicas que 

causam mudanças no sistema.  

Do mesmo modo, Manfre et al., (2013), afirma que os trabalhos de análises de 

risco geoespacial usadas para prever locais de deslizamento de terra, vulnerabilidade 

à inundação, avaliação de taxas de desertificação e potencial de erosão, se enquadram 

no rol de trabalhos que servem para avaliar a vulnerabilidade ecológica, chamado pelo 

referido autor de modelo de análise de risco ecológico.  

Também nessa forma de compreender o dicionário de la Natureza afirma que, 

“por fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente se entende o grau de 

suscetibilidade ao dano, ante à incidência de determinadas ações. Pode definir-se 

também como o inverso da capacidade de absorção de possíveis alterações sem que 

haja perda de qualidade" (RAMOS et al., 1998).  

Para Porto (2007), o conceito de vulnerabilidade difere da definição supracitada. 

Para ele, a vulnerabilidade está relacionada a grupos sociais que estão expostos a um 

determinado fenômeno.   

Assim sendo, Santos (2015) afirma que a vulnerabilidade é social, portanto, afeta 

indivíduos de um dado ambiente. Assim, a vulnerabilidade é compreendida como a 

possibilidade de sofrer perturbações derivada de fenômenos e intervenções que podem 

ter sido originadas para além do sistema territorial do sistema afetado.  

Desse modo, a pergunta “vulnerabilidade a que?” é primária nos estudos sobre 

riscos e perigos. Nos estudos populacionais, essa pergunta se direciona a grupos 

demográficos que estão sujeitos a determinados perigos, ou seja, as “populações em 

situação de risco” (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2009). 

Em Skondras et al., (2011), vulnerabilidade é tratada como um fenômeno na 

convolução com o perigo. Uma vez que sem um perigo, nenhum sistema é 

vulnerável.  Assim, a definição de vulnerabilidade pode ser entendida como o fator de 
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risco interno de um sistema. Esse risco está relacionado às mudanças potenciais do 

sistema exposto. 

Analisando esses conceitos, Chambers (2006), encontrou que o termo 

vulnerabilidade muitas vezes é utilizado como substitutivos de pobreza. No entanto, 

para ele, vulnerabilidade refere-se à exposição a contingências e estresse, e dificuldade 

em lidar com eles.  Assim, para Chambers (2006), a vulnerabilidade tem dois lados: um 

lado externo ligado ao risco, choques e estresse ao qual um indivíduo ou família está 

sujeito; e um lado interno, que é a falta de meios para lidar com a perda, tornando o 

indivíduo fisicamente mais fraco, economicamente empobrecido, socialmente 

dependente, humilhado ou psicologicamente prejudicado. 

Nesse sentido, Almeida (2011) afirma que, é nesse contexto de inclusão das 

dimensões socioculturais na problemática ambiental que surge o conceito de 

vulnerabilidade. No entanto, de acordo com Santos (2015), a vulnerabilidade é uma 

categoria de análise multidimensional, o que permite que esta seja objeto de 

investigação por diversos campos do conhecimento científico. 

Essa assertiva tanto contribui para uma falta de consenso acerca da definição 

do conceito de vulnerabilidade, como suscita uma temática interdisciplinar onde as 

ciências sociais e naturais compartilham de uma mesma fronteira. Assim, surgem as 

categorias de vulnerabilidade social, vulnerabilidade ambiental, vulnerabilidade 

programática, vulnerabilidade individual (AYRES, et al., 2003; ALMEIDA, 2011; 

JANCZURA, 2012), todos imbricados em uma mesma compreensão geral, a de que, a 

vulnerabilidade é uma condição de estar sujeito a (o).  

Desse modo, é possível perceber que, para alguns autores, fragilidade ambiental 

e vulnerabilidade ambiental são sinônimos (CREPANI et al., 2001; SPORL, CASTRO, 

LUCHIAR, 2011; RODRIGUES, 2001), para outros não. Nesse sentido, alguns 

consideram a fragilidade como condição natural e potencial do meio a alterações, 

principalmente erosivas (ROSS, 1994; AMARAL; ROSS, 2009; FIERZ, 2008; MANFRE 

et al., 2013), e vulnerabilidade como condição de estar vulnerável a algo (PORTO, 

2007; SANTOS, 2015; MARANDOLA JR. e HOGAN, 2009; CHAMBERS, 2006), e por 

isso, existindo quando uma sociedade ou grupo de pessoas estão em situação de risco. 

Essa compreensão será adotada na realização da presente pesquisa, mas é certo que, 

fragilidade e vulnerabilidade ambiental podem ocorrer simultaneamente, pois um 

ambiente de alta fragilidade é mais suscetível a perturbações, portanto, se torna mais 
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vulnerável à ocorrência de fenômenos diversos que podem deixar uma sociedade em 

situação de risco.   

 

2.4. OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE FRAGILIDADE AMBIENTAL 

 

Dentre os modelos de fragilidade ambiental utilizados, destacam-se neste tópico 

alguns de relevância e que serviram de base para outras adaptações no campo da 

geografia. Entre eles está o Manual de Instrumentos Técnicos para o processo de 

avaliação de Estudos de Impactos Ambientais (Decreto 32967/2006), criado pelo 

Ministério de Meio Ambiente e Energia da Costa Rica. Esse manual definiu um índice 

de fragilidade ambiental (IFA) baseado em quatro eixos de informações básicas, a 

saber: “la geoaptitud del terreno, los aspectos biologicos (bioaptitud), los aspectos 

edafologicos (edafoaptitud) y los aspectos de uso del suelo antropico (antroaptitud)” 

(COSTA RICA, Decreto N°.32967- MINAE,2006, p.6). Cada eixo possui variáveis que 

são qualificadas e hierarquizadas em fragilidade muito alta a muito baixa (QUADRO 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de calcular o Índice de Fragilidade Ambiental (IFA) de um dado espaço 

geográfico, é obtendo a soma de todos os pontos por meio da equação 1 (COSTA 

RICA, Decreto N°.32967-MINAE,2006). 

(1): IFA integrado = IFA Bioaptitud + IFA Edafoaptitud + IFA Geoaptitud + IFA 

Antropoaptitud 

Índice Sub índice 

 

Antropoaptitud 

Uso del suelo 

 Paisaje 

 

Edafoaptitud 

Tipo de suelo 

Capacidad de uso de la tierra 

 

Bioaptitud 

Cobertura del suelo 

Áreas protegidas 

Potencial de corredor ecológicos 

 

 

 

Geoapititud 

Litropetrofísico 

Geodinámica externa 

Hidrogeologia 

Estabilidad de laderas 

Amenazas naturales 

Fonte: Castillo (2012) 

Quadro 1: Eixos do Modelo IFA (MINAE, 2006) 
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Outra forma de conhecer a fragilidade ambiental de uma área foi proposta por 

Johnson; Lopez; Vasque (2004). Os autores integraram planos de informações 

correspondente às unidades fisiográficas e processos atuais. As unidades fisiográficas 

se definiram pelo critério de representar unidades territoriais de mesma origem 

morfogenética. Já os processos atuais se delimitaram com base na presença de 

movimento de massa nessas unidades. 

Em Johnson; Lopez; Vasquez (2004), a variável geomorfológica entra como 

critério de diferenciação territorial e permite definir o grau de fragilidade a partir do nível 

de morfoconservação das unidades diferenciadas. A morfoconservação é trabalhada 

como o nível de desenvolvimento dos processos morfogenéticos atuais que afetam a 

unidade geomorfológica e que estão determinados pela estabilidade geomorfológica 

das vertentes.  

De acordo com a metodologia utilizada pelos referidos autores, a hierarquização 

da fragilidade ambiental da área de estudo foi realizada por unidade fisiográfica, se 

observando as superfícies comprometidas pelos processos morfogenéticos atuais em 

cada unidade, ou seja, consiste na estimação da porcentagem de superfície afetada 

por esses processos em cada unidade e, por fim, a hierarquização das unidades 

segundo o grau de fragilidade a erosão por processos atuais.  

  Com amadurecimento da pesquisa, os referidos autores apresentaram o quadro 

de classes de fragilidade que ajuda na aplicação dessa metodologia (Quadro 2). É 

importante ressaltar que o referido quadro se aplica somente a área de estudo dos 

autores, assim, é apenas um exemplo de como aplicar a metodologia em outras áreas. 

 

 

Grau de 

fragilidade 

Descrição 

Extrema Na área de estudo, quando 100% de uma unidade natural apresenta 

mobilização de partículas. Corresponde a praias, leitos fluviais, dunas 

atuais, estuários e salinas. 

Alta Na área de estudo, corresponde às áreas montanhosas, falésias e 

terraços marinhos. Unidades onde os processos atuais se manifestam 

entre 10,15% e 13,29% de sua superfície 

Média Na área de estudo, corresponde a unidade natural dos declives de 

riachos (vertentes), onde 6,4% de sua superfície é exposta a processos 

atuais 

Baixa Na área de estudo, corresponde à unidade de terraço fluvial, que 

apresenta processos atuais menores que 1% de sua superfície. 

 

Quadro 2: Grau de fragilidade ambiental por unidades fisiográficas 

Fonte: Traduzido de Johnson; López; Vásque (2010) 
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No Brasil, o modelo de mensuração da fragilidade ambiental proposto por Ross 

(1994), é muito utilizado (SANTOS & OLIVEIRA, 2013; PEREIRA NETO & 

FERNANDES, 2015; NASCIMENTO & SOUZA, 2010; AMARAL & ROSS, 2009). O 

referido modelo leva em consideração os estudos integrados de um determinado meio 

e pressupõe o entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural com 

ou sem intervenção do homem. Para tanto, esse modelo de fragilidade dos ambientes 

naturais buscou respaldo no conceito de Unidades Ecodinâmicas, e está orientado pela 

Teoria Geral dos Sistemas proposta por Bertalanffy (1937).  

De acordo com Ross (1994), a análise empírica da fragilidade exige estudos do 

relevo, do subsolo, do solo, do uso da terra e do clima. Nesse sentido, os estudos do 

solo servem para avaliação do potencial agrícola e para subsidiar os estudos relativos 

à fragilidade do ambiente frente as ações antrópicas voltadas a agropecuária e perda 

de solo. Já os estudos geológicos são importantes para que se conheça a relação 

relevo/solo/rocha, e as informações climáticas, tais como, intensidade, volume e 

duração, tanto servem para a análise da potencialidade agrícola como para avaliação 

da fragilidade natural dos ambientes.   

Desse modo, esses dados unidos aos dados de tipos de uso da terra e relevo 

(índice de dissecação ou declividade), que é indicativo do vigor dos processos de 

erosão, dos perigos de escorregamentos e inundações, são considerados produtos 

intermediários e possibilitam chegar a um diagnóstico das diferentes categorias 

hierárquicas da fragilidade dos ambientes (ROSS, 1994). Essas relações entre os 

elementos e suas funções serão consideradas como base para este presente trabalho.  

Segundo a metodologia em estudo, para cada um dos dados intermediários 

supracitados são definidas hierarquia de fragilidades de acordo com as condições do 

ambiente. Assim, as variáveis mais estáveis apresentarão valores mais próximos de 

1,0, enquanto as intermediárias apresentarão valores ao redor de 3,0 e as mais 

vulneráveis estarão próximas de 5,0.  

Para análise da geomorfologia, Ross (1994) afirma que para o estudo em médias 

e pequenas escalas deve ser utilizado como base de informação os Índices de 

Dissecação do Relevo, proposto por Ross (1990, 1992), através da Matriz dos Índices 

de Dissecação do Relevo, e quando a análise for de maior detalhe utilizam-se as 

classes de declividade. Desse modo, a partir da composição das relações destas 

variáveis as áreas serão classificadas como: Índices de Dissecação do Relevo – 
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categoria hierárquica muito fraca (1) a muito forte (5) e considerando as classes de 

declividade do relevo devem ser utilizados os intervalos propostos por Ross (1994). 

Assim, a princípio, as classes de declividade foram hierarquizadas em cinco categorias, 

a saber: 1. Muito Fraco – < 6%; 2. Fraco – 6 a 12%; 3. Médio – 12 a 20%; 4. Forte – 20 

a 30%; 5. Muito Forte – > 30%. No entanto, Ross fez uma atualização do modelo em 

2012 e inseriu como “Muito Forte” às declividades abaixo de 2% que estivessem em 

planície fluvial, além de alterar as outras classes (QUADRO 3). 

De acordo com a mesma proposta, os critérios utilizados para análise da 

fragilidade de solo devem passar pelas características de textura, estrutura, 

plasticidade, grau de coesão das partículas e profundidade/espessura dos horizontes 

superficiais e subsuperficiais. Assim, baseado em pesquisas diversas, Ross (1994) 

hierarquizou as classes de fragilidade de solo segundo o tipo de solo, também em muito 

fraca (1) a muito forte (5).  

Quanto à análise da proteção dos solos pela cobertura vegetal, a classificação 

é baseada no grau de proteção do solo que são hierarquizadas em grau de proteção 

muito alto (1) a muito baixo/nulo (5), segundo o tipo e condições de conservação da 

vegetação.  

Já as informações do clima foram citadas na proposta de Ross (1994), mas não 

houve uma definição quanto aos critérios e a forma de hierarquização. Contudo, na 

atualização do modelo em 2012, em um artigo intitulado “Landforms and environmental 

planning: potentialities and fragilities”, os critérios de análise do clima foram definidos e 

focados na intensidade, duração e volume de chuvas no local. A hierarquização das 

características temáticas está exposta no quadro 3.  

A análise integrada dos níveis de fragilidade obtida em cada critério deve utilizar 

o cruzamento dos mapas, resultando em produto cartográfico síntese, que classifica e 

qualifica a área estuda em Unidades Ecodinâmicas Estáveis e Intáveis com diferentes 

graus e Instabilidade Potencial e Emergente (ROSS, 2012).  

 

 

Classe de 

fragilidade 

Índice  Classes de 

declividade 

Tipos de solos Características 

pluviométricas 

Tipo de uso e 

cobertura vegetal 

Muito fraca 1 Até 2% Solos profundos, 

bem drenados, 

Latossolos de 

Distribuição 

regular de chuvas 

durante todo o 

ano, com 

Floresta/Matas 

naturais, florestas 

cultivadas com 

biodiversidade 

Quadro 3: Níveis hierárquicos das características dos temas analisados na proposta de 

Ross (1994;2012) 
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textura areno-

argilosos e argilosos.  

volumes anuais 

em torno de 1000 

mm / ano. 

Fraca 2 3% a 15% Solos profundos, 

bem drenados, 

Solos de textura 

média e arenosa.  

Distribuição 

regular de chuvas 

durante todo o 

ano, com 

volumes anuais 

em torno de 2000 

mm / ano. 

Formações 

arbustivas naturais 

com estratos 

herbáceos densa, 

formações 

arbustivas densas 

(mata secundária 

cerrado denso, 

Capoeira densa). 

Mata homogênea 

de Pinus densa 

pastagem cultivada 

com baixo pisoteio 

de gado, cultivo de 

ciclo longo, como 

cacau.  

Média 3 16% a 30% Solos 

moderadamente 

profundos, de 

textura média.  

Argilosos, 

Nitossolos. 

Precipitação 

anual distribuída 

de forma 

irregular, com 

períodos secos, 

entre 2 e 3 meses 

de inverno; no 

verão, com 

intensidades 

mais elevadas de 

dezembro a 

março, com 

volumes entre 

1300 a 1600 mm / 

ano. 

Cultivo de ciclo 

longo em curvas de 

nível/terraceament

o como café, 

laranja com 

forrageira, 

pastagem com 

baixo pisoteio, 

silviculturas de 

eucaliptos com 

sub-bosque de 

nativas.  

Forte 4 31% a 50% Solo raso com 

horizonte B muito 

espesso.  

Cambissolos  

Distribuição anual 

de chuvas de 

forma desigual, 

com o período de 

seca, entre 3 e 6 

meses, e forte 

concentração de 

chuvas no verão, 

entre novembro e 

abril, quando há 

70% a 80% do 

total de chuva, 

com volumes 

1600-1800 mm / 

ano. 

Culturas de ciclo 

lingo de baixa 

densidade (café, 

pimenta do reino, 

laranja com solo 

exposto entre 

ruas), cultura de 

ciclos curto (arroz, 

trigo, feijão, soja, 

milho, algodão com 

cultivo em curvas 

de 

nível/terraceament

o) 
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Outra metodologia bastante difundida foi a de Crepani et al., (1996;2001). De 

acordo com a referida metodologia, primeiro é realizada a reinterpretação das 

informações temáticas disponíveis (mapas geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 

de cobertura vegetal e uso da terra) sobre as imagens de satélite e a geração de curvas 

de intensidade pluviométrica, definindo Planos de Informação (PI) temáticos 

georeferenciados (PI Geologia, PI Geomorfologia, PI Pedologia, PI Vegetação e Uso e 

PI Intensidade Pluviométrica) (CREPANI et al., 2001).  

No modelo dos referidos autores, a interseção vetorial dos planos de 

informações temáticos define o mapa de Unidades Territoriais Básicas (UTBs), este, 

por sua vez, é composto de unidades de paisagem natural e polígonos de intervenção 

antrópica. Essas unidades de paisagem contêm uma porção do terreno onde se 

inscreve uma combinação de eventos e interações, visíveis e invisíveis (CREPANI et 

al., 2001).  

O modelo é aplicado individualmente aos temas (Geologia, Geomorfologia, 

Solos, Vegetação e Clima) que compõem cada unidade territorial básica, que recebe 

posteriormente um valor final, resultante da média aritmética dos valores individuais 

que variam de 1,0 (baixa vulnerabilidade) a 3,0 (Alta vulnerabilidade), segundo uma 

equação empírica (EQUAÇÃO 2), que busca representar a posição desta unidade 

Muito Forte 5 > 50% e 

abaixo de 

2% - em 

planícies 

fluviais 

 

Solos rasos e 

rochosos ou 

arenosos. Solos 

orgânicos e 

hidromórficos,  

Distribuição 

regular de 

chuvas, ou não, 

em todo o ano, 

com volumes 

anuais em torno 

de 2500 mm / 

ano, ou, até 

mesmo 

comportamentos 

de chuvas 

irregulares ao 

longo do ano, 

com episódios de 

alta intensidade 

de precipitação e 

volumes 

geralmente 

abaixo de 900 

mm / ano 

(semiárido). 

Áreas desmatadas 

e queimadas 

recentemente, solo 

exposto por arado/ 

gradeação solo 

exposto ao longo 

de caminhos e 

estradas, 

terraplenagens, 

cultura de ciclo 

curto sem práticas 

conservacionistas. 

Fonte: Baseado em Ross (1994, 2012) 
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dentro da escala de vulnerabilidade natural à perda de solo. Esse princípio de análise 

por unidade de paisagem também será adotado neste trabalho. Assim, tem-se: 

 

 

 (2)  

 

Onde: 

V = Vulnerabilidade 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 

S = vulnerabilidade para o tema Solos 

Vg = vulnerabilidade para o tema Vegetação 

C = vulnerabilidade para o tema Clima 

Os valores de cada tema são calculados individualmente. Desse modo, para se 

chegar na geomorfologia (R) ainda tem-se a seguinte equação (3).  

(3)  

 

 

Onde:  

G = Vulnerabilidade atribuída ao Grau de Dissecação.  

A = Vulnerabilidade atribuída à Amplitude Altimétrica.  

D = Vulnerabilidade atribuída à Declividade. 

 

Para a caracterização morfodinâmica das unidades de paisagem natural nos 

aspectos relativos ao solo são enfocadas suas condições intrínsecas, ou seja, as 

características gerais que tornam esses solos mais propensos à erosão ou maior 

erodibilidade. Enquanto que, para a análise dos polígonos de ação antrópica são 

abordados os seus atributos de superfície (CREPANI et al., 2001). Assim, tem-se as 

classes de solo e seus respectivas pesos quanto a vulnerabilidade.   

 

 

Classes de solo* Vulnerabilidade/ 

Estabilidade 

Quadro 4:  Níveis hierárquicos das classes solos quanto as características de 

vulnerabilidade à erosão   
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No que se refere a vegetação a análise, segundo esse modelo, é feita baseando-

se no grau de proteção do solo que cada vegetação pode oferecer, sendo a vegetação 

típica das Caatingas categorizado como de menor grau de proteção, ou seja, de peso 

3,0.  

Para os aspectos do clima a escala de erosividade foi construída a partir da 

distribuição linear dos valores da intensidade pluviométrica (mm/mês), sendo o peso 

1,0 para valores menores que 50 mm/mês e peso máximo de 3,0 para valores maiores 

que 525 mm/mês, não sendo possível estimar o impacto das chuvas torrenciais típicas 

do semiárido.  

No que concerne ao tema geologia, a hieraquia de pesos foi ralizada obsevando 

a resistência da rocha aos processos denudacionais, sendo as rochas ígneas e 

metamorficas às de menores pesos (1,0 – 2,3) e as rochas sedimentares de maoires 

pesos (2,4 – 3,0).  

É consenso que os modelos apresentados são de inestimáveis considerações 

para análise da fragilidade do ambiente, resultando em materiais preciosos para o 

planejamento de gestão dos territórios. No entanto, é necessário que a metodologia 

escolhida tenha o máximo de subsídio possível para área de estudo de cada 

pesquisador, assim muitas estão sendo adaptadas. No que se refere ao semiárido, as 

adaptações ainda são incipientes e não consideram as características emblemáticas 

desse tipo de ambiente, como o clima e solos, por exemplo.  

Conforme afirma Villa e McLeod (2002), um arcabouço teórico metodológico 

capaz de produzir um indicador geral de fragilidade do ambiente precisa incluir três 

componentes. O primeiro está relacionado a escolha do conceito utilizado, identificando 

Latossolos Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos, Latossolos 

Vermelhos, Latossolos Brunos, Latossolos (...) Húmicos, Latossolos 

Bruno (...) Húmicos 

1 

Argissolos, Luvissolos, Nitossolos, Alissolos, Nitossolos, Luvissolos, 

Chernossolos, Planossolos Espodossolos 

2 

Cambissolos 2,5 

Neossolos Litólicos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Regolíticos, 

Neossolos Quartzarênicos, Vertissolos, Organossolos, Gleissolos, 

Gleissolos Plintossolos, Plintossolos, Afloramento Rochoso 

3 

*As classes de solos foram atualizadas à classificação da Embrapa (1999). Assim, na 

aplicação da metodologia deve ser feito a correlação com a nomenclatura atual.  

Fonte: Crepani et al., (2001) 



 

40 
 

seus componentes e suas dependências mútuas em termos de propriedades que 

podem ser associadas a indicadores. O segundo diz respeito aos sistemas a serem 

avaliados, definindo uma maneira de decompor o sistema de destino de uma forma que 

torne prático relacionar a visão do sistema à definição de conceito adotado e assegure 

que sistemas diferentes interpretados de acordo com um modelo de sistema comum 

sejam comparáveis. O terceiro componente é a forma de calcular, ou seja, a maneira 

como os indicadores se organizam para oferecer resultados mais compatíveis com a 

realidade, usado para agregar as informações definidas pelo modelo do sistema em um 

conjunto hierarquicamente organizado de indicadores. 

Nessa perspectiva, Figueirêdo et al., (2010), afirma que a necessidade de 

definição do conceito advém das várias conceituações adotadas nas diferentes 

abordagens de análise, e que, também é importante a delimitação do sistema ambiental 

em estudo, assim como a identificação dos seus elementos constituintes. A escolha 

dos indicadores também deve estar atrelada ao conceito adotado e ao objetivo da 

análise. 

Nesse sentido, além da escolha conceitual de fragilidade ambiental adotada, e 

já discutida neste trabalho, é necessário definir o sistema ambiental que se deseja 

interpretar a partir do estudo da fragilidade do ambienta, a saber, o semiárido.  

 

2.5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

  

Por semiárido entende-se uma região caracterizada por um tipo climático de 

baixa umidade e baixo volume pluviométrico, podendo ser de altas ou baixas 

temperaturas, com precipitação média anual entre 300-400 mm (regime de chuvas de 

inverno) e 700-800 mm (precipitação de verão regime) (VERHEYE, 2009), onde 

ocorrem elevada evapotranspiração, acentuando os déficits hídricos (MONTENEGRO 

A.; MONTENEGRO L., 2012).  

No mundo, essas áreas estão distribuídas em todos os continentes. Na América 

do Sul existem três grandes áreas que se caracterizam como semiáridos, a saber: 

Extremo Norte da Venezuela e Colômbia, denominado por Ab´Sáber (1974), como 

Guajira da fachada da Venezuela; a segunda, faixa diagonal cobrindo partes da 

Argentina, Chile e Equador, denominada pelo referido autor de diagonal arréica do 

Cone Sul; e a terceira, e mais povoada região semiárida do mundo, o Semiárido 
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Brasileiro, chamado por Ab’Saber (1974) de domínios das caatingas semiáridas do 

Nordeste brasileiro.  

 De acordo com a SUDENE – Superintendência de desenvolvimento do 

Nordeste, o Semiárido Brasileiro (SAB) é composto por 1.262 municípios, dos estados 

do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais (SUDENE - RESOLUÇÃO Nº 115/2017). Os critérios 

para delimitação do Semiárido foram aprovados pelas Resoluções do Conselho 

Deliberativo da Sudene de  nº 107, de 27/07/2017, são eles: Precipitação pluviométrica 

média anual igual ou inferior a 800 mm; Índice de Aridez de Thornthwaite igual ou 

inferior a 0,50; Percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando 

todos os dias do ano. 

 Seguindo a classificação supracitada, o estado do Rio Grande do Norte teria 147 

municípios definidos como semiárido. Em estudo recente, Diniz e Pereira (2015), 

apresentaram uma classificação semelhante, mas com a utilização do modelo de Nímer 

(1979) para definir áreas em ambientes semiáridos de brando a forte (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere aos mecanismos que influenciam essas características de 

semiaridez, podem ser citados principalmente, a Zona de Convergência Inter Tropical, 

os fenômenos El Niño e La Niña, as frentes frias do sul e a temperatura da água da 

Figura 1.  Mapa de climas do Rio Grande do Norte de Nimer (1979) 

Fonte: Diniz e Pereira (2015) 
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porção do Oceano Atlântico que se encontra entre o Nordeste do Brasil e a África 

(SCHISTEK, 2013). 

 De acordo com Molion e Bernardo (2002), esses mecanismos dinâmicos que 

produzem chuvas no Nordeste Brasileiro (NEB) podem ser classificados em 

“mecanismos de grande escala, responsáveis por cerca de 30% a 80% da precipitação 

observada, dependendo do local, e mecanismos de meso e micro escalas”.  

Dentre os mecanismos de escala abrangente, destacam-se os sistemas frontais 

e a zona de convergência intertropical (ZCIT). Perturbações ondulatórias no campo dos 

ventos Alísios, complexos convectivos e brisas marítima e terrestre fazem parte da 

mesoescala, enquanto circulações orográficas e pequenas células convectivas 

constituem-se fenômenos da micro escala (MOLION; BERNARDO, 2002).  

No estado do Rio Grande do Norte, o único sistema de grande escala 

responsável por precipitações pluviométricas é a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), haja vista que, frentes frias não ocorrem em território potiguar (DINIZ; 

PEREIRA, 2015). 

No que se refere aos sistemas de meso escala para o Rio Grande do Norte, Diniz 

e Pereira (2015), apontam a relevância do fator maritimidade, das Perturbações 

Ondulatórias no Campo dos Alísios (POA) e dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN).  

De modo geral, esses sistemas se propagam para oeste, fazendo com que a 

umidade seja menor quando às influências chegam ao interior do estado, mesmo no 

caso de associação entre POA e brisa marítima, que “chegam a penetrar 300 km para 

o interior do continente, levando chuvas até a Borborema Potiguar, ou mesmo nos 

outros planaltos interiores” (DINIZ; PEREIRA, 2015).  

Contudo, os mecanismos de microescala associados aos efeitos orográficos são 

decisivos para essa diminuição de precipitação em pontos a sotavento de planaltos do 

Nordeste Brasileiro (NEB) (CONTI, 2005). No caso do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente, a Região do Seridó, onde está inserido o município de Currais Novos, 

as médias pluviométricas e duração da estação chuvosa são influenciadas pelo efeito 

do Planalto da Borborema. De acordo com Diniz e Pereira (2015), quanto mais afastado 

da encosta de sotavento da Borborema, maiores tendem a ser as médias de 

precipitação anual, fato também apontado por Azevedo e Moreira (1981).  

Além das características macroclimáticas influenciadas pelos sistemas 

atmosféricos descritos acima, é importante frisar seus efeitos em escala mesoclimática, 
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sendo as características de precipitações fundamentais para compreensão dos efeitos 

das chuvas nesse nível de análise.   

Desse modo, Ran, Su, Li, & He (2012) afirmam que, entre as características da 

precipitação, a intensidade e duração da chuva são dois fatores dominantes que 

controlam a resposta hidrológica, pois chuvas com maior intensidade e/ou maior 

duração geralmente geram um pico de escoamento mais alto, especialmente quando é 

variável temporalmente, ou seja, quando ocorrem chuvas concentrada.  

Conforme afirma Bull e Kirkby (2002), essa característica de chuvas 

concentradas é típica de clima semiárido e se configura e uma das principais 

características ligadas a processos erosivos intensos nesse tipo de ambiente. De 

acordo com os referidos autores, as análises de precipitações relacionadas à 

intensidade, duração e frequência apontam que, o excesso de água em um curto 

espaço de tempo, que infiltra e depois escoam (erosão vertical e horizontal) nos solos 

semiáridos é um relevante fator de erosão, muito mais significativos do que em terras 

úmidas e temperadas. Associado e isso, os efeitos da energia cinética das gotas de 

chuvas, no caso de chuvas concentradas, são mais desagregadores, aumentado seu 

potencial erosivo.  

A erosão do solo é afetada também por outros fatores, como solo, topografia, 

vegetação e atividades antropogênicas, como medidas de conservação do solo e 

sistemas de preparo do solo (KUZNETSOV et al., 1998). Assim, aliado aos fatores 

climáticos, as características de cobertura do solo, tipo de solo e sua erodibilidade, além 

de relevo, são essenciais para uma análise de erosão no semiárido.  

Ainda sobre essas características gerais, Ab’Saber (1974), afirma que as regiões 

secas do Nordeste situam-se, em sua maioria, em depressões interplanálticas que 

predominou intensos processos de erosão, coberta por vegetação xerófila, a Caatinga. 

Apesar de existir ambiente com características de semiaridez, fora desse contexto 

supramencionado, como é o caso do litoral setentrional do Rio Grande do Norte, aonde 

a vegetação de caatinga chega muito próxima ao mar. 

Além disso, os rios são, na maior parte, intermitentes e os solos mais comuns 

no semiárido brasileiro são os Latossolos, os Argissolos, os Neossolos Quartzarênicos 

e Litólicos, os Planossolos e os Vertissolos (SILVA et al., 2005). Na maior parte das 

depressões, esses solos são rasos e pouco desenvolvidos, tornando-os mais 

suscetíveis aos processos erosivos, como o exemplo do Rio Grande do Norte. Nesse 

estado, o semiárido se estende desde as depressões cristalinas até as áreas 



 

44 
 

sedimentares das Planícies e Tabuleiros Costeiros Semiáridos do extremo norte do 

estado, onde, “apesar da predominância de rochas sedimentares, ocorrem também 

diversas formas de solos jovens como Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Flúvicos 

e Neossolos Regolíticos” (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). Essa alta taxa de renovação se dá 

pela agressividade do clima semiárido, que tem na torrencialidade e na concentração 

de chuvas algumas de suas principais características, conforme falado anteriormente 

(DINIZ; OLIVEIRA, 2018).  

Desse modo, essas características gerais de suscetibilidade a erosão no 

ambiente semiárido, incitou a escolha desse ambiente para o estudo da fragilidade 

ambiental frente a processos erosivos. O estimulo decorre da identificação de poucos 

trabalhos que usem como base esse sistema ambiental para definição de modelagem 

de suscetibilidade aos processos erosivos em um sistema fortemente afetado por estes. 

Além disso, como falado anteriormente, a aplicação de modelos criados com base em 

ambiente muito distinto do semiárido, também chamou à atenção, no que diz respeito 

aos resultados dessas análises. Para tanto, a área teste elencada para construção da 

proposta metodologia de análise de fragilidade ambiental frente a processos erosivos 

no semiárido foi o município de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte.  
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CAPÍTULO 1 

REVISÃO DA DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS NOVOS/RN 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo integrado das paisagens foi impulsionado por sua importância na 

interpretação e atuação nos sistemas ambientais. Como forma de identificar e 

representar esses sistemas ambientais surgem as unidades de paisagem.  

A compreensão do conceito de unidade de paisagem passa por dois vieses, 

sendo o primeiro de ordem empírica e metodológica, que trata a unidade de paisagem 

como divisão de um espectro taxonômico de padrões espaciais e funcionais 

semelhantes, passível de mapeamento e dimensionamento. E o segundo, de ordem 

teórica, que funciona como base para as discussões e que respalda conceitualmente 

as delimitações da paisagem, a saber, o conceito de Geossistema.  

Amparado na Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1937), o 

Geossistema foi proposto por V. B. Sochava (1977), e aceito posteriormente por 

Beroutchachvilli e Bertrand (1978), como uma categoria de análise, uma abstração, e 

não um nível taxonômico, como tratado anteriormente por Bertrand (1972).  

Conforme Cavalcanti, Corrêa e Araújo Filho (2010), o geossistema “é um 

complexo natural que apresenta um padrão espacial resultante de sua história, sua 

autonomia funcional e da função que desempenha no contexto em que está inserido”.  

Assim, admitindo esses dois vieses, assume-se que, através da abordagem 

geossistêmica, as unidades de paisagem, podem ser analisadas e delimitadas em 

níveis taxonômicos variados, pois, em diferentes escalas, cada unidade de paisagem 

se constitui em um geossistema.  São sistemas hierárquicos que ao mesmo tempo em 

que possuem auto-organização, possuem um contexto de nível de organização 

superior, no qual, desempenham uma função (CAVALCANTI; CORRÊA; ARAÚJO 

FILHO, 2010). 

A delimitação dessas unidades de paisagem contribui para gestão de áreas, pois 

auxilia na compreensão do funcionamento dos sistemas, podendo apontar fragilidades 

e potencialidades ambientais que devem ser observadas no momento de intervenção 

nessas áreas.  
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Para o município de Currais Novos, área de estudo desta pesquisa, Oliveira e 

Cestaro (2018), realizaram a compartimentação das unidades de paisagem desse 

município. Nesse sentido, a proposta inicial foi utilizar as unidades já mapeadas como 

paisagens típicas do semiárido e seguir analisando suas fragilidades a erosão.  

No entanto, após o trabalho de campo para coletas de solo, necessárias ao 

presente trabalho de tese, além de acesso a materiais cartográficos de melhor 

resolução espacial, observou-se a necessidade de redefinição de alguns limites de 

unidades de paisagem, pois as características que as definiam estavam fora da 

circunscrição definida anteriormente.  

Além disso, percebeu-se que na escala de mapeamento pretendida (geofácies) 

as mudanças na fisionomia das paisagens estavam fortemente alinhadas às mudanças 

nas classes de solo dominantes identificadas ao longo deste trabalho e às mudanças 

na compartimentação do relevo, conforme descrito na literatura que versa sobre a 

morfopedologia (TRICART; KILIAN, 1982). Nesse sentido, partindo da fisionomia das 

paisagens resultante das relações entre as formas de relevo e os solos 

correspondentes a cada forma, foi possível redefinir e delimitar unidades de paisagens 

não mapeadas anteriormente, orientando a necessidade de revisão da 

compartimentação realizada por Oliveira e Cestaro (2018).    

 Desse modo, este capítulo tem o objetivo de revisar a compartimentação das 

unidades de paisagem do município de Currais Novos/ RN, apresentando-a como área 

de representação de unidades de paisagem típicas do semiárido 

 .  

2. METODOLOGIA 

Os dados foram coletados, através de pesquisas bibliográficas e levantamentos 

cartográficos, além de trabalho de campo.  

Desse modo, foi realizado o levantamento da malha cartográfica digital do IBGE 

(2018), com limites municipais, estaduais, rodovias e sede municipais; Carta geológica 

Currais Novos (MEDEIROS et al., 2012) e Carta geológica Santa Cruz (OLIVEIRA; 

CUNHA, 2014) ambas na escala de 1:100.000, além de mapa geomorfológico 

elaborado por Diniz et al., (2017). Esses mapas ajudaram na compreensão de 

características intrínsecas e definidoras de cada unidade de paisagem, pois a medida 

em que se aumenta o nível de detalhe do mapeamento da paisagem, alguns atributos 

físicos, naturais ou mesmo antrópico, despontam como elemento definidores da 

unidade.  



 

54 
 

 Para orientação dos locais de coleta de solo foram utilizados dados de 

gamaespectrometria. Esses dados foram gerados pelos projetos (projeto 1000) do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), e são obtidos a partir da radiação gama, que são comprimentos de onda 

caracterizados por alta energia no espectro eletromagnético (COSTA, 2013).  

 Os três radionuclídeos passíveis de medição compreendem o K (potássio), U 

(urânio) e Th (tório), eles compõem os mapas de concentração e estão associados a 

determinados tipos de rochas ou solos. Um exemplo é o mapa ternário dos elementos 

radiométricos, gerado a partir da associação de uma determinada cor a cada um dos 

radioelementos dependendo do padrão de coloração utilizado (RGB ou CMY). O 

padrão RGB associa as cores vermelho, verde e azul (Red, Green, Blue) ao potássio, 

tório e urânio respectivamente (RIBEIRO, MANTOVANI, LOURO, 2013). Esses dados 

constituem uma excelente ferramenta para o estudo de solos uma vez que 90 % dos 

raios gama são emanados nos primeiros 30 cm da superfície terrestre, camada onde 

os processos pedogenéticos são mais intensos (COSTA, 2013). 

Desse modo, fazendo uso de mapa gamaespectrométrico do município de 

Currais Novos, a amostragem de solos foi aleatória estratificada de padrão uniforme, 

observando como estrato de referência as diferentes manchas de coloração resultante 

do padrão RGB dos referidos mapas ternários que dominam em cada unidade de 

paisagem. Na análise estatística, os estratos são grupos homogêneos de indivíduos, 

que por sua vez, são heterogêneos entre diferentes grupos (ROGERSON, 2010), sendo 

representado, para fins dessa pesquisa, as manchas de coloração do padrão RGB que 

representam os elementos Th, K, U, respectivamente.  

Mesmo assim, devido à dificuldade imposta pelas condições naturais de relevo 

e vegetação para abertura de perfil de solo na circunscrição de Currais Novos, dois 

perfis foram abertos na mesma mancha de coloração e unidade de paisagem, mas fora 

da circunscrição da área de estudo, foram eles, perfil 4 e perfil 10. 

Com base nisso, em campo, foi realizado o reconhecimento de classes de solos, 

etapa que serviu para arbitrar acerca de limites de unidades da paisagem ainda 

conflitantes, sendo cada classe de solo representantes de suas unidades pertencentes. 

Nesse sentido, para ajudar nas redefinições, foram abertos dez perfis de solos, que em 

campo foram descritos, através da caracterização morfológica dos horizontes de cada 

perfil de solos (Fig. 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cap. 2) conforme o Manual de Pedologia 
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do IBGE (2017) e classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SiBCS) (SANTOS et al., 2018). 

A escolha do solo como fio condutor para delimitação de unidades de paisagem 

e posterior compreensão da sua fragilidade ambiental se deu pela própria natureza 

desse elemento da paisagem, pois os solos, por definição, se apresentam como um 

produto da interação de seus fatores de formação (JENNY, 1941). 

  Assim, também se utilizou imagens do satélite Sentinel-2A com resolução 

espacial de 10 m do ano de 2015. A referida imagem foi utilizada para observações dos 

aspectos fisionômicos e integradores da paisagem e serviu para definição do índice de 

vegetação o SAVI (Soil Ajusted Vegetation Index) (HUETE, 1988), utilizado na etapa 

de redefinição de limites de algumas unidades.  

O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) é um índice definido pela 

Equação 1, que leva em consideração efeitos do solo exposto nas imagens analisadas, 

para ajuste do NDVI (Normalized Diference Vegetation Index) 

 

Equação 1: 

 

 

Onde  L é uma constante denominada de fator de ajuste do índice SAVI, podendo 

assumir valores de 0 a 1 dependendo da cobertura do solo. Conforme Huete (1988) um 

valor para L de 0,25 é indicado para vegetação densa, de 0,5 para vegetação com 

densidade intermediária e de 1 para vegetação com baixa densidade. Após a aplicação 

dos três valores admitiu-se melhor representação do L com valor 1.  

Também utilizou-se imagens de radar do satélite Alos (Advanced Land 

Observing Satellite) no sensor de microondas PALSAR (Phased Array type L-band 

Synthetic Aperture Radare) com correção geométrica e reamostrada na resolução 

espacial de 12,5 m, para obtenção do modelo digital de elevação (MDT), que, junto ao 

SAVI ajudou na redefinição de limites de unidades que se caracterizam pela maior 

altitude e maior densidade de vegetação.   

O mapa do SAVI, MDT, geologia e características de solos foram utilizados para 

redefinição dos limites de algumas unidade de paisagem ou mesmo definir novas 

unidades, por exemplo, para diferenciar o Planalto da Borborema encosta oriental da 

encosta oriental utilizou-se o MDT para definir áreas circunscrita ao município de 

Currais Novos que estivessem em cotas acima de 440 m, associadas às áreas com 
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índice de SAVI a partir 0.255 e mudanças nas características de Neossolos Litólicos 

presentes nas duas unidades.  

Do mesmo modo, a descoberta de Neossolo Quartzarênico e vegetação de baixa 

densidade em área de base litologia distinta de seu entorno, separada por zonas de 

cisalhamento e relevo de mudança abrupta, permitiu delimitar a unidade de paisagem 

Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico da Borborema. Outrossim, a 

mudanças abrupta de morfologia de relevo plano a fortemente ondulado com mudança 

na classe de solo predominante na paisagem, permitiu diferenciar entre as unidades da 

Chapada de topo plano e Escarpas erosivas da Chapada.  

Assim, os principais critérios para diferenciação entre essas duas unidades 

foram a morfologia do relevo, os aspectos fisionômicos, permitidos observar pela 

melhora das disponibilidades de material cartográfico (Sentinel-2A, Google Earth Pro, 

Alos Palsa), a densidade da vegetação (SAVI), além de trabalhos de campo e 

características de solos, que serviram para integração dos vários elementos da 

paisagem, contribuindo para delimitação, em escala de 1:50.000, das unidades de 

paisagem do município de Currais Novos.  

Por fim, utilizou-se de mapas de unidades de paisagem de Cestaro et al., (2017) 

e Diniz e Oliveira (2018) como indicativo de unidades de paisagem e base para 

nomenclaturas.  

Desse modo, essa atualização foi baseada na relação solo-paisagem expressas 

na dinâmica pedogenética das classes de solos encontradas. Além disso, foi utilizada 

como base a compartimentação das unidades de paisagem do Rio Grande do Norte 

proposta por Diniz e Oliveira (2018) e Cestaro et al. (2007) aperfeiçoado em Cestaro et 

al. (2019). O primeiro pela atualização dos aspectos teóricos e pela incorporação dos 

aspectos morfoclimáticos e o segundo como pioneiro e marco da cartografia das 

paisagens no Rio Grande do Norte.  

Por fim, no que concerne a base teórica, foi adotado o geossistema como uma 

abstração ou conceito e o geocomplexo e geofácies como unidades taxonômicas, 

conforme BeroutchachvillI e Bertrand (1978).  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A diversidade paisagística do município de Currais Novos está relacionada à sua 

localização no cenário geomorfológico do Rio Grande do Norte, pois, se encontra em 

uma zona de transição entre as “bordas” do Planalto da Borborema e a Depressão 

Sertaneja, resultando em sistemas ambientais diversos (OLIVEIRA; CESTARO, 2012). 

O referido município está localizado no semiárido do Nordeste brasileiro, no 

Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na porção sul do território do estado 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possui uma área de aproximadamente 864,344 km2 (IBGE, 2011) e população 

estimada em 44.664 (IBGE, 2018), correspondendo a uma densidade demográfica de 

19,35 hab/km2. No contexto geológico, o município de Currais novos apresenta rochas 

antigas do embasamento cristalino que datam do Pré-Cambriano (MEDEIROS et al., 

2012).  No que se refere a sua posição no contexto geomorfológico do estado, o 

município está localizado no Planalto da Borborema, em partes mais baixas de contato 

com a Depressão Sertaneja. O relevo ondulado apresenta afloramentos rochosos e 

relevos residuais, resultante de processos erosivos intensos, impulsionado pelas 

variações climáticas abruptas ocorridas ao longo do Quaternário (AB’SÁBER, 1969). 

Figura 1: Localização do município de Currais Novos/RN 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Acerca do clima, no gráfico 1 é possível perceber que na série histórica analisada 

as médias das chuvas na área de estudo acima de 100 mm concentram-se nos meses 

de março e abril. Já as médias acima de 60 mm concentram-se nos cinco primeiros 

meses do ano e a partir de junho as médias mensais caem abruptamente, alcançando 

a menor   média mensal de apenas 0,6 mm no mês de setembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 2 apresenta as totais anuais da série histórica (1989-2019) de trinta 

anos de dados de precipitação na área em estudo. Através dele é possível perceber 

que as totais anuais de precipitações ocorridas nesse período são, em maior parte, 

abaixo de 600 mm.  

No entanto, é possível identificar totais pluviométricas acima do esperado para 

regiões semiáridas, principalmente para região estudada, como as ocorridas nos anos 

de 2004 e 2009 que se aproximam dos 1000 mm, episódios extremos que sugerem 

intensidades de chuvas com alto potencial erosivo.  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados pluviométricos cedidos pela EMPARN 
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Já os solos são, no geral, pedregosos, cascalhentos, rasos, eutróficos, com 

baixo teor de carbono orgânico e baixa capacidade de armazenamento de água (Araújo 

et al., 2017). Tais características às chuvas concentradas, possibilitam uma atividade 

erosiva intensa.  

Quanto às características de vegetação, o município em estudo está inserido no 

Domínio das Caatingas (AB’SÁBER, 1967). Para essa área, o IBGE (2012), classifica 

a vegetação dessa área como Savana e Savana-Estépica, que aparecem nas suas 

formas Florestada, Arborizada e Gramíneo-lenhosa.  

A drenagem do município de Currais Novos é representada pelo encontro entre 

os Rios Currais Novos e Picuí que a partir de então é denominado Rio Acauã. A sub-

bacia do rio Acauã corresponde a áreas nos municípios de Currais Novos e Acari, 

fazendo parte da sub-bacia do Rio Seridó, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio 
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Piranhas – Açu. Todos estes rios são de caráter intermitente e configuram um padrão 

de drenagem tipo dendrítico (OLIVEIRA; CESTARO, 2012).  

No que concerne aos aspectos históricos e socioeconômicos, Macêdo (1998), 

apurou que, ainda no século XVIII a especialização econômica da região onde o 

município está inserido era a pecuária. Essa atividade iniciou-se de forma extensiva e 

somente agora, em algumas localidades, está sendo realizada de forma semi-intensiva. 

Resistiu a vários outros ciclos econômicos, em maior ou menor intensidade de 

produção, e se consorciou com a agricultura de subsistência, sendo realizada até hoje. 

No entanto, tanto a pecuária quanto esse tipo de agricultura são altamente vulneráveis 

ao fenômeno da seca (MARENGO, 2008).   

Na passagem do século XVIII ao XIX o algodão emergiu na produção 

seridoense, e no final do referido século esse produto pôde concorrer com açúcar nas 

exportações para o mercado internacional. O algodão mocó ou seridó se adaptou as 

condições climáticas do sertão por possuir raízes profundas e por ser mais resistentes 

às pragas, podendo permanecer em produção por até oito anos (MACÊDO, 1998), e 

junto à pecuária.  

Já no século XX, na fase áurea da cotonicultura, a exploração de minérios no 

Seridó impulsionou a economia regional, principalmente com a extração de scheelita 

para retirada do tungstênio, que teve o município de Currais Novos o destaque 

principal.   

Assim, entre os anos de 1940 e 1970, com a economia alicerçada no tripé gado-

algodão-mineração, a região do Seridó viveu seu auge econômico e político.  Nesse 

interstício, começam a despontar no cenário das políticas públicas dois tipos de ações 

que dariam respaldo ao momento econômico da região. Primeiro, a ampliação de 

número de reservatórios de armazenamento de água via DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca) ou em parceria deste com proprietários rurais. E 

segundo, a construção de equipamentos urbanos e dinamização/ampliação do setor 

terciário nas cidades (MORAIS, 2005).  

Por volta da década de 70, o quadro econômico do Seridó muda. A seca de 1970 

e o baixo nível técnico de produção teriam resultado em alto custo da produção e baixa 

produtividade. Além disso, o difícil acesso a linhas de crédito, os juros elevados 

aplicados ao financiamento de produção e preços pouco compensadores no mercado, 

teriam deflagrado a crise da cotonicultura no Seridó (MORAIS, 2005). Um pouco 

adiante a mineração também passa por uma derrocada devido ao término dos conflitos 
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bélicos e da alta produção mineral da China, a partir daí a região do Seridó, e dentro 

dela, o município de Currais Novos, precisou redirecionar sua economia, 

redimensionando as atividades já existentes e fazendo surgir novos segmentos, com 

destaque para o setor de terciário de prestação de serviços.  

Por trás dessa nova estrutura socioeconômica que começou a se delinear, está 

também o fenômeno da seca e da degradação das terras produtivas. Apesar de sua 

reestruturação econômica e social, as marcas dos ciclos econômicos anteriores se 

fixaram em forma de sérios problemas socioambientais, pois essa área vem passando 

por um intenso processo de degradação. O uso intensivo do solo pelas atividades da 

pecuária, cotonicultura, mineração e pelas atividades ceramistas recentes, intensificou 

os impactos ao meio natural da região, pois na cotonicultura e na mineração o primeiro 

impacto observado é a retirada da vegetação, deixando o solo suscetível à erosão. Já 

na pecuária o pisoteio do gado, seguido da compactação do solo, despontam como 

principais impactos. Por fim, nas atividades ceramistas a retirada da mata nativa para 

queima nos fornos tem sido a principal preocupação.  

Assim, a soma dos impactos supracitados nesse solo semiárido tem sido 

apontada como principais causas do fenômeno da desertificação, pois essas atividades 

econômicas extrapolaram a capacidade produtiva do ecossistema de caatinga, inicia-

se a perda da capacidade produtiva do solo e a destruição da cobertura vegetal, dando 

início ao processo de degradação do solo (ARAÚJO; SOUSA, 2011). Assim, quando 

esse processo de degradação do solo, em ambiente semiárido, passa a comprometer 

as condições econômicas e sociais dos habitantes da região, considera-se iniciado o 

processo de desertificação (SAMPAIO; ARAÚJO; SAMPAIO, 2008).  

Desse modo, a retirada da vegetação e o pisoteio do gado aliado ao clima 

semiárido fez surgir, em parte significativa do Seridó, um quadro preocupante de 

degradação ambiental. Hoje essa região encontra-se destacada no estado do Rio 

Grande do Norte como um núcleo de desertificação reconhecido e denominado de 

Núcleo de Desertificação do Seridó (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971).  

Os estudos já realizados nessa região mostraram que os níveis de degradação 

do solo já estão intensos (ARAÚJO E SOUZA, 2012; ARAÚJO E SOUZA, 2017; COSTA 

& SILVA et al., 2017; COSTA et al., 2009) sendo justamente a área correspondente ao 

núcleo de desertificação.  Além disso, a degradação de solos no semiárido através da 

erosão pode acarretar sérios problemas sociais, tanto pelos problemas citados 

anteriormente, quanto no consumo de água, pois, a lixiviação dos solos carrega 
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nutrientes para os açudes fazendo com que ocorra um fenômeno chamado de 

eutrofização das águas dos reservatórios, tornando-as impróprias para o consumo.   

Nesse sentido, é possível perceber que os problemas socioambientais da área 

de estudo estão fortemente relacionados aos usos do solo e a falta de políticas de 

convivência com o semiárido e combate à desertificação, e não o contrário, como 

parece ocorrer no discurso de algumas políticas no semiárido. Assim, uma leitura 

correta dos processos erosivos dominantes nesse ambiente é se suma importância, 

pois, resultará em materiais consonantes com a realidade da área, ferramenta 

fundamental para um adequado planejamento ambiental.   

 

4. RESULTADOS  

 

Foram identificadas e delimitadas doze (12) unidades de paisagem no nível 

taxonômico de geofácies no município de Currais Novos (Quadro 1 e Fig. 2). Essas 

geofácies delimitadas são abarcadas, em escala ampla, pela Zona intertropical, que, 

por sua vez, abarca o Domínio morfoclimático das Depressões Interplanálticas 

semiáridas do Nordeste (Vegetado por Caatingas), conforme Ab’Saber (2003). No 

referido domínio estão inclusas as Regiões naturais dos Planaltos sedimentares, 

Planaltos cristalinos, Depressões semiáridas e Planícies/tabuleiros costeiros 

semiáridos, conforme as grandes estruturas geológico-geomorfológicas (DINIZ; 

OLIVEIRA, 2018), essas regiões são compostas pelos Geocomplexos das Chapadas 

sobrepostas ao embasamento,  Planalto da Borborema, Planaltos cristalinos residuais 

e estruturais, Sertões do Piranhas e Planícies fluviais semiáridas, conforme a 

nomenclatura adotada por Diniz e Oliveira (2018). 

Por fim, as geofácies mapeadas foram as Chapadas de topo plano, Escarpa 

erosiva da chapada, Planalto da Borborema encosta ocidental, Planalto da Borborema 

encosta oriental, Pontões agrupados e isolados da Borborema, Campos arenosos em 

relevo movimentado quartzítico da Borborema, Maciço residual da Borborema, 

Depressão Intraplanáltica do Acauã, Planície fluvial em vale confinado, Rio 

intermitentes não confinados, Planície de inundação e Planície de inundação 

excepcional.  
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Abaixo, a figura 2 apresenta o mapeamento dessas unidades no nível de 

geofácies, posteriormente, essas unidades de paisagem serão expostas, destacando-

se suas posições, características, razões de atualização e relações entre os sistemas.  
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UNIDADES DE PAISAGEM 

Domínios 

Morfoclimáticos 

Regiões 

Naturais 
Geocomplexos Geofácie 

Área 

(km²) 

Domínio das 

depressões 

Interplanálticas 

semiáridas do 

Nordeste 

(Vegetado por 

Caatingas) 

Planaltos 

sedimentares 

Chapadas 

sobrepostas ao 

embasamento 

Chapada de topo plano 6,4 

Escarpa erosiva da 

chapada 

 

34,8 

Planaltos 

cristalinos  

Planalto da 

Borborema 

Planalto da Borborema 

encosta ocidental 
512.1 

Planalto da Borborema 

encosta oriental 
151,0 

Campos arenosos em 

relevo movimentado 

quartzítico da Borborema 

59,2 

Planaltos 

cristalinos residuais 

e estruturais 

Maciço residual da 

Borborema 
12,3 

 

Pontões agrupados e 

isolados da Borborema 
6,0 

 Depressões 

semiáridas  
Sertões do Piranhas 

Depressão Intraplanáltica 

do Acauã 
68,1 

 

Planícies e 

tabuleiros 

costeiros 

semiáridos 

Planícies fluviais 

semiáridas 

Planície fluvial em/e vale 

confinado 
0,8 

 Planície de inundação 

semiárida 
7,4 

 Planície de inundação 

semiárida excepcional 
2,0 

Quadro 1: Classificação taxonômicas das unidades de paisagem do município de Currais 

Novos (RN)  

Fonte: Autores (2020) 
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Figura 2: Mapa das Unidades de paisagem do município de Currais Novos (RN)  

Fonte: Autores (2020) 
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Desse modo, seguem as unidades de paisagem na escala de geofácies 

redefinidas no município de Currais Novos.  

 

3.1 Chapada de topo plano  

A unidade de paisagem Chapada de topo plano já havia sido mapeada por 

Oliveira e Cestaro (2018), o que houve nesse mapa de atualização foram apenas 

redefinições de limites baseado na metodologia exposta no item 2.   

Assim, no município de Currais Novos, essa unidade de paisagem representa 

apenas uma pequena porção, cerca de 6,4 km2, todavia, sua ocorrência se estende por 

vários quilômetros entre vários municípios vizinhos, tais como, Lagoa Nova e Cerro 

Corá, região conhecida como Serra de Santana.  

No tocante as características geológicas/geomorfológicas essa unidade é 

constituída por material arenítico sedimentar pertencente a Formação Serra do Martins 

(OLIVEIRA; CESTARO, 2018), podendo atingir altitudes de até 800 m coberta por 

caatinga de porte arbóreo, porém muito devastada em virtude de culturas diversas, 

entre elas, a fruticultura.  

Devido a altitude a média das temperaturas mínimas é de 18ºC (CPRM, 2005), 

associada ao gradiente de altitude, a velocidade dos ventos também é maior, essas 

condições impulsionam a prática do turismo e a encomia ligada a geração de energia 

eólica nessa unidade de paisagem.  

A descrição morfológica e análises físico/químicas de cada horizonte do perfil de 

solo analisado na unidade de paisagem supracitada permitiu classificá-lo como 

Latossolo Amarelo Distrófico psamítico. Do mesmo modo, Farias et al., (2018), no cimo 

do platô da Serra de Santana também classificaram três perfis de solo na ordem dos 

Latossolos, sendo estes, dois perfis de Latossolo Amarelo Distrófico argissólico e um 

de Latossolo Amarelo Eutrófico argissólico, também encontraram um perfil de Neossolo 

Quartzarênico Órtico típico.  

Desse modo, é possível afirmar que a ordem dos Latossolos é significativamente 

representativa da unidade de paisagem ora descrita, principalmente em suas 

características de horizonte superficial de textura argilosa e oxídica, que se diferencia 

com nitidez dos solos da unidade de paisagem adjacente.  

O limite da Chapada de topo plano é a unidade de paisagem das Escarpas 

erosivas da chapada. O perfil topográfico da transição dessas duas unidades (Fig. 3) 

mostra uma mudança relativamente brusca na morfologia do relevo, saindo de um 
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relevo plano para fortemente ondulado, resultando em características distintas nos 

demais elementos da paisagem, sendo a declividade do relevo o elemento 

preponderante para definição dessa unidade de paisagem.  

Nesse sentido, a figura 5 mostra uma parte da unidade de paisagem Escarpa 

erosiva da chapada, nela é possível observar o quão inclinada é essa unidade, e como 

os limites são bem definidos quando comparado a unidade de paisagem logo abaixo. 

Do mesmo modo, a figura 4 mostra, ao fundo, o formato de platô tabular da unidade de 

paisagem Chapada de topo plano.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Perfil longitudinal entre Unidades de paisagem Chapada de topo plano e 

Escarpa erosiva da Chapada 

Fonte: Autores (2020) 

A B 
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3.2 Escarpa erosiva da chapada 

 

A unidade de paisagem Escarpa erosiva da Chapada também já havia sido 

reconhecida e mapeada por Oliveira e Cestaro (2018), do mesmo modo, houve 

redefinições em alguns limites baseado na metodologia apresentada no item 2.  

Nos achados de Farias et al., (2018), na área correspondente a unidade de 

paisagem em voga, foram classificados quatro perfis de solos, sendo eles, um perfil de 

Neossolo Regolítico próximo as bordas de terreno cristalino, um Neossolo Litólico e um 

Cambissolo Háplico.  

Na pesquisa ora apresentada, o perfil aberto na unidade de paisagem Escarpa 

erosiva da chapada encontrou um Neossolo Litólico Húmico típico. Nesse sentido, é 

possível perceber que a classe de Neossolo Litólico é significativamente representativa 

dessa unidade de paisagem que é facilmente diferenciada das áreas de platô tanto pela 

morfologia do relevo, quanto pela mudança nas características no horizonte superficial 

que nas áreas escarpadas assume uma textura arenosa.  

O terreno cristalino que está sob a chapada forma a estrutura litológica de suas 

escarpas, configurando um novo arranjo espacial que resultou na delimitação da 

unidade de paisagem Escarpa erosiva da Chapada. Esse terreno é formado por rochas 

antigas, em alguns pontos ainda em condições de rochas plutônicas, representadas 

pelos plutôns das suítes intrusivas, e outros em rochas metamórficas da Formação 

Seridó (MEDEIROS et al., 2012), ambos recoberto por vegetação de caatinga arbustiva 

/arbórea.  

Figura 4: Unidade de paisagem Chapada de 
topo plano ao fundo 

Figura 5: Unidade de paisagem Escarpa 
erosiva da Chapada 

Fonte: Autores (2020) Fonte: Autores (2020) 
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3.3 Planalto da Borborema encosta ocidental e Planalto da Borborema encosta 

oriental  

 

As unidades de paisagem Planalto da Borborema encosta ocidental e Planalto 

da Borborema encosta oriental sofreram mudanças consideráveis nessa atualização. 

A utilização do material cartográfico já descrito aliado a classificação de perfis de solo, 

permitiu diferenciar e segmentar dessas unidades de paisagem as unidades dos 

Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico da Borborema, pontões 

rochosos e a Depressão Intraplanáltica do Acauã, não mapeados anteriormente.  

Acerca dos solos foi possível classificar um perfil de Neossolo Litólico Eutrófico 

fragmentário na unidade de paisagem Planalto da Borborema Encosta Ocidental e um 

perfil de Neossolo Litólico Eutrófico típico no Planalto da Borborema Encosta Oriental, 

sendo solos comumente apontados pela literatura para esta área do Nordeste 

semiárido (FRANSCISCO et al., 2015; CORRÊA et al., 2010). Nesse sentido, admite-

se a classe de Neossolos Litólico como representativa das unidades de paisagem 

Planalto da Borborema Encosta Ocidental e Oriental.  

Essas unidades se diferenciam pela posição na compartimentação no relevo 

regional e pela densidade da cobertura vegetal presente nos compartimentos mais 

elevados da Borborema no município. Conforme observado nas figuras 6 e 7, os limites 

entre o Planalto da Borborema encosta ocidental e oriental acompanham as 

características homogêneas da densidade da vegetação em áreas elevadas do planalto 

circunscrita à área de estudo, conforme metodologia explicada no item 2.  

Essas características de maior densidade da vegetação em áreas mais altas 

estão relacionadas a fase mais úmida da Borborema que estão expostas às 

precipitações orográficas dos ventos úmidos do Leste. Assim, enquanto o Planalto da 

Borborema Encosta Ocidental se apresenta como áreas mais rebaixadas relacionada 

a regressão erosiva paralela da encosta (KING, 1956), com vegetação mais espaçada, 

o Planalto da Borborema Encosta Oriental corresponde às áreas mais elevadas do 

Planalto da Borborema dentro da circunscrição do município de Currais Novos, onde a 

barreira orográfica permite uma vegetação de caatinga mais densa, permitindo 

diferenciar essas duas unidades de paisagem.   
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Também foi possível observar que o Planalto da Borborema encosta ocidental 

apresenta grandes áreas cobertas por pavimentos dentríticos (Fig. 9), principalmente 

em relevo suave ondulado, condições também observadas no Planalto da Borborema 

encosta oriental, mas em menores proporções. De acordo com Amorim (2015), essas 

condições em solos Nossolos Litólicos “evidenciam uma condição climática semiárida 

e/ou maior intensidade dos processos denudacionais, em detrimento dos processos 

deposicionais”, pois relacionam-se com a remoção dos sedimentos finos pelo 

escoamento superficial (SCHUMM, 1977).  

 

3.4 Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico da Borborema 

 

Na atualização proposta, parte do relevo antes mapeado como relevo residual 

passou a ser chamado de Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico da 

Borborema. Isso ocorreu após verificação in loco em trabalho de campo de difícil 

acesso às áreas mais onduladas dessa unidade de paisagem. Percebeu-se que toda 

feição do relevo formada por rochas metamorfizadas da Formação Equador, composta, 

Figura 6: Limites entre o Planalto da 

Borborema encosta ocidental e oriental 

segundo as características de altitude do 

relevo 

Figura 7: Limites entre o Planalto da 

Borborema encosta ocidental e oriental 

segundo as características de densidade 

da vegetação 

Fonte: Autores (2020) 
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na área, por muscovita e principalmente quartzito esbranquiçado, formava campos de 

areias quartzosas (Fig. 8) entrepostos às áreas de relevo ondulado. Mesmo em áreas 

mais elevadas foi observado o capeamento de solos residual arenoso, aparentando um 

conjunto de “entrecampos” esbranquiçados.  

O perfil aberto permitiu classificar um Neossolos Quartzarênico Órtico léptico, 

confirmando inferências pelas características fisionômicas da paisagem e de relação 

com o material parental. Nesse sentido, a classe de solo representativa dessa unidade 

de paisagem é o Neossolos Quartzarênico, apontado como elemento relevante para 

definição da unidade de paisagem proposta.  Devido essa cobertura pedológica, a 

vegetação de caatinga se apresenta com porte arbustivo e forte presença de estrato 

herbáceo.  

É importante destacar que paisagens como estas são atípicas em ambiente 

semiárido e que se faz necessário estudos voltados para esse tipo de unidade, pois 

podem caracterizar-se como paisagens relictuais no semiárido brasileiro.  

Na figura 10 é possível observar, através do perfil longitudinal, que as mudanças 

entre unidades de paisagem estão estreitamente associadas às mudanças na 

morfologia do relevo e tipos de solos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Extração de areias na Unidade 
Campos arenosos em relevo movimentado 
quartzítico da Borborema 

Fonte: Autores (2018) 

Figura 9: Pavimento dentrítico no Planalto 
da Borborema encosta ocidental 

Fonte: Autores (2018) 
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Figura 10: Perfil longitudinal entre Unidades de paisagem 

Fonte: Autores (2020) 

Perfil 1 

Perfil 2 

A 
B 

A B 
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3.5 Pontões agrupados e isolados da Borborema 

 

Os pontões agrupados e isolados da Borborema constituem-se em nova unidade 

de paisagem quando comparada ao mapeamento de Oliveira e Cestaro (2018). São 

morros e morrotes residuais, de cume arredondado, associados a erosão diferencial de 

estruturas litológicas de suítes intrusivas formada por rochas graníticas. De acordo com 

Corrêa et. al. (2010), “o caráter granítico dos corpos intrusivos da Borborema 

geralmente forma relevos residuais isolados que se elevam sobre a superfície geral do 

planalto”. Os pontões também aparecem nas bordas da unidade de paisagem Planalto 

da Borborema encosta oriental como relevo residual, resultante da regressão erosiva 

(diferencial) paralela da encosta em terrenos de rochas metamórficas.  

Os pontões mapeados no presente trabalho se encaixam nas duas situações, 

pois aparecem na porção norte da área em estudo associados à suíte intrusiva 

Itaporanga, formando um contorno pontilhado na paisagem, relacionado às partes mais 

resistentes dessas rochas.  

Outrossim, agrupamento de pontões rochosos (Fig. 11) foi mapeado nos limites 

entre as unidades de paisagem Planalto da Borborema encosta ocidental e Planalto da 

Borborema encosta oriental. Esse grupo de pontões ajudou a identificar os limites entre 

as duas unidades de paisagem supracitadas, pois formam linhas pontilhadas no sentido 

NE, revelando a erosão paralela na unidade de paisagem Planalto da Borborema 

encosta oriental. O perfil topográfico 1 da figura 10, ajuda a compreender a 

irregularidade do relevo e como esses pontões rochosos despontam na paisagem 

semiárida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Visão superficial da Unidade de paisagem Pontões agrupados e isolados da 
Borborema 

Fonte: Google Earth (2020) 
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Acerca dos solos que represente essa unidade de paisagem, registra-se a 

classificação de um perfil em Neossolo Regolítico Húmico típico, sendo esta, a classe 

de solos representativa da referida unidade.  

 

3.6 Planície de inundação semiárida, Planície de inundação semiárida 

excepcional, Planícies fluviais em/e vales confinados e rios temporários  

 

As planícies de inundação semiáridas foram mapeadas anteriormente como uma 

única unidade de paisagem. No entanto, o trabalho de campo detalhado em alguns 

pontos dessa unidade de paisagem e a descrição e classificação de perfis de solos 

revelou uma mudança considerável nos aspectos da paisagem e no tipo e solo presente 

em cada uma delas.  

Assim, mapeou-se as áreas de planície de inundação semiárida nas superfícies 

de inundação do leito maior sazonal dos rios e as planícies de inundação semiárida 

excepcional em áreas do leito maior excepcional (CHRISTOFOLETTI, 1980), por vezes 

limítrofes com nível de terraço inferior onde as águas dos rios somente atingem essas 

áreas em eventos extremos climáticos de precipitação intensa.  

Na Planície de inundação semiárida excepcional foi classificado um perfil de 

Planossolo Nátrico Sálico dúrico. Devido as maiores quantidades de argila no horizonte 

B e elevados teores de sódio (Na+) (destaque na Fig. 12) nesse mesmo horizonte, 

associado a presença sazonal de água, esses solos são muito duros, oferecendo 

resistência à penetração de raízes e infiltração de água, aumentando seu potencial para 

erodibilidade. Por isso, a área mapeada apresenta vegetação de caatinga muito 

espaçada, associada a espécies exóticas adaptadas a essas condições e baixo 

potencial agrícola, sendo utilizada para criação extensiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Trecho da Unidade de paisagem 
Planície de inundação semiárida excepcional 
com destaque para precipitação de sódio 

Figura 13: Unidade de paisagem Planície 
de inundação semiárida  

Fonte: Autores (2019) Fonte: Autores (2019) 
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Na unidade de paisagem da Planície de inundação semiárida foi identificado um 

perfil de Planossolo Háplico Eutrófico gleissolico neofluvissolico como representante 

dessas paisagens. São solos que sofrem alagamentos mais prolongados e regulares 

nos períodos de chuva e, por isso, apresentam vegetação de caatinga espaçada 

associada a gramíneas e carnaúbas (Copernicia prunifera) típicas de mata ciliar que 

sofrem alagamento periódico, são mal drenados e salinizados (ARRUDA; CALBO, 

2004), mesmas condições da unidade de paisagem Planície de inundação semiárida.  

Ainda nas áreas de planície, as paisagens representadas por rios temporários 

do semiárido se configuram em outras unidades de paisagem, também mapeadas e 

classificadas por Cestaro et al., (2019), pois configuram um novo arranjo espacial de 

seus elementos pertencentes, além de solos diferenciados.  

Utilizou-se como referência para nomenclatura das unidades de paisagem 

relacionada aos vales fluviais a classificação dos estilos fluviais proposta por Brierley e 

Fryirs (2005), que parte da identificação da presença, ou não, de planícies de 

inundação ao longo de cada rio, sendo confinado quando ocorre menos de 10% do 

trecho com planície de inundação, parcialmente confinado, entre 10% e 90% do trecho 

com planície de inundação e não confinado. 

Assim, foi possível mapear a unidade de paisagem Planícies fluviais em vales 

confinados ou vales confinados e os vales de rios intermitentes não confinados. As 

Planícies fluviais em/e vales confinados corresponde a uma região escarpada em 

formato de garganta, chamada localmente de Canyon dos apertados (Fig. 14; 15), por 

onde passa um rio que molda esse complexo de serras, uma unidade não mapeada 

anteriormente, mas de grande potencial em geodiversidade, condições que levou 

alguns autores a apontar essa área como potencial para conservação (BEZERRA et. 

al., 2014; MEDEIROS & OLIVEIRA, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2019) 

Figura 14: Visão superficial da Planícies 
fluviais em/e vales confinados 

Figura 15: Unidade de paisagem Planícies 
fluviais em/e vales confinados 

Fonte: Eugenio Oliveira (2019) 
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Desse modo, por serem unidades de paisagem de maior potencial erosivo pela 

dinâmica fluvial e de consenso sobre a representatividade dos Neossolos Flúvicos, não 

foi aberto perfil de solos nessas unidades, registrando-se apenas seus mapeamentos.  
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Figura 16: Perfil longitudinal entre Unidades de paisagem 

Fonte: Autores (2020) 

Perfil 1 

Perfil 2 

A B 
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3.7 Depressão Intraplanáltica do Acauã 

 

Essa unidade de paisagem não havia sido mapeada por Oliveira e Cestaro 

(2018). Situa-se nas áreas mais rebaixadas no município de Currais, alcançado contas 

de 300m entre as serras quartzíticas da Formação Equador e o relevo residual formado 

por rochas graníticas e gnaisses da unidade de paisagem dos Maciços residuais.  

O mapeamento dessa unidade de paisagem considerou os achados de Diniz et 

al., (2017) para geomorfologia do Rio Grande do Norte, realizando-se redefinições de 

limites em maior detalhe de escala para área da presente pesquisa.  

Assim, delimitou-se a unidade de paisagem Depressão Intraplanáltica do Acauã 

em áreas rebaixadas com cota mínima de 300 m, pois conforme Corrêa et al., (2010), 

os setores de terras altas acima da isolinha de 200m ainda compreende o Planalto da 

Borborema. Além dessas condições, essa unidade foi facilmente delimitada por estar 

inserida entre áreas elevadas, delimitadas pelas zonas de cisalhamento Totoró e 

Umburana (Fig. 17), situação que pode ter causado o rebaixamento pelo controle 

estrutural, intensificado pelos processos erosivos das planícies fluviais que cortam essa 

unidade de paisagem.  

A classificação de perfil de solo nessa unidade de paisagem revelou sua 

representatividade por Luvissolo Cromico Órtico típico, solos típicos d áreas aplainadas 

do semiárido, além de vegetação de caatinga muito degradada, sob substrato rochoso 

cristalino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Unidade de paisagem delimitadas pelas zonas de cisalhamento Totoró e 

Umburana 

Fonte: Autores (2020) 
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3.8 Maciço Residual da Borborema  

 

Os Maciços residuais da Borborema já haviam sido mapeados por Oliveira e 

Cestaro (2018). Corresponde ao relevo residual de maiores altitudes que despontam 

na paisagem semiárida, podendo atingir 700 m, sob base geológica cristalina recoberta 

por caatinga arbórea/arbustiva.   

O perfil de solo descrito e classificado no cimo da serra revelou um tipo de solo 

pouco comum no semiárido e em ambiente de maiores altitude, pois estão comumente 

associados a ciclo de umedecimento, a saber, o Plintossolo Háplico Eutrófico 

petroplínticos. Devido a raridade de aparição desse tipo de solo nas condições 

ambientais supracitadas, admite-se, por ora, que os achados aqui acerca dos solos de 

maciços da Borborema em altas altitudes, limitam-se a área de estudo dessa pesquisa.  

Desse modo, os Maciços ressudais da Borborema se constituem em áreas de 

relevante interesse para investigação científica, pois podem explicar eventos 

associados a alterações climáticas, tectonismos ou correspondência com paisagens 

adjacentes.  

No perfil topográfico da figura 20 é possível diferenciar as compartimentações 

topográficas relacionadas a três unidades, sendo o topo o Maciço residual e a parte 

mais baixa e de pouca ondulação, a Depressão intraplanáltica do Acauã. Entre as duas 

unidades mencionadas, o perfil mostra uma área muito ondulada que representa o 

Planalto da Borborema encosta ocidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 18/19: Paisagem da Depressão Intraplanáltica do Acauã vista do Maciço Residual 
da Borborema  

Fonte: Autores (2020) Fonte: Autores (2020) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As doze unidades de paisagem mapeadas neste capítulo representam o ponto 

de partida para as discussões e análise sistêmica acerca da fragilidade ambiental de 

paisagens semiáridas, pois foram definidas segundo a homogeneização dos vários 

elementos que as compõem.  

 Assim, cabe destacar o número elevado de unidades de paisagem em uma área 

pequena, mostrando o quão diversificado é este ambiente e da necessidade de 

conhecimento de suas fragilidades e potencialidades.  

Figura 20: Perfil topográfico entre Unidades de paisagem Maciço residual e Depressão 

Intraplanáltica do Acauã 

Fonte: Autores (2020) 

A 

B 
Maciço residual/Depressão Intraplanáltica do Acauã 
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A razão dessa diversidade é compreendia à medida que se conhece os 

elementos das paisagens. Nesse sentido, é importante retomar às características de 

solo muito associadas às de relevo, facilmente definidos no plano da paisagem, com 

uma matriz geológica muito diversa, mas de base cristalina. Tudo isso, regido por clima 

semiárido que tem como característica emblemática a baixa pluviosidade anual 

associada a altas temperaturas, com chuvas concentradas, que tem o potencial de 

modelar o relevo, e com ele, toda a estrutura do material parental dos solos, bem como 

dificultar o desenvolvimento destes.    

Cabe destacar o importante papel da identificação de classes de solos na 

delimitação de unidades de paisagem semiárida. Por ser um elemento de classificação 

diversa no ambiente semiárido, a identificação de solos em escala de detalhe permitiu 

definir limites mais precisos entre as unidades de paisagem, pois as mudanças nas 

classes de solo coincidiram com as mudanças na fisionomia da paisagem, resultado da 

mudança nos atributos dos solos, contribuindo na definição desses limites.  

Desse modo, assume-se a partir daqui as unidades de paisagem mapeadas 

como representantes de unidades de paisagem típica do semiárido, sendo os achados 

seguintes, aplicáveis a unidades semelhantes às descritas anteriormente.  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AB’SÁBER, Aziz Nacib. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do 

Brasil. Revista Orientação, São Paulo, n. 3, p. 45-48, 1967.  

______. Um conceito de Geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o Quaternário. 

Geomorfologia, São Paulo, (18) 1969.  

__________. Os domínios de natureza do Brasil:  potencialidades paisagísticas.  São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

ANGELIM, L.A.A., Medeiros, V.C., Nesi, J.R. 2006. Programa Geologia do Brasil –PGB. 
Projeto Geologia e Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte. Mapa 
geológico do Estado do Rio Grande do Norte. Escala. 1:500.000. Recife: 
CPRM/FAPERN, 2006. 

ARAÚJO, Cristina de Sousa Felizola; SOUSA, Antonio Nóbrega de. Estudo do 
processo de desertificação na Caatinga: uma proposta de educação ambiental. Ciência 
& Educação, v. 17, n. 4, p. 975-986, 2011.  

ARAÚJO, J. A.; SOUZA, R. F. Aporte antropogênico de metais pesados em 

sedimentos de corrente de áreas de lixão, urbanizadas e agrícola, em Parelhas-RN, 

região semiárida do Brasil. Geografia (Londrina), v. 21, p. 5-22, 2012. 



 

80 
 

ARAÚJO, J. A.; SOUZA, R. F. Abordagens sobre o processo de desertificação: uma 

revisão das evidências no Rio Grande do Norte. Geosul, v. 32, p. 122-143, 2017. 

 

ARRUDA, Giovana Maria Tadaieski; CALBO, Maria Elisa Ribeiro. Efeitos da 

inundação no crescimento, trocas gasosas e porosidade radicular da carnaúba 

(Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore). Acta Bot. Bras. [online]. vol.18, n.2, 

pp.219-224, 2004.  

 

BEROUTCHACHVILI,  N.   L.;   BERTRAND,   G.   Le   geosysteme   ou   systeme   
territorial naturel. Revue Géographique des Pyrénés et du Sud-ouest,Toulose, v. 
49, n. 2, p. 167-180, 1978.  
 
BERTALANFFY, L. V. Teoria Geral dos sistemas. 3.ed. Rio de Janeiro: Voze, 1937. 
BRIERLEY, G.; FRYIRS, K. A. Geomorphology and River Management: 
applications of the river styles framework. Oxford: Blackwell Publications, 
Oxford.2005.  
 
CAVALCANTI, L. C. S.; CORREA, A. C. B.; ARAÚJO FILHO, J. C. Fundamentos para 
o mapeamento de geossistemas: uma atualização conceitual, Geografía (Rio Claro, 
Impresso), v. 35, p. 539-551, 2010 
 
CESTARO, Luiz Antonio, et al. Proposta de um sistema de unidades geoambientais 

para o Rio Grande do Norte. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Fundação de Apoio a Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN), Instituto de Defesa 

do Meio Ambiente do RN (IDEMA), 2007. 

CESTARO, Luiz Antonio, et al. Classificação e mapeamento das unidades 

geoambientais do Rio Grande do Norte. In: A construão do saber geográfico do Rio 

Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2019. 

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 

CORRÊA, Antonio Carlos de Barros et al., Megageomorfologia e morfoestrutura do 

Planalto da Borborema. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 31 (1/2), 35-52, 

2010. 

COSTA, Maria das Graças Alves. Gamaespectrometria e magnetometria em 
mapeamento de solos no domínio de rochas pelíticas do grupo bambuí, MG. 
2013. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Viçosa. Viçosa (MG), 2013.  
   
COSTA, Thomaz C. e C. da; OLIVEIRA, Maria A. J. de;  ACCIOLY, Luciano J. de O.; 
SILVA, Flávio H. B. B. da. Análise da degradação da caatinga no núcleo de 
desertificação do Seridó (RN/PB). Revista Brasileira de Engenharia Agrícola 
Ambiental, v.13, (Suplemento), p.961–974, 2009. 
 

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por 
água subterrânea. Diagnóstico do município de Lagoa Nova, estado do Rio Grande do 
Norte / Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz 
Carlos de Souza Junior, Saulo de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes 



 

81 
 

Alcoforado da Rocha, Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho. Recife: 
CPRM/PRODEEM, 2005.  
 
DINIZ, Marco Túlio Mendonça et al., Mapeamento geomorfológico do estado do Rio 
Grande do Norte. Revista Brasileira de Geomorfologia. v. 18, nº 4, 2017.   
 
DINIZ, Marco Túlio Mendonça. OLIVEIRA, Antonia Vilaneide Lopes Costa. 
Mapeamento das unidades de paisagem do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
Boletim Goiano de Geografia (Online). Goiânia, v. 38, n. 2, p. 342-364, maio/ago. 
2018. 
 
FARIAS, Phâmella Kalliny Pereira. Genesis and characteristics of soils of the 
santanamountain range in the Seridó Region, Rio Grande do Norte, Brazil. Revista 
Caatinga, Mossoró, v. 31, n. 4, p. 1017-1026, 2018.   

 

FRANCISCO, Paulo Roberto Megna et al. Mapeamento da aptidão edáfica para 
fruticultura segundo o zoneamento agropecuário do Estado da Paraíba. Revista 
Brasileira de Geografia Física. vol.08, n.02, 2015.  
 
GUERRA, A.J.T.; BOTELHO, R.G.M. Erosão dos solos. In: Cunha, S.B.; Guerra, 

A.J.T. (orgs) Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

HUETE, A. R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). Remote Sensing of 

Environment. V. 25, Issue 3, p. 295-309, 1988. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico 

de Pedologia. 2a ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. Disponível em: < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37318.pdf>. Acesso em: 22 de 

março de 2018. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico 

da Vegetação Brasileira. 2a ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf>. >. Acesso em: 23 de 

março de 2018. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Malha municipal. 

Disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/15774-

malhas.html?edicao=24048&t=acesso-ao-produto. Acesso em: 20 de janeiro de 2018.  

JACOMINE, P.K.T.; RODRIGUES E SILVA, F.B.; FORMIGA, R.A.; ALMEIDA, J.C.; 

BELTRÃO, V.A.; PESSÔA, S.C.P. & FEREIRA, R.C. Levantamento exploratório-

reconhecimento de solos do estado do Rio Grande do Norte. Recife, Ministério da 

Agricultura/ Sudene, 1971. 531p. (Boletim Técnico, 21; Série Pedologia, 9).  

 

JENNY, H. Factors of Soil Formation: a system of quantitative pedology. McGraw-
Hill, New York, 1941. 
 
KING, Lester Charles. A Geomorfologia do Brasil Oriental. Revista Brasileira de 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37318.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/15774-malhas.html?edicao=24048&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/15774-malhas.html?edicao=24048&t=acesso-ao-produto


 

82 
 

Geografia, Rio de Janeiro. v. 18, n. 2, p. 147-266. 1956.  
 
LIBAULT, A. Os quatro níveis da pesquisa geográfica. Métodos em Questão, Instituto 
de Geografia (USP), São Paulo, n. 1, p. 1-14, 1971. 
 
MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó: espaço e história 

no regionalismo seridoense. 1998. Dissertação (Mestrado). Mestrado em Ciências 

Sociais. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal – Rio Grande do Norte, 

1998.  

MEDEIROS, Vladimir Cruz de et al. Carta geológica: folha SB.24-Z-B-I Currais Novos; 
Carta de recursos minerais folha SB.24-Z-B-I Currais Novos. Recife: CPRM, 2012. 
Escala 1:100.000. 
 
MONTENEGRO, Abelardo A. A.; MONTENEGRO, Suzana M. G. L. Olhares sobre as 
políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido. In: GHEYI, Hans Raj et al. 
Recursos hídricos em regiões semiáridas. Campina Grande, PB: Instituto Nacional 
do Semiárido, Cruz das Almas, BA: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
2012. 
 
MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-rio-grandense: uma geografia da 

resistência. Caicó-RN: Ed. autor, 2005.  

MARENGO, Jose A. Vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima no 

semi-árido do Brasil. Parcerias estratégicas.  Brasília, DF, n.27, 2008. 

OLIVEIRA, S.F.; CUNHA, A.L.C. Programa Geologia do Brasil-PGB. Santa Cruz. 

Folha SB.24-Z-B-III. Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Carta Geológica. 

Recife: CPRM, 2014.  

OLIVEIRA, A. V. L. C. de. CESTARO, L. A. Caracterização do meio físico para subsidiar 

um zoneamento geoambiental do município de Currais Novos – RN – Brasil. REVISTA 

GEONORTE.  v. 3, n. 6, 2012.  

OLIVEIRA, A. V. L. C. de; CESTARO, L. A. (2018). Proposta de zoneamento 
geoambiental do município de Currais Novos/RN - Brasil. Geoambiente On-Line, (32). 
2018.  
 

OLIVEIRA, Antônia Vilaneide Lopes Costa de. Zoneamento geoambiental como 
subsídio ao planejamento territorial municipal: estudo de caso para Currais Novos/RN. 
2012. Dissertação. (Mestrado). Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal – Rio Grande do Norte, 2012. 
 
ROGERSON, P. A. Métodos Estatísticos para geografia: um guia para o estudante. 
3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 

SAMPAIO, Everaldo V. S. B.; ARAÚJO, Maria do Socorro B.; SAMPAIO, Yony. 
Caatinga e a desertificação no semi-árido Brasileiro. Sociedade e Território, Natal, v. 
20, n 1, p. 215-233, 2008.  



 

83 
 

 
SANTOS, Humberto Gonçalves dos et. al. Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos. 5. ed., rev. e ampl. − Brasília, DF: Embrapa, 2018. 
 
SCHUMM, S. A. The fluvial system. Caldwell: The Blackburn Press, 1977. 
 
VASCONCELOS SOBRINHO, J. Núcleos de desertificação no polígono das secas 
- nota prévia. In: ICB – UFPE, 1971, p. 69-73. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS REPRESENTATIVOS DE UNIDADES DE 

PAISAGENS SEMIÁRIDAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A morfodinâmica do meio natural tem uma relação estreita com o balanço 

pedogênese/morfogênese, onde a erosão desempenha papel relevante, pois ajuda a 

definir a inclinação do balanço morfogênese/pedogênese (TRICART; KILIAN, 1982).  

 No ambiente semiárido as taxas de erosão são elevadas (GRAF, 1988; GAMA 

& JESUS, 2020), principalmente pelas caracterisricas de chuvas concentradas e solos 

incipientes (RAMALHO, 2013; CORRÊA et al., 2014), fato que confirma a importância 

do estudo da fragilidade ambiental aos processos erosivos em áreas de clima 

semiárido.  

Indubitavelmente, alguns solos erosionam mais que outros, mesmo que a chuva, 

a declividade, a cobertura vegetal e as práticas de manejo sejam as mesmas. Essa 

diferença, devido às propriedades do próprio solo que levam a uma maior ou menor 

suscetibilidade à erosão é denominada de erodibilidade do solo (EDUARDO et al., 

2013).   

Do ponto de vista prático, a erodibilidade do solo pode ser discutida a partir das 

relações com propriedades intrínsecas do solo e forças erosivas exógenas (WANG et 

al., 2013). Nesse sentido, a maioria dos estudos expressa a erodibilidade do solo em 

termos de propriedades intrínsecas do solo, concentrando-se no papel da textura do 

solo, propriedades químicas selecionadas, como matéria orgânica do solo, e 

descritores de perfil do solo, como estrutura e permeabilidade (WANG et al., 2013).  

 Desse modo, o estudo da erodibilidade dos solos e do potencial de risco à 

erosão, exige o conhecimento detalhado das características do solo, notadamente as 

propriedades físicas e químicas e suas implicações (GUERRA; BOTELHO, 1996). 

Nessa classificação da erodibilidade, conforme afirma Bertoni e Lombardi Neto (2005), 

as propriedades físicas, principalmente, estrutura, textura e densidade, bem como as 

características químicas e biológicas desse solo, exercem diferentes influências na 

erosão.  

 De acordo com Cunha et al., (2010), o conhecimento do solo também é 

importante como um componente de transformação, de reorganização e de 
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sustentação das atividades econômicas, sociais e culturais meio agrícola. Por esse 

motivo, os referidos autores afirmam que é de fundamental importância elaborar uma 

descrição dos principais solos do semiárido, incluindo informações morfológicas, 

químicas e físicas, abordando aspectos de classificação, potencialidades, limitações e 

fertilidade.  

 Assim, o objetivo desse capítulo é realizar uma caracterização física, química e 

morfológica dos solos, de modo a subsidiar a compreensão da erodibilidade dos solos 

presentes em unidades de paisagem típicas do semiárido.  

 A escolha do solo como fio condutor para compreensão da fragilidade ambiental 

em unidades de paisagem do semiárido se deu pela própria natureza desse elemento 

da paisagem, pois os solos, por definição, se apresentam como um produto da 

interação de seus fatores de formação (JENNY, 1941). Nesse sentido, os solos se 

configuram como um agente síntese da paisagem, passando por eles a compreensão 

da paisagem em múltiplas escalas (NAKASHIMA et al., 2017).  

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foram realizados trabalhos de campo para coleta e descrição de perfis 

de solos. Para orientação dos locais de coleta de solo foram utilizados dados de 

gamaespectrometria (Fig. 1). Esses dados foram gerados pelos projetos (projeto 1000) 

do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), e são obtidos a partir da radiação gama, que são comprimentos de onda 

caracterizados por alta energia no espectro eletromagnético (COSTA, 2013).  

 Os três radionuclídeos passíveis de medição compreendem o K (potássio), U 

(urânio) e Th (tório), eles compõem os mapas de concentração e estão associados a 

determinados tipos de rochas ou solos. Um exemplo é o mapa ternário dos elementos 

radiométricos, gerado a partir da associação de uma determinada cor a cada um dos 

radioelementos dependendo do padrão de coloração utilizado (RGB ou CMY). O 

padrão RGB associa as cores vermelho, verde e azul (Red, Green, Blue) ao potássio, 

tório e urânio respectivamente (RIBEIRO, MANTOVANI, LOURO, 2013). Esses dados 

constituem uma excelente ferramenta para o estudo de solos uma vez que 90 % dos 

raios gama são emanados nos primeiros 30 cm da superfície terrestre, camada onde 

os processos pedogenéticos são mais intensos (COSTA, 2013). 
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Assim, a amostragem de solos foi aleatória estratificada de padrão uniforme, 

observando como estrato de referência as diferentes manchas de coloração resultante 

do padrão RGB do mapa ternário.  

Dez perfis foram descritos e classificados de acordo com o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2013). Amostras de solo foram coletadas da 

superfície até o contato lítico em cada horizonte, para solos mais profundos foi usada 

uma seção de controle de 200 cm. Assim, ainda em campo foi realizada a 

caracterização morfológica dos horizontes de cada perfil de solos (Fig. 2, 3, 4,5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11) conforme o IBGE (2017), seguido das coletas de amostras deformadas e 

indeformadas de cada horizonte dos perfis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa gamaespectrométrico do município de Currais Novos (RN)  

Perfil 1 – Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário; Perfil2 - Luvissolo Crômico Órtico típico; Perfil 3 - 

Neossolo Regolítico Húmico típico; Perfil 4- Latossolo Amarelo Distrófico psamítico; Perfil 5 - Planossolo 

Nátrico Sálico dúrico; Perfil 6- Neossolo Quartizarênico Órtico léptico; Perfil 7 - Neossolo Litólico Húmico 

típico; Perfil 8 - Planossolo Háplico Eutrófico Gleissólico neofluvissolo; Perfil 9 - Neossolo Litólico Eutrófico 

típico; Perfil 10 - Plintossolo Háplico Eutrófico petroplínticos. 
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Figura 3: Perfil 2- LUVISSOLO CRÔMICO Órtico 
típico 

Figura 2: Perfil 1- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 
fragmentário 

Fonte: Autores (2018) Fonte: Autores (2018) 

Figura 5: Perfil 4 - LATOSSOLO 
AMARELO Distrófico psamitico 

Figura 4: Perfil 3- NEOSSOLO 
REGOLÍTICO Húmico típico 

Fonte: Autores (2018) Fonte: Autores (2018) 

Figura 6: Perfil 5-PLANOSSOLO 
NÁTRICO Sálico dúrico 

Fonte: Autores (2018) 

Fonte: Autores (2018) 

Figura 7: Perfil 6- Neossolo 

Quartzarenico Ortico leptico 
Figura 8: Perfil 7- Neossolo Litólico 

Húmico típico 
Figura 9: Perfil 8- Planossolo Haplico 

Eutrófico gleissolico neofluvissolico 

Fonte: Autores (2018) Fonte: Autores (2018) 
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Depois disso, as amostras foram levadas para o Laboratório de Geografia Física 

da UFRN onde foram secas ao ar e peneiradas em uma peneira de 2 mm antes das 

análises físicas e químicas no Laboratório de Análises de Solos, Tecido vegetal e 

Fertilizantes do Departamento de solos da Universidade Federal de Viçosa – MG.  

A textura foi analisada conforme Donagemma et al., (2017), assim, após 

dispersão com NaOH 0,1 M e agitação no agitador rotativo tipo Wagner, areia grossa e 

fina foram determinadas em peneira de malha superior a 0,053 mm, silte e argila foram 

determinados pelo método de pipeta.  

O pH do solo foi medido com eletrodo de vidro em suspensão 1: 2.5 v/v solo e 

água deionizada (H2O pH) e solução 1 M de KCl (KCl pH). O Delta pH (ΔpH) foi 

calculado por KCl pH menos o H2O pH. O teor de cálcio trocável (Ca2+), magnésio 

trocável (Mg2+) e alumínio trocável (Al3+) foram determinados utilizando extrações 

com KCl 1 M, acidez potencial (H+Al ) com utilização de extrator acetado de cálcio,  

sódio trocável (Na+) e potássio trocável (K+) com extrator Mehlich -1, análise da matéria 

orgânica (MO) de acordo com Walkley e Black (1934) e Nitrogênio total (N) pelo método 

Kjeldahl. A relação de carbono para nitrogênio (C/N) foi calculada com base na massa 

Figura 10: Perfil 9- Neossolo Litólico Eutrófico típico 
Figura 11: Perfil 10-Plintossolo Háplico Eutrófico 

petroplínticos 

 

Fonte: Autores (2018) 

Fonte: Autores (2018) 
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e a capacidade de adsorção de P do solo foi determinada após agitação por 1 hora com 

2,5 g de solo em CaCl2 0,01 M contendo 60 mg de P L-1. A suspensão foi filtrada e o P 

remanescente em solução (P-Rem) foi determinado por fotocolorimetria (ALVAREZ et 

al., 2000). 

A partir dos resultados acima foram calculados: a soma de bases (SB), 

capacidade de troca catiônica efetiva (t), capacidade de troca catiônica equivalente (T), 

índice de saturação por bases (V), o índice de saturação por alumínio (m), índice de 

saturação por sódio (ISNa).  

Para determinação da curva de retenção de água no solo (CRA), densidade de 

solo (Ds), Densidade de partícula (Dp) e microporosidade (Mi) (poros com diâmetro 

abaixo de 0,5 mm) foram utilizadas amostras indeformadas coletadas por meio de anéis 

volumétricos (EMBRAPA, 1997). Porosidade total (PT) e macroporos (Ma) (poros com 

diâmetro acima de 0,5 mm) foram calculados a partir desses resultados. Para tanto, 

foram utilizadas as tensões 0; -6; -10; -30; -50; -100; -300 e -1500 kPa por meio da 

mesa de tensão e da câmara de pressão (Richards) (TEIXEIRA; BEHRING, 2017).  A 

tensão de -1500 kPa foi considerada o ponto de murcha e a tensão de -30 kPa foi 

considerada a capacidade de campo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Cinco perfis foram classificados como Neossolos, um perfil como Luvissolo, 

também um perfil como Latossolo, dois perfis como Planossolo e um perfil como 

Plintossolo. As características gerais dos perfis estudados estão dispostas no quadro 

1.  

Na unidade de paisagem Planalto da Borborema Encosta Oriental foi encontrado 

o Neossolo Litólico Eutrófico fragméntário (perfil 1). Já o perfil 2, Luvissolo Crômico 

Órtico típico, encontra-se na unidade de paisagem Depressão Intraplanáltica do Acauã, 

uma unidade de superfície rebaixadas (pedimentos) e que drena água para o rio 

principal da bacia. São áreas de ocupação antiga, onde se localiza a sede municipal e 

onde surgiram os primeiros currais de gado que deram nome ao município e se 

relaciona com a história do mesmo.  

No perfil 3 encontra-se os Neossolos Regolítico Húmico típico, representantes 

da unidade de paisagem dos Pontões agrupados e isolados da Borborema, composta 

por morrotes de relevo residual de base litológica granítica.  
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Encontrados em áreas mais elevadas, representante da unidade de paisagem 

Chapada de topo plano, tem-se o perfil 4, Latossolo Amarelo Distrófico psamítico, em 

altitude de 675 m e declive de 10º.  

Diferente da litologia hegemônica na região, o perfil 4 está localizado em 

chapada de topo plano, capeada por rochas sedimentares da Formação Serra do 

Martins (FSM). Corresponde a uma chapada sobreposta ao cristalino, sendo suas 

vertentes delimitadas por outra unidade de paisagem, a Escarpa Erosiva da Chapada, 

onde os Neossolos Litólicos Húmico típico (perfil 7) são representantes.  

Pertencentes à mesma ordem de solo estão os perfis 5 (Planossolo Nátrico 

Sálico dúrico) e 8 (Planossolo Háplico Eutrófico Gleissólico neofluvissolo), 

representantes respectivamente nas unidades de paisagem da Planície de inundação 

semiárida excepcional e na Planície de inundação semiárida.  

Os degraus inferiores de ambos os perfis são formados por sedimentos 

inconsolidados de depósitos aluvionares. Já a geologia do entorno, apresenta rochas 

cristalinas metamórficas do tipo gnaisse da Formação Seridó. 

O perfil 6 formado por Neossolos Quartizarênico Órtico léptico, localiza-se no 

sopé coluvial de vertentes fortemente intemperizadas, em uma altitude de 412 m. São 

solos formados a partir de rochas metamorfizadas da Formação Equador, composta, 

na área, por muscovita e principalmente quartzito esbranquiçado, este último, após 

intenso processo de intemperismo, se revela nos grãos de areias de coloração 

esbranquiçada que resultaram no solo apresentado. A unidade de paisagem em que 

se processa essa dinâmica são os Campos arenosos em relevo movimentado 

quartzítico da Borborema.  

O perfil 9, Neossolo Litólico Eutrófico típico, representa a unidade de paisagem 

Planalto da Borborema Encosta Oriental, áreas de rochas cristalinas metamórficas do 

tipo gnaisse em relevo pouco ondulado.   

Por fim, têm-se o perfil 10, Plintossolo Háplico Eutrófico petroplínticos, localizado 

na porção superior de um maciço residual de base granítica, localizado a 680 m de 

altitude, representado a unidade de paisagem Maciço residual da Borborema. Esses 

solos são pouco encontrados em ambiente semiárido, principalmente em altitudes 

elevadas, explicar sua ocorrência nas áreas elevadas da Borborema pode elucidar 

temas diversos e controversos dos ambientes de elevadas altitudes no semiárido ou de 

mudanças climáticas recentes, pois são solos que têm sua gênese associada a 
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condições de excesso de umidade ou restrições de percolação (SANTOS et al, 2013), 

sendo um tema relevante para outra pesquisa.  

Assim, considerando todos os horizontes dos perfis anteriormente descritos, foi 

possível perceber que as sequencias A-C e A-B entre os horizontes foram 

preponderantes. A transição entre horizontes variou entre abrupta e difusa, sendo 

dominantemente plana e clara.  

As estruturas dominantes são dos tipos bloco subangular e angular, sendo o 

grau moderado de tamanho pequeno a médio os mais comuns.   

No geral, com exceção apenas do perfil 7 da unidade de paisagem Escarpa 

erosiva da Chapada, há uma diminuição na quantidade de raízes com o aumento da 

profundidade do solo. Sendo majoritariamente de quantidade pouco a comum, quando 

se considera todos os horizontes dos perfis estudados. Apenas o horizonte A (0-10 cm) 

do perfil 4, unidade de paisagem Chapada de topo plano, e o horizonte A3 (8-13 cm) do 

perfil 6 da unidade de paisagem Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico 

da Borborema, apresentam quantidades abundantes de raízes.  
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Perf

. 

Classificação Unidade de 

paisagem 

Alt. 

(m) 

Descrição Coord. 

1 Neossolo 

Litólico 

Eutrófico 

fragmentário 

Planalto da 

Borborema 

Encosta 

Ocidental 

387 Perfil em área com inclinação de 30° em terreno ondulado. Paisagem do entorno com relevo 

suavemente ondulado e terreno ligeiramente pedregoso, majoritariamente formado por rochas 

metamorfizadas do tipo gnaisse.  São áreas de vegetação de caatinga utilizadas para pastagem de 

pecuária extensiva. 

6,21552°S 

36,42868°

W 

2 Luvissolo 

Cromico Ortico 

tipico 

Depressão 

Intraplanáltic

a do Acauã 

367 Perfil aberto em área com inclinação de 15º. Superfície rebaixada e que drena água para o rio 

principal da bacia. Apresenta uma vegetação de caatinga muito degradada. Unidade onde se 

localiza o meio urbano do município.  A litologia é representada por gnaisse da Formação 

Seridó. 

6,23568°S  

36,47816°

W 

3 Neossolo 

Regolitico 

Humico típico 

Pontões 

agrupados e 

isolados da 

Borborema 

395 Perfil localizado na porção noroeste do município de Currais Novos, em relevo ondulado. 

Encontra-se em área pouco mais elevada de seu entorno formada por rochas graníticas de textura 

fanerítica da suíte intrusiva Itaporanga. 

6,18171°S 

36,527780°

W 

4 Latossolo 

Amarelo 

dsitrófico 

psamítico 

Chapada de 

Topo Plano 

675 Perfil aberto em chapada de topo pano e tabular, não pedregoso, formado por arenitos da 

formação Serra do Martins, abriga uma vegetação de caatinga arbustiva em Floresta 

Subcaducifólia. Essa vegetação tem sido retirada para dar lugar à fruticultura de cajueiro, além 

de outras culturas, como milho e feijão. 

6,088025°S 

36,527140°

W 

5 Planossolo 

Nátrico Sálico 

dúrico 

Planície de 

inundação 

semiárida 

excepcional 

300 Perfil aberto em nível de terraço inferior e vegetação de caatinga. Planície utilizada para 

pastagem de produção extensiva. 

6,338335°S 

36,529220°

W 

6 Neossolo 

Quartzarenico 

Ortico leptico 

Campos 

arenosos em 

relevo 

movimentad

o quartzítico 

da 

Borborema 

412 Perfil aberto no sopé coluvial da vertente. São solos formados por rochas metamorfizadas da 

Formação Equador, composta, na área, por muscovita e principalmente quartzito esbranquiçado. 

Apresenta vegetação de caatinga em relevo suavemente ondulado, onde se faz extração de areia 

em jazidas a céu aberto. 

6,263237°S 

36,451164°

W 

Quadro 1: Aspectos gerais dos perfis que representam as unidades de paisagem estudadas 
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7 Neossolo 

Litólico 

Húmico típico 

Escarpa 

Erosiva da 

Chapada 

427 Perfil aberto em área de caatinga com declividade de aproximadamente 38º e relevo fortemente 

ondulado. Por suas condições de declividade e acesso, a área não é ocupada, e por isso, se 

mantem mais conservada em comparação às áreas imediatamente abaixo que são utilizadas para 

pastagem e agricultura. A unidade de paisagem corresponde à base cristalina do tipo granítica de 

uma chapada sedimentar. 

6,1461697°

S  

36,58432°

W 

8 Planossolo 

Haplico 

Eutrófico 

gleissolico 

neofluvissolico 

Planície de 

inundação 

semiárida 

300 Perfil aberto em planície de inundação com vegetação de caatinga e representantes de gramíneas 

típicas de mata ciliar. 

6,33622897

°S 

36,525395°

W 

9 Neossolo 

Litólico 

Eutrófico típico 

Planalto da 

Borborema 

Encosta 

Oriental 

447 Corresponde às áreas mais elevadas do Planalto da Borborema dentro da circunscrição do 

município de Currais Novos.  Terreno cristalino formado por rochas metamórficas. Possui certa 

variedade de minerais, dentre eles se destaca a mica. Vegetação de caatinga em área utilizada 

para pastagem e a agricultura. 

6,19636564

°S 

36,603682°

W 

10 Plintossolo 

Háplico 

Eutrófico 

petroplínticos 

Maciço 

Residual da 

Borborema 

680 Perfil aberto na porção superior de um maciço de rocha granítica da Suíte intrusiva Dona Inês. 

Vegetação de caatinga subcaducifólia e presença de bromélias e cactáceas típicas da caatinga. 

6,39039298

°S  

36,603681°

W 

  

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 
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3.1. ATRIBUTOS FÍSICOS TEXTURAIS E MORFOLÓGICOS 

A classe textural Franco-Arenosa predominou entre os horizontes dos solos 

estudados. Contudo, a fração dominante na maioria dos solos é a areia grossa, sendo 

a areia fina a segunda partícula mais dominante, podendo comprometer a formação 

de agregados estáveis.  

No geral, o conteúdo de argila aumenta em profundidade, fato que geralmente 

está associado ao intemperismo recente no horizonte C e formação de argila in situ. 

No do perfil 2, Luvissolo Crômico, o horizonte B concentra uma maior quantidade de 

argila proporcional, algo típico dessa classe de solos. Além dessa classe, os perfis 7 

(Neossolo Litólico) e 10 (Plintossolo Háplico) também apresentam incremento de 

argila em subsuperfície, característica que propicia maiores chances de escoamento 

superficial, pois a camada inferior argilosa dificulta a infiltração, saturando 

rapidamente o horizonte superficial.  

Os dados referentes aos atributos morfológicos desses perfis apresentados 

estão dispostos no quadro 2.  
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Quadro 2. Atributos morfológicos dos perfis de solo coletados 

Horizonte Profundidade (cm) 
Transição (forma 

– nitidez) 
Estrutura (grau-
tamanho-tipo) 

Cor úmida 
Consistência (seca-

úmida-molhada) 

Raízes 
(tamanho-

quantidade) 

Poros 
(tamanho-

quantidade) 

Perfil 1 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 

A 0-7 Pl-C 2, p-m, Bsa 7.5YR 3/1 MA, FR, NP, NPg MFi, 2            Pe-Me, 2 

C 0-25 Pl-C 1, m, Bsa 10YR 3/6 MA, FR, Lig P, Lig Pg MFi, 1 MPe-Pe, 2 

Perfil 2 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 

A 0-30 Pl-C 2, m-gr, Bsa 10YR 3/2 LD, FR, Lig P MFi, 1 Pe, 2 

B 30-47 Pl-C 2, exg-gr-mp, Bsa 7.5 YR 3/4 LD, FR, MP, MPg MFi, 1 Pe-Me, 1 

Cr 47-70 Pl-C m 10YR4/6 DR, FI, SP-MP, MPg Md, 1 Pe, 2 

Perfil 3-  NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 

A 0-65 Pl-C 2, m-gr, Bsa 7.5 YR 3/2 DR, FR, SP,Pg MFi-Fi, 1 Pe-Me-Gr, 3 

C 65-112 Pl-G m 10 YR 3/6 DR, FR, NP, NPg MFi-Md, 1   

Perfil 4- LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico 

A 0-10 Pl-G 1, p-m, Bsa 10 YR  4/3 MA, FR, NP, NPg Mfi-Fi-Md, 3 Pe-Me,3 

BA 10-50 Pl-D 2, p-m, Bsa 10 YR   6/4 LD, FR, NP, NPg Mfi-Fi-Md, 2 Pe-Me-Gr,3 

B 50-120 Pl-D 2, p-m, Bsa 10 YR 7/4 LD, FR, Lig P,Lig Pg MFi-Fi, 2 Pe-Me,3 

Perfil 5 - PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico 

A1  0-10 Pl-C 2, p-m, Bsa 10 YR 3/4 LD, FR, NP, NPg MFi-Fi, 2 Pe-Me,3 

A2 10-12 Pl-A 1, p-m, Bsa 10 YR 5/8 LD, FR, NP, NPg Md-Grs, 1 Pe-Me-Gr,3 

Bt1 12-48 Pl-C 3,mg, Pr-Cl 10 YR 2/1 MD,MF, MP,MPg Md,1 MPe-Pe, 1 

Bt2 48-115+ Pl-C 3, mg, Pr 
10YR 3/4   1,p, d 
10YR 3/6 
  

MD-ED, FR,  Lig P, Lig 
Pg 

  Pe, 1 

Perfil 6- NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 

A1 0-3 Pl-C 2, p-m,Bsa 2.5Y 4/3 FR, NP, NPg       

A2 3-8 Pl-G 2, m-gr, Bsa 2.5Y 4/4 FR, NP, NPg     

A3 8-13 Pl-G 2, m-gr, Bsa 2.5Y 3/3 FR, NP, NPg MFi, 3 MPe-Pe-Me, 3 

AC 13-28 Pl-C 2, p, Bsa 2.5Y 3/3 MA, FR, NP, NPg MFi-Fi-Md, 2 Pe-Me, 2 

C 28-70 Pl-C 
2, m, Bsa 

2.5Y 4/4 
MA, FR, NP, NPg 

Mfi-Fi, 2; Me, 
1 Pe-Me, 3 
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Perfil 7 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico 

A 0-19 Pl-G 2, p-m, Bsa 2.5Y 3/1 FR, NP, Lig Peg MFi-Fi-Md, 2 Pe-Me-Gr, 3 

AE 19-45 O-G Bsa 2.5Y 3/2 FR, Lig P, Pg MFi-Fi, 3 Pe-Me, 2 

Perfil 8 - PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo 

A 0-10 Pl-C 2, p-m, gn 10YR 2/1 MA, FR, NP, NPg MFi-Fi, 3 Pe-Me, 3 

AC 10-37 Pl-C 1, m, Bsa 10YR 3/3 MA, FR, NP, NPg  MFi-Fi-Md, 2 Pe, 2 

E1 37-52 Pl-C 2, p, Ba 10YR 2/1 M, FR, NP,NPg MFi-Fi-Md, 2   

E2 52-70 Pl-C 
2, p-m, Ba 

10YR 4/3                    
1p,d 10YR5/8 MA, SO, NP, NPg  MFi-Fi-Md, 2 Pe-Me, 3 

B 
70-95 Pl-C 

2, m-gr, Ba 
10YR 4/3                    

1p,d 10YR5/3 
MA, FR,NP, NPg   

Fi-Md, 2 Pe-Me, 3 

Bt 95-125+   2, m-gr, Ba 10 YR 3/1 LD, FR, NP, NPg MFi-Fi, 1 Pe-Me, 2 

Perfil 9 - NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico 

A 0-20 Pl-A 2, m, Bsa 10YR 4/2 FR, NP, NPg MFi-Fi-Md, 3 Pe-Me, 2 

Perfil 10 - PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos 

Af 0-3 O-C   2.5YR 3/2 FR, Lig P, Pg Fi, 1 Pe-Me, 2 

Bf1 3-30 Pl-C 2,m,Bsa 2.5YR 4/3 FR, P, Lig Pg MFi-Fi, 2 Pe-Me, 2 

Bf2 30-50+ Pl-C 2, p, Bsa 2.5YR 4/6 FR, P, Pg MFi, 1 MPe-Pe, 2 
Nota: Transição: A = abrupta, C = clara, D = difusa, G = gradual. Topografia: Pl = plana, O = ondulado.  Estrutura: 0 = sem estrutura, 1 = fraco, 2 = moderado, 3 = Forte. 

Tamanho: exg = Extra grande, mg = muito grande, gr = grande, m = médio, p = pequeno, mp = muito pequeno. Tipo: gn = granular, m = maciça, Bsa = bloco subangular, Ba = 

angular, Pr = prismático, Cl = colunar. Consistência: Seca: ED = extremamente dura, MD = Muito dura, DR = dura, LD = Ligeiramente dura, MA = macia, SO = Solta. Úmido: 

EF = extremamente firme, MF = Muito firme, FR = Friável, MF = Muito friável, FI = Firme. Molhada: NP = Não plástica, Lig P = Ligeiramente plástica, SP = Plática, MP = 

Muito plástica; NPg = Nao pegajosa, Lig Pg = Ligeiramente pegajosa, Pg = Pegajosa, MPg = Muito pegajosa. Raízes: Tamanho – MFi = Muito fina, Fi = Fina, Md = Média, 

Grs = Grossa, MGrs = Muito grossa. Quantidade – 0 = Ausente, 1 = Poucos, 2 = Comuns, 3= Abundante. Poros: Tamanho – MPe = Muito pequeno, Pe = Pequeno, Me = Médio, 

Gr = Grande, MGr = Muito grande; Quantidade – 0 = Sem poros visíveis, 1 = Poucos, 2 = Comuns, 3= Abundante. Cascalho: CAs = Cascalhenta, PCAs = Pouco Cascalhenta, 

MCAs = Muito Cascalhenta. Cerosidade: Quantidade – 1 = pouca, 2 = comum, 3 = abundante; Grau - 1 = fraco, 2 = moderado, 3 = forte. Coesão: MC = Moderadamente coeso 

, FC = Fortemente coeso. Mosqueado: Quantidade – 1 = pouco, 2 = muito, 3 = abundante; Tamanho – p = pequeno, m = médio, g = grande; Contraste: d = difuso, di = distinto, 

pr = proeminente.  

 

Fonte: Autores (2020)
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Horizonte 
Profundidade 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

Relação 

silte/argila 
Classe textural 

(cm) Kg/kg    

Perfil 1 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 

A 0-7 0,362 0,346 0,18 0,112 1,61 Franco-Arenosa 

C 0-25 0,53 0,093 0,223 0,155 1,44 Franco-Arenosa 

Perfil2 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 

A 0-30 0,399 0,273 0,175 0,153 1,14 Franco-Arenosa 

B 30-47 0,221 0,109 0,177 0,492 0,36 Argila 

Cr 47-70 0,326 0,182 0,18 0,313 0,58 Franco-Argilo-Arenosa 

Perfil 3 - NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 

A 0-65 0,199 0,228 0,248 0,325 0,76 Franco-Argilosa 

C 65-112 0,405 0,217 0,29 0,087 3,33 Franco-Arenosa 

Perfil 4- LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico 

A 0-10 0,162 0,147 0,104 0,587 0,18 Argila 

BA 10-50 0,618 0,193 0,033 0,156 0,21 Franco-Arenosa 

B 50-120 0,174 0,155 0,109 0,561 0,19 Argila 

Perfil 5 - PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico 

A1  0-10 0,336 0,413 0,132 0,119 1,11 Franco-Arenosa 

A2 10-37 0,329 0,514 0,073 0,085 0,86 Areia Franca 

Bt1 37-48 0,354 0,311 0,077 0,257 0,30 Franco-Argilo-Arenosa 

Bt2 48-115+ 0,147 0,124 0,109 0,621 0,18 Muito Argilosa 

Perfil 6- NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 

A1 0-3 0,691 0,133 0,081 0,096 0,84 Areia Franca 

A2 03-8 0,722 0,124 0,095 0,059 1,61 Areia Franca 

A3 8-13 0,735 0,109 0,098 0,058 1,69 Areia Franca 

AC 13-28 0,738 0,112 0,081 0,07 1,16 Areia Franca 

C 28-70 0,723 0,119 0,086 0,072 1,19 Areia Franca 

Perfil 7 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico 

A 0-19 0,407 0,263 0,165 0,164 1,01 Franco-Arenosa 

AE 19-45 0,401 0,214 0,176 0,209 0,84 Franco-Argilo-Arenosa 

Perfil 8 - PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo 

A 0-10 0,095 0,576 0,202 0,127 1,59 Franco-Arenosa 

AE 10-37 0,224 0,587 0,108 0,081 1,33 Areia Franca 

E1 37-52 0,219 0,531 0,147 0,102 1,44 Franco-Arenosa 

E2 52-70 0,241 0,615 0,069 0,074 0,93 Areia Franca 

B 70-95 0,137 0,622 0,135 0,106 1,27 Franco-Arenosa 

Bt 95-125+ 0,085 0,428 0,239 0,248 0,96 Franco-Argilo-Arenosa 

Perfil 9 - NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico 

A 0-20 0,397 0,394 0,087 0,122 0,71 Franco-Arenosa 

Perfil 10 - PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos 

Af 0-3 0,217 0,084 0,123 0,577 0,21 Argila 

Bf1 3-30 0,22 0,065 0,126 0,589 0,21 Argila 

Bf2 30-50+ 0,143 0,075 0,133 0,649 0,20 Muito Argilosa 

Quadro 3. Atributos físicos (textura) dos perfis de solo coletados 

Autores (2020) 
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3.2 ATRIBUTOS QUÍMICOS 

Concernente aos atributos químicos foi possível perceber que a classe de maior 

acidez foi a do Plintossolo (perfil 10), já a de menor acidez é a do Planossolo Háplico 

(perfil 8).  

Majoritariamente os horizontes possuem o valor de delta pH negativo, sendo 

os horizontes do Plintossolo (perfil 10) mais próximos de zero. Desse modo, por serem 

eletronegativos, ocorre ajuda no balanço de cargas e na geração de agregados 

estáveis, diminuindo a erodibilidade nesse perfil.   

Quanto às bases trocáveis, observou-se que, em geral, houve um predomínio 

do íon Ca2+ em relação ao Mg2+, à exceção dos horizontes mais profundos dos dois 

perfis de Planossolos, que apresentam predomínio do íon Mg2+. Também cabe 

ressaltar o elevado teor de Na+ no Planossolo Nátrico (Perfil 5), fato que pode 

favorecer alta erodibilidade. Esses solos se diferenciam dos Planossolos Háplicos por 

apresentarem esses teores mais elevados de sódio, condição que dificulta seu uso 

agrícola.    

Os teores de alumínio trocável variaram de 0,0 a 0,98 cmolc kg-1, sendo 0 (zero) 

a maior parte dos valores. À exceção do Latossolo (perfil 4), todos os perfis 

apresentaram saturação por base (V%) superior a 50%. Entre os solos eutróficos, o 

Neossolo Regolítico (perfil 3) se destaca como o de maior fertilidade natural, pois 

apresentam elevado teor de P (Fósforo) disponível, elevada CTC (Capacidade de 

Troca Catiônica) e V% (Saturação por bases).  

O maior valor encontrado de matéria orgânica (MO) foi no horizonte superficial 

do Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário (perfil 1) representante da unidade de 

paisagem Planalto da Borborema Encosta Ocidental, já o Neossolo Litólico Húmico 

tópico (perfil 7), representante da unidade de paisagem Escarpa erosiva da Chapada, 

possui o menor teor de MO no horizonte superficial, isso indica maior suscetibilidade 

a erosão, pois MO contribuí para a formação de agregados estáveis e diminui a erosão 

superficial. Em todos os perfis o teor de C orgânico tende a diminuir com aumento da 

profundidade.  

O maior valor de Nitrogênio total (N total) em horizonte superficial foi 

encontrado no Planossolo Háplico (perfil 8), já o menor foi no Latossolo (perfil 4). Já a 

relação C/N é alta nos solos com maiores e menores teores de C orgânico  

No quadro 4 os atributos químicos estão dispostos.  



 

99 
 

Horiz. 
Profund
id. (cm) 

pH 
H2O 

Delta 
pH 

P 
(mg/dm

3) 

K 
(cmolc
/dm3) 

Na 
(cmolc
/dm3) 

Ca2+  
cmolc
/dm3 

Mg2+ 
(cmolc/

dm3) 

Al3+ 
Alumínio 
trocável 

Acidez 
potenci
al Al3+ 
(H+Al) 

t 
(cmolc
/dm3)  

T 
(cmolc/

dm3)  
V (%) m (%) 

MO 
(dag/k

g) 

COS 

N 

total(d

ag/kg) 

C/N 

ratio 
 ISNa (%) MO (dag/kg) COS 

N 

total(dag/kg) 
C/N ratio P-Rem (mg/L) 

Perfil 1 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 

A 0-7 4,79 -1,23 8,5 0,369 0,049 2,17 0,73 0,59 4,7 3,91 8,02 41,4 15,1 3,36 1,948 0,109 17,879 

C 7-25 5,1 -1,74 1,9 0,087 0,127 1,97 1,3 0,98 1,9 4,47 5,39 64,7 21,9 0,78 0,452 0,038 11,905 

Perfil2 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 

A 0-30 5,95 -0,98 7,8 0,494 0,058 5,26 1,54 0 1,6 7,35 8,95 82,1 0 2,07 1,200 0,101 11,887 

B 30-47 5,99 -2,5 1,7 0,102 0,361 16,21 7,45 0,29 2,6 24,41 26,72 90,3 1,2 0,78 0,452 0,052 8,7001 

Cr 47-70 6,21 -2,39 1,9 0,094 0,382 14,57 9,05 0,2 1,4 24,3 25,5 94,5 0,8 0,52 0,301 0,029 10,400 

Perfil 3 - NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 

A 0-65 6,38 -1,44 64,9 0,528 0,177 18,45 11,46 0 1 30,62 31,62 96,8 0 1,42 0,823 0,058 14,200 

C 65-112 7,91 -1,88 112,4 0,033 0,560 28,53 10,41 0 0 39,53 39,53 100 0 0,97 0,562 0,006 93,768 

Perfil 4- LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico 

A 0-10 4,92 -1,23 5,6 0,076 0,004 0,58 0,18 0,29 1,6 1,13 2,44 34,4 25,7 0,9 0,522 0,025 20,880 

BA 10-50 4,55 -0,81 2 0,035 0 0,22 0,07 0,59 1,4 0,92 1,73 19,1 64,1 0,52 0,301 0,022 13,709 

B 50-120 4,27 -0,52 1 0,023 0,014 0,18 0,04 0,88 1,8 1,14 2,06 12,6 77,2 0,52 0,301 0,021 14,362 

Perfil 5 - PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico 

A1  0-10 5,35 -0,27 13,8 0,243 1,235 4,06 2,19 0 1,4 7,73 9,13 84,7 0 2,45 1,421 0,106 13,405 

A2 10-12 5,29 -0,46 4,5 0,166 0,887 2,76 1,44 0 0,6 5,25 5,85 89,7 0 0,65 0,377 0,032 11,781 

Bt1 12-48 5,63 -0,47 1,7 0,102 6,929 6,68 6,54 0 0,3 20,25 20,55 98,5 0 0,65 0,377 0,041 9,1953 

Bt2 48-115+ 7,35 -1,47 1,8 0,110 4,749 2,25 2,62 0 0 9,73 9,73 100 0 0,39 0,226 0,019 11,905 

Perfil 6- NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 

A1 0-3 5,48 -0,48 4 0,117 0 2,09 0,47 0 0,3 2,68 2,98 89,9 0 0,81 0,469 0,081 5,8001 

A2 3-8 5,55 -0,96 0,8 0,056 0 1,43 0,2 0 0,5 1,69 2,19 77,2 0 0,27 0,156 0,02 7,830 

A3 8-13 5,45 -1,07 0,7 0,066 0 1,12 0,21 0 0,6 1,4 2 70 0 0,27 0,156 0,131 1,195 

AC 13-28 5,48 -1,18 0,6 0,051 0 0,9 0,2 0 0,3 1,15 1,45 79,3 0 0,27 0,156 0,015 10,440 

C 28-70 5,53 -1,19 0,4 0,030 0 0,91 0,2 0 0,2 1,14 1,34 85,1 0 0,13 0,075 0,011 6,854 

Perfil 7 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico  

Quadro 4. Atributos químicos dos perfis de solo coletados 
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A 0-19 5,6 -1,25 49,9 0,128 0,221 3,55 3 0 1,1 6,9 8 86,2 0 0,67 0,388 0,052 7,473 

AE 19-45 6,55 -2,22 67,6 0,066 2,448 5,4 7,94 0 0,6 15,85 16,45 96,4 0 0,13 0,075 0,038 1,984 

Perfil 8 - PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo  

A 0-10 6,57 -0,57 99,4 0,710 0,057 4,92 1,42 0 0,2 7,11 7,31 97,3 0 2,69 1,560 0,137 11,388 

AE 10-37 6,37 -0,56 91,9 0,456 0,841 3,3 1,28 0 0 5,88 5,88 100 0 0,4 0,232 0,038 6,105 

E1 37-52 6,9 -0,8 51 0,579 3,876 4,33 1,29 0 0 10,07 10,07 100 0 0,54 0,313 0,034 9,211 

E2 52-70 7,43 -1 103,6 0,384 2,967 1,46 1,39 0 0 6,2 6,2 100 0 0,13 0,075 0,018 4,188 

B 70-95 8,74 -1,28 21,3 0,441 4,005 1,6 1,66 0 0 7,71 7,71 100 0 0,13 0,075 0,02 3,770 

Bt 95-125+ 8,6 -1,6 13,4 0,435 9,103 1,71 2,13 0 0 13,38 13,38 100 0 0,34 0,197 0,039 5,056 

Perfil 9 - NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico  

A 0-20 4,37 -0,67 2,8 0,3 0 1,22 0,24 0,29 1,3 2,05 3,06 57,5 14,1 0,81 0,469 0,046 10,213 

Perfil 10 - PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos  

Af 0-3 5,05 -0,36 3,5 0,461 0,654 3,52 1,44 0 2,2 6,08 8,28 73,4 0 2,02 1,171 0,101 11,600 

Bf1 3-30 3,9 -0,1 1,5 0,456 2,362 1,74 1,17 0,58 3 6,31 8,73 65,6 9,2 1,07 0,620 0,057 10,888 

Bf2 30-50+ 3,58 0,08 0,8 0,405 3,443 2,19 1,43 0,87 2,7 8,34 10,17 73,5 10,4 0,67 0,388 0,04 9,715 

Nota: pH – potencial hidrogeniônico; MO – Matéria orgânica; COS – carbono orgânico no solo; P – fósforo; Ca2+ – cálcio; Mg2+ – magnésio; K+ – potássio; 

Na+ – sódio; Al3+ – alumínio; (H + Al) – acidez potencial; SB – soma de bases; t – capacidade troca catiônica efetiva; CTC – capacidade de troca catiônica 

potencial; V – saturação por bases; m – saturação por alumínio; P-Rem – Fósforo remanescente.  

Fonte: Autores (2020). 
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3.3 RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

A figura 12 apresenta os gráficos com as Curvas de retenção de água dos solos 

analisados.  
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Figura 12: Gráficos da Curva de Retenção de água dos horizontes dos solos 

analisados  

Nota: P1H1 - Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário – horizonte 1; P2H1 - Luvissolo Cromico Ortico típico – horizonte 
1; P2H2 - Luvissolo Cromico Ortico típico – horizonte 2; P3H1 - Neossolo Regolitico Humico típico – horizonte 1; P4H1 
- Latossolo Amarelo dsitrófico psamítico – horizonte 1; P4H2 - Latossolo Amarelo dsitrófico psamítico – horizonte 2; 
P4H3 - Latossolo Amarelo dsitrófico psamítico – horizonte 3; P5H3 - Planossolo Nátrico Sálico dúrico – horizonte 3; 
P6H1 - Neossolo Quartzarenico Ortico leptico – horizonte 1; P6H4 - Neossolo Quartzarenico Ortico leptico – horizonte 
4; P7H1 - Neossolo Litólico Húmico típico – horizonte 1; P7H2 - Neossolo Litólico Húmico típico – horizonte 2; P8H2 
- Planossolo Haplico Eutrófico gleissolico neofluvissolico – horizonte 2; P8H3 - Planossolo Haplico Eutrófico gleissolico 
neofluvissolico – horizonte 3; P9H1 - Neossolo Litólico Eutrófico típico – horizonte 1; P10H1 - Plintossolo Háplico 
Eutrófico petroplínticos – horizonte 1.  
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Observando a Curva de retenção de água (CRA) (Fig. 2) das amostras é possível 

perceber que o horizonte superficial do perfil 10 (Plintossolo Háplico) apresentou as 

maiores quantidades em umidade de saturação, enquanto que, o horizonte superficial 

do perfil 6 (Neossolo Quartzarênico) apresentou as menores quantidades em umidade 

de saturação. 

Essa característica oferece condições para inferir sobre as características de 

erodibilidade desses solos pois, conforme Menezes (2010), a capacidade de retenção 

de água dos solos contribui para determinação do poder de infiltração e futuras 

condições de escoamento superficial, posto que, quanto mais água infiltrar menor 

quantidade estará disponível para escoar na superfície do solo.  

Ao mesmo tempo, solos com maiores capacidade de retenção de água, 

apresentam maiores índices de estabilidade de agregados, dificultando a 

desestruturação desse solo em eventuais escoamentos superficiais.  

Desse modo, utilizando os perfis 6 e 10 como referência para discussão dessa 

dubiedade, é possível afirmar que, embora o perfil 6 (Neossolo Quartzarênico) 

apresente as melhores condições para infiltração e drenagem da água, por suas 

condições de textura arenosa, o horizonte superficial do perfil 10 (Plintossolo Háplico) 

apresenta melhores condições de estabilidade de seus agregados, dificultando os 

processos erosivos quando ocorrer o escoamento superficial.  

Essa condição pôde ser percebida no capítulo adiante, quando apresentado o 

quadro de matriz de correlação (Quadros 3 e 4, Cap. 3) entre índices de agregados e 

demais atributos dos solos, onde se percebe as altas correlações entre os índices de 

estabilidade de agregados e as curvas de retenção de água dos solos (CRA) 

estudados.  

Nas demais curvas, observou-se entre os perfis 1 (Neossolo Litólico) e perfil 2 

(Luvissolo Crômico) uma maior capacidade de retenção de água no perfil 2, 

principalmente no horizonte B que possui uma quantidade maior de microporos pelo 

efeito da textura argilosa, fato que corrobora para escoamento superficial mais rápido 

em cada episódio chuvoso.  

Entre os perfis 3 (Neossolo Reglítico) e 4 (Latossolo Amarelo) observou-se maior 

retenção de água no perfil 3. No perfil 4, as amostras evidenciam maior retenção nos 

horizontes subsuperficiais, também relacionado a textura argilosa e maior quantidade 

de microporos nesses horizontes.  
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Essa relação entre a textura dos horizontes superficiais e subsuperficiais é 

importante, pois horizontes argilosos de expressiva mudança textural, mesmo situados 

em relevo de baixa declividade, como consequência da coesão e consistência do 

horizonte superficial e da expressiva mudança textural, tornam-se muito suscetível a 

erosão (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO., 1992).  

Dentre os perfis estudados essa mudança textural foi fortemente evidenciada no 

perfil 2 (Luvissolo), algo típico dessa classe de solo. No entanto, os perfis 4 (Latossolo), 

7 (Neossolo Litólico) e 10 (Plintossolo) também podem sofrer erosão pelos efeitos de 

um horizonte inferior com maiores concentrações de argila.  

Nos perfis 7 (Neossolo Litólico Húmico típico) e 8 (Planossolo Háplico) as curvas 

se assemelham e indicam aumento de capacidade de retenção de água com aumento 

da profundidade dos perfis. 

Assim, apresenta-se no quadro 2 tais propriedades físicas dos solos estudados, 

acrescidos dos dados de porosidade, densidade de solo (Ds) e densidade de partícula 

(Dp). Nele é possível perceber que o perfil de Latossolo Amarelo (perfil 4) denota a 

maior densidade de solo (Ds), e consequentemente, a menor porosidade total, deste 

total, têm-se maior microporosidade e menor macroporosidade, resultado da textura 

argilosa predominante nesse perfil.  

No que se refere a densidade de partícula, o maior valor encontrado foi no 

horizonte superficial do perfil 3 (Neossolo Regolítico), já o menor foi no horizonte 

superficial do perfil 10 (Plintossolo Háplico).  

Com relação à porosidade total (PT), o segundo horizonte do Planossolo Háplico 

(perfil 5) apresentou o maior valor, seguido do horizonte superficial de Plintossolo 

Háplico (perfil 10). A diferença entre os dois horizontes está nos valores de micro (Mi) 

e macroporosidade (Ma), enquanto o primeiro apresenta maior macroporosidade, 

relacionado à sua textura arenosa, o segundo apresenta valores de macro e 

microporosidade quase iguais.  

Essa característica de porosidade do Plintossolo Háplico se relaciona com sua 

textura argilosa, em que predominam a microporosidade, mas também pela formação 

de agregados estáveis que pode aumentar os valores da macroporosidade.   
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Quanto a Capacidade de campo (CC), ou seja, a quantidade de umidade no solo 

depois que o excesso de água é drenado e a taxa de movimento para baixo diminui 

(RAI, SINGH, UPADHYAY, 2017), foi maior no horizonte superficial do perfil 10 

Classes de 
solos 

Hor. 
Dp 

(g/cm3) 
Ds 

(g/cm3) 
PT 

(m3m-3) 
CC  

(kg kg-1) 
PMP 

(kg kg-1) 
AD  

(kg kg-1) 

Neossolo 
Litólico Eutrófico 

fragmentário 

A 
(0-7 cm) 

2,7 1,25 0,54 0.138 0.035 0.103 

Luvissolo 
Crômico Órtico 

típico 

A 
 (0-30 cm) 

2,69 1,18 0,56 0.167 0.054 0.113 

B 
(30-47 cm) 

2,68 1,14 0,57 0.222 0.111 0.111 

Neossolo 
Regolítico 

Húmico típico  

A 
(0-65 cm) 

2,89 1,3 0,55 0.233 0.125 0.108 

Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 
psamítico 

A 
(0-10 cm) 

2,67 1,54 0,42 0.129 0.030 0.099 

BA 
(10-50 cm) 

2,74 1,71 0,38 0.117 0.032 0.085 

B 
(50-120 cm) 

2,78 1,74 0,37 0.124 0.045 0.079 

Planossolo 
Nátrico Sálico 

dúrico  

Bt1 
(12-48 cm) 

2,82 1,43 0,49 0.113 0.039 0.074 

Neossolo 
Quartizarênico 
Órtico léptico 

A1(0-3 cm) 2,74 1,33 0,51 0.075 0.029 0.046 

AC 
(13-28 cm) 

2,7 1,35 0,5 0.080 0.022 0.058 

Neossolo 
Litólico Húmico 

típico 

A 
(0-19 cm) 

2,67 1,37 0,487 0.109 0.039 0.070 

AC 
(19-45 cm) 

2,67 1,35 0,494 0.137 0.051 0.086 

Planossolo 
Háplico 

Eutrófico 
Gleissólico 

neofluvissolo 

AE 
(10-37 cm) 

2,56 0,85 0,67 0.151 0.073 0.078 

E1 

(37-52 cm) 
2,6 0,97 0,627 0.181 0.098 0.083 

Neossolo 
Litólico Eutrófico 

típico 

 A 
(0-20 cm) 

2,67 1,11 0,584 0.124 0.042 0.082 

Plintossolo 
Háplico 

Eutrófico 
petroplínticos  

Af  
(0-3 cm) 

2,56 0,92 0,64 0.259 0.136 0.123 

Nota: Dp – Densidade de partícula; Ds – Densidade de solo; PT – Porosidade Total; CC – 
Capacidade de Campo; PMP – Ponto de murcha permanente; AD – Água disponível.  
 
Fonte: Autores (2020) 
 

 

 

 

 

H – Horizonte; CRA – Capacidade de retenção de água; Dp – Densidade de partícula; Ds – 
Densidade de solo; PT – Porosidade Total; Mi – Microporosidade; Ma - Macroporosidade;  CC 
– Capacidade de Campo; PMP – Ponto de murcha permanente; AD – Água disponível.  
 

Quadro 5: Atributos físicos estruturais dos solos 

 

Quadro 7: Capacidade de Retenção de 

Água/Densidade/Porosidade 



 

105 
 

(Plintossolo Háplico), pois é um horizonte que apresentara os maiores valores de 

microporosidade, o que contribui fortemente para retenção de água no solo.  

Com relação ao ponto de murcha permanente (PMP), umidade abaixo da qual a 

planta entra em estresse hídrico, é sabido que na caatinga, muitas espécies 

conseguem superar o PMP comumente adotado na potência de -1500 kPa (COSTA et 

al., 2016). Mesmo assim, admitiu-se essa potência para definir o PMP nos solos 

analisados, pois é mais aceita na literatura devido a pouca variação a partir dessa 

potência, assemelhando-se a uma curva assíntota. Sendo assim, utilizou-se a mesma 

referência de potência para PMP em todos os perfis estudados. 

Por fim, obtendo-se o resultado da subtração entre capacidade de campo e 

ponto de murcha permanente, tem-se que o Plintossolo (perfil 10) apresenta maior valor 

de umidade disponível (AD) para plantas, enquanto que, os Neossolos Quartzarênicos 

(perfil 6), apresentam o menor valor de água disponível.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As classes de solos representativas das unidades de paisagem mapeadas no 

município de Currais Novos foram,  Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário, Neossolo 

Regolítico Húmico típico, Neossolo Litólico Eutrófico típico, Neossolo Quartizarênico 

Órtico léptico, Luvissolo Crômico Órtico típico, Neossolo Litólico Húmico típico, 

Latossolo Amarelo Distrófico psamítico, Planossolo Nátrico Sálico dúrico, Planossolo 

Háplico Eutrófico Gleissólico neofluvissolo e Plintossolo Háplico Eutrófico 

petroplínticos.  

Os materiais parentais responsável pela gênese desses solos são de origem 

cristalina, rochas ígneas e metamórficas, além de arenitos da Formação Serra de 

Martins, que associadas ao modelado do relevo e clima semiárido, onde as altas 

temperaturas impulsionam o intemperismo físico, resulta em solos incipientes, por 

vezes, capeados por pavimentos dentríticos, resultantes de chuvas concentradas com 

potencial de erosão pelo escoamento superficial. Devido essa mesma diversidade dos 

elementos das paisagens semiáridas e longe das definições monótonas das 

características dos solos do semiárido, também foram identificados solos mais 

desenvolvidos como Planossolos e Plintossolos.    

Também distante das características pedológicas comumente apontadas para o 

semiárido, estão os o Neossolos Quartizarênico Órtico léptico, ligados à natureza do 
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material parental que são os quartzitos da Formação Equador, e o Plintossolo Háplico 

Eutrófico petroplínticos que necessita de estudos ligados a sua gênese na unidade de 

paisagem dos Maciços residuais, onde foi identificado.  

Devido a mineralogia do material parental, relevo e clima, os solos são, na 

maioria deles, de alta fertilidade e de características diversas, mesmo dentro de uma 

mesma classe de solos, fato que impede uma afirmativa generalizada acerca da 

suscetibilidade a erosão apenas por classes de solos. Apenas na classe de Neossolos 

foram identificados cinco perfis com características distintas, na classe dos Planossolos 

foram dois perfis, em unidades de paisagem limítrofes, mas com estrutura, textura e 

química diferentes.   

Essa diversidade de solos representa uma diversidade de unidades de 

paisagem, pois os estão continuamente se ajustando às outras condições ambientais 

externas (GERRARD, 1992).  
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CAPITULO 3 

 

RELAÇÃO ENTRE ERODIBILIDADE DOS SOLOS E UNIDADES DE PAISAGENS 

REPRESENTATIVAS DO SEMIÁRIDO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Semiárido tropical brasileiro apresenta uma variedade de paisagens e de 

ambientes que deve ser destacada como uma das características mais marcantes da 

região, o que dificulta generalizações na discussão de vários temas, incluindo os solos 

(CUNHA et al., 2010).  

De acordo com Guerra (2014), a formação dos solos é o resultado da interação 

de muitos processos, tanto geomorfológicos como pedológicos, são processos que 

retratam uma variabilidade temporal e espacial significativa, sendo importante abordar 

os solos como sistemas dinâmicos, e como tais, ganham e perdem matéria e energia, 

além das suas fronteiras.  

Desse modo, avaliar esse fluxo e energia no sistema solo requer um 

conhecimento detalhado da sua estrutura, e principalmente das perdas de materiais 

inerentes a elas, recaindo na compreensão dos processos erosivos que o envolve. 

Logo, se faz necessário compreender como as partículas unitárias e os elementos 

físicos e químicos se organizam na formação de agregados estáveis capazes de resistir 

aos diversos agentes erosivos.   

Agregados são elementos estruturais dos solos formados por suas partículas 

unitárias, a saber, areia, silte e argila e materiais coloidais. Assim, a estrutura de um 

solo dependerá da intensidade com que essas partículas se acham agregadas 

(GROHMANN, 1960).  

No processo de agregação as partículas primárias de um solo resultam em sua 

estrutura. Ao agrupamento de partículas primárias com outros elementos do solo, tais 

como, matéria orgânica, calcário e outros, e que podem reunir-se em massas distintas 

bem consolidadas, dar-se o nome de agregados estáveis (KIEHL, 1979).  

No geral, quando forças disruptivas superam as forças de ligação, agregados 

desintegram-se, condutividade hidráulica e taxa de infiltração diminuem, ocorre 

aumento no escoamento e há a probabilidade de degradação do solo por erosão 

(WUDDIVIRA; CAMPS-ROACH, 2007).  
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Nesse contexto, a análise de agregados se faz importante, pois permite 

caracterizar a estabilidade de agregados, de um determinado solo, quanto à resistência 

que eles oferecem a rupturas pela ação de agentes mecânicos e hídricos (BOGNOLA 

et al., 1998). 

Nos achados de Barthès et al., (2000), que analisou a taxa de escoamento em 

três anos e a média anual perdas de solo em 14 parcelas de escoamento superficial, 

as taxas de perda de solo estavam intimamente ligadas à estabilidade dos agregados 

no solo, principalmente do horizonte superficial. A referida pesquisa foi realizada em 

três países, Benin, Camarões, México, em condições ambientais de baixa declividade 

e vegetação herbácea.  

Como resultado relevante aos estudos de erodibilidade de solos, Barthès e 

Roose (2002) apuraram que a análise de agregados de solos, principalmente do 

horizonte superficial, pode ser considerada nas estimativas de erodibilidade dos solos. 

Nesse sentido, de acordo com Barthès et al., (2000), uma estrutura favorável do solo 

nas camadas superficiais aumenta sua resistência à erosão eólica e hídrica. Os 

referidos autores conseguiram fundamentar que a estabilidade do agregado é um 

indicador relevante da suscetibilidade a erosão do solo, principalmente às relacionadas 

ao escoamento superficial, especialmente nas áreas onde chuvas intensas são 

frequentes. 

Desse modo, as associações entre a estabilidade de agregados e as demais 

propriedades dos solos ajudam na compreensão dos atributos de maior influência na 

agregação dos solos estudados, e consequentemente no entendimento da 

erodibilidade desses solos frente aos processos erosivos de origem hídrica e eólica.  

Essa relação entre as características de estabilidade do solo e suas 

propriedades intrínsecas se justificam devido o processo de agregação envolver um 

conjunto de elementos como argila, ferro, alumínio, matéria orgânica e outros, que 

atuam como agentes cimentantes, unindo as partículas do solo (VICENTE et al., 2012).  

Desse modo, o objetivo desse trabalho é conhecer a erodibilidade dos solos 

representativos de unidade de paisagem típicas do semiárido e atribuir pesos a 

variáveis da paisagem relacionadas à suscetibilidade a erosão.  
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2. METODOLOGIA  

A coleta e análise dos atributos físicos e químicos foi realizada conforme os 

descritos no item 2 do capítulo anterior.  

Nos mesmos perfis foram coletadas amostras de agregados de solo que foram 

levados para análise de estabilidade de agregados no Laboratório de Física e Manejo 

dos Solos da Universidade Federal do Semiárido, pertencente ao Laboratório de 

Análise de Solos, Água e Plantas (LASAP) – UFERSA, em Mossoró (RN).  

Baseado na metodologia proposta por Salton et al. (2017), a análise de 

agregados por via úmida consistiu em destorroar com as mãos (Fig.1), 

cuidadosamente, quebrando os agregados maiores nos planos de fratura, deixando-os 

secar ao ar.  Em seguida, peneirou-se a amostra seca ao ar, evitando movimentos 

fortes, em sequência de peneiras com 4,00 mm e 2,00 mm de abertura de malha.  Os 

agregados utilizados foram os que ficaram retidos na peneira de 2,0 mm, destes pesou-

se 25g de agregados de cada amostra em três repetições (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para análise da estabilidade de agregados via úmida os agregados foram 

agitados em um aparelho de oscilação vertical (YODER, 1936) com uma série de 

peneiras com abertura de malhas de 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 mm (Fig. 3). A análise de 

agregados por via seca foi realizada no Laboratório de Geografia Física da UFRN, com 

peneiras de mesmas malhas de abertura em agitador mecânico vibratório tipo ROTAP 

(Fig. 4) com potência de 30%, conforme Salton et al., (2017).  

Essas técnicas tendem a reproduzir a desintegração de agregados provocada 

por ação do vento sobre a superfície do solo seco (via seca) e por ação do escoamento 

da água (via úmida). Como resultado final foram obtidos os percentuais de agregados 

estáveis, percentuais de agregados >2mm, agregação e Diâmetro médio ponderado 

(DMP).  

Figura 1: Destorroamento  

Fonte: Autores (2019) 

Figura 2: Amostras triplicadas  

Fonte: Autores (2019) 
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Para análise estatística dos dados obtidos, inicialmente todos os dados de todos 

os parâmetros analíticos de cada horizonte foram transformados logarítmicamente e 

padronizados para fornecer uma distribuição normal (WACKERNAGEL, 2003), em 

seguida foram salvos em planilhas de Excel.  

Em seguida, foi calculada a correlação de Pearson entre as propriedades de 

cada classe de solo e os seus respectivos índices de agregados, obtidos para cada 

horizonte de solo, com intuito de modelar as regressões de interesse para as 

combinações entre os atributos. 

Por fim, os atributos solos que obtiveram melhores correlações (significativas em 

p <0,05000) com os índices de agregados foram analisados através de testes de 

regressão linear múltipla. Equações de regressão linear com maior valor de coeficiente 

de determinação ajustado e menor resíduo foram selecionada, visando predizer a 

erodibilidade hídrica e eólica dos solos estudados. Para realização dos procedimentos 

estatísticos foram utilizados os softwares IpeaGeo e Statistica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No ensaio realizado para fins desta pesquisa, a análise de agregados 

determinou a estabilidade de agregados por vias seca e úmida, conforme descrito na 

metodologia, sendo o primeiro ensaio para prevê o comportamento do solo frente a 

erosão eólica e o segundo frente a erosão hídrica.  Os resultados obtidos, tais como, 

agregados por intervalo de classe ou agregação, Diâmetro Médio Ponderado (DMP) e 

Agregados (g), indicam a distribuição de agregados em classes de peneira, quanto 

Figura 3: Agitador do tipo Yoder 

Fonte: Autores (2019) 

Figura 4: Agitador do tipo ROTAP 

Fonte: Autores (2019) 
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mais agregados nas peneiras mais finas, menos resistente foi a amostra à ação da 

água ou vento, portanto, mais suscetível a ação desses agentes.  

 A análise dos dados, a partir de parâmetros estatísticos, permitiu observar, 

através do Coeficiente de variação (CV), uma elevada heterogeneidade no teor de 

agregados na peneira mais grossa entre perfis, indicado níveis muito distintos de 

erodibilidade entre os solos analisados.   

 Com relação a quantidade de agregados retidos em cada peneira após agitação, 

os resultados também indicaram elevada heterogeneidade no teor de agregados entre 

classes de peneira em todos os perfis, no caso da análise por via seca. Por via úmida, 

apenas o horizonte 1 (0-65cm) do perfil 3 (Neossolo Regolítico), e o horizonte 3 (30-

50+cm) do perfil 10, (Plintossolo Háplico), apresentaram homogeneidade.  

Em geral, tanto na análise por via úmida quanto na via seca, os dados de areia 

e agregados tiveram comportamento assimétrico positivo, indicando que os valores 

retidos nas classes de peneira são predominantemente mais baixos que a média 

calculada para todas as classes, sendo esta, influenciada por um ou dois valores mais 

altos.  

Na análise por via seca, esses valores mais altos estão concentrados nas 

classes maiores, indicando que o material possui certa resistência à quebra, e por isso, 

considerando apenas essa análise, seriam medianamente suscetíveis à erosão eólica. 

A exceção ao comportamento supracitado foi encontrada no perfil 6 (Neossolo 

Quartizarênico), pois no tamisamento via seca não foi possível avaliar esse perfil, já 

que as amostras apresentaram pouca coesão de partículas, ocorrendo perda total do 

material para peneiras inferiores (<0,0056mm), sendo possível considerá-lo como perfil 

de alta suscetibilidade aos processos erosivos de origem eólica. 

 As informações acerca dessas distribuições dos agregados dos solos em 

classes de peneira foram expressas numericamente pelo diâmetro médio ponderado 

(DMP), um índice que traduz a estabilidade dos agregados de toda a amostra 

(DUFRANC et al., 2004), pela agregação ou agregados por intervalo de classe, que 

aponta a porcentagem de agregados retidos em cada intervalo de classe de peneira, 

além de agregados (g) por intervalo de classe.  

As figuras 13 e 14 apresentam, através da agregação (%), os gráficos que 

expressam a distribuição dos agregados por intervalo de classe.  
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Figura 5: Gráficos representando a agregação (%) por peneiramento da amostra via seca 
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Na análise por via úmida, no perfil 3 (Neossolo Regolítico), no horizonte 2 do 

perfil 2 (Luvissolo Crômico), horizonte 2 do perfil 5 (Planossolo Háplico), horizontes 2, 

3, 4, 5, 6 do perfil 8 (Planossolo Háplico) e horizontes 2 e 3 do perfil 10 (Plintossolo 

Háplico) a maior parte dos agregados estiveram retidos nas classes menores, 

indicando que o material se quebra facilmente pela ação da água, logo, são amostras 

muito susceptíveis a erosão hídrica. Os horizontes superficiais dos perfis supracitados 

apresentaram menor suscetibilidade a erosão devido ao teor de matéria orgânica 

presente. O perfil 6 (Neossolo Quartizarênico) também é considerado de alta 

suscetibilidade a erosão hídrica, pois os horizontes 3 e 4 desse perfil foram totalmente 

perdidos para as classes inferiores (<0,0056mm).   

 Quanto aos agregados estáveis, por via úmida, foi observado heterogeneidade 

nos perfis 2 (P2H2), Luvissolo Cromico; perfil 4 (P4H3), Latossolo Amarelo; todos os 

horizontes do perfil 5, Planossolo Nátrico; perfil 6 (P6H1), Neossolo Quartzarênico; 

Fonte: Autores (2020) 
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perfil 7 (P7H2), Neossolo Litólico; perfil 8 (P8H3, P8H4, P8H5, P8H6), Planossolo 

Háplico; perfil 9 (P9H1), Neossolo Litólico; e perfil 10 (P10H2, P10H3), Plintossolo 

Háplico. 

 Notadamente, os perfis que apresentaram heterogeneidade dos percentuais de 

agregados estáveis estão entre os mais e menos estáveis. Por isso, lança-se mão de 

medidas de tendência central para melhor compreensão dos dados apresentados no 

parágrafo anterior. Assim, tem-se que o menor valor no teor de agregados estáveis foi 

de 2,53% encontrado no perfil 6, Neossolo Quartzarênico. Já o maior foi de 64,08%, 

encontrado no perfil de Plintossolo Háplico (perfil 10). A mediana de todos os perfis e 

horizontes foi de 16,39%.  

 Na análise de agregados estáveis por via seca, foi observado heterogeneidade 

nos perfis 2 (P2H1), Luvissolo Crômico; perfil 5 (P5H1, P5H2) Planossolo Nátrico; todos 

os horizontes do perfil 8; perfil 9 (P9H1), Neossolo Litólico; e perfil 10 (P10H3), 

Plintossolo Háplico. Considerando todas as amostras, o menor valor no teor de 

agregados estáveis foi de 4,59% encontrado no perfil 5, no horizonte superficial. Já o 

maior foi de 66,92%, encontrado no perfil de Plintossolo Háplico (perfil 10). A mediana 

de todos os perfis e horizontes foi de 24%.  

 Na análise por via seca, no geral, a estabilidade de agregados aumenta com o 

aumento da profundidade, exceto para o perfil 10 (Plintossolo Háplico).  

Por sua vez, na via úmida houve diminuição da estabilidade de agregados com 

o aumento da profundidade nos perfis 5, 6, 8 e 10. Nos perfis 1, 3 e 9 foram tamisadas 

apenas amostra da acamada superficial, não sendo possível prevê sua dinâmica de 

estabilidade em função da profundidade. Sobram apenas os perfis 2, 4 e 7 que 

apresentaram aumento da estabilidade de agregado com o aumento da profundidade.   

Os dados de agregados estáveis se distribuíram de forma assimétrica negativa, 

indicando que os valores percentuais encontrados nas classes de peneira são 

predominantemente mais altos que a média calculada para todas as classes. 

Considerando areia, agregados e estabilidade de agregados o grau de curtose 

apresentou curva de frequência mais aberta do tipo platicúrtica.  
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Figura 6: Gráficos representando a agregação (%) por peneiramento da amostra via úmida 
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Observando os resultados da análise de agregados é possível afirmar que os 

solos analisados se apresentaram mais suscetíveis a erosão hídrica, tanto nos 

horizontes superficiais quanto nos subsuperficiais.   

De acordo com Bognola (1998), se aceita como sendo de baixa estabilidade os 

solos com diâmetro médio ponderado (DMP) abaixo de 0,50mm. Nesse sentido, todos 

os solos analisados apresentaram DMP inferiores a 0,50mm, levando a classificar todos 

os solos analisados como solos de alta suscetibilidade a erosão.  

Se considerado os resultados para os horizontes superficiais, têm-se a seguinte 

ordem hierárquica de erodibilidade, frente a ação dos ventos, para os solos estudados 

quando comparados entre eles (Quadro 1). Os resultados estão dispostos em ordem 

crescente, sendo 1 o mais suscetível a erosão e 10 menos suscetível.  
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Com efeito, considerando os resultados da análise de agregados por via úmida 

para os horizontes superficiais têm-se a seguinte ordem hierárquica dispostas em 

ordem crescente, sendo 1 o mais suscetível a erosão e 10 menos suscetível (Quadro 

2).  

 

 

 

 

Os resultados de classes hierárquica de fragilidade a erosão do horizonte 

superficial de solos do semiárido seria, de per si, uma contribuição relevante para os 

modelos de fragilidade ambiental utilizados atualmente, podendo ser utilizada a 

hierarquização apresentada, caso o objetivo seja aplicar os modelos de Ross (1994, 

2012) ou Crepani et al., (1996, 2001).  

Classes de grau de fragilidade Tipos de solo 

1 
  

NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 

2 LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico  

3 PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico  

4 LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 

5 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 

6 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico 

7 NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico 

8 PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo 

9 NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 

10 PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos 

Classes de grau de fragilidade Tipos de solo 

1 NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico  

2 NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 

3 PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico 

4 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico  

5 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário  

6 LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico 

7 LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico  

8 PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo  

9 NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 

10 PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos 

Quadro 1: Classes hierárquicas de suscetibilidade a erosão eólica por classe de solo 

Fonte: Autores com base na porcentagem de agregados estáveis das amostras (2020) 

Quadro 2: Classes hierárquicas de suscetibilidade a erosão hídrica por classe de 

solo 

Fonte: Autora com base na porcentagem de agregados estáveis das amostras (2020) 
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No entanto, como falado anteriormente, no semiárido há, mesmo entre solos de 

uma mesma classe, uma enorme variabilidade, sendo, por vezes, arbitrário classifica-

los apenas por classes de solos.  

Assim, os resultados e propostas ora apresentadas não consideram uma 

hierarquização em níveis de erodibilidade entre as classes de solos analisados, mas 

sim, uma análise das principais características físicas e químicas desses solos para 

conferir peso às variáveis, pois além de serem solos suscetíveis à erosão,  existe uma 

extensa variabilidade intrínseca em cada classe de solo.  

Desse modo, apresenta-se no quadro 3 as propriedades dos solos que 

apresentaram correlações significativas com índices de análise de agregados via 

úmida, que simula as condições de erosão hídrica.  Essas propriedades foram 

utilizadas posteriormente, como se verá adiante, para compor as modelagens de 

regressão.  

 

 

Atributos 

Índices da análise de agregados 

Agregação 

(%) 

Agregados 

estáveis 

(%) 

Agregados 

>2mm (%) 

pH H2O -0,487996 -0,234008 -0,427647 

pH KCl -0,503460 -0,238842 -0,312708 

Ca2+ 0,329200 0,414213 -0,029076 

K+ 0,191268 0,414811 0,279469 

Al3+ 0,430575 0,305531 0,176943 

H+Al 0,589855 0,427650 0,441741 

ISNa  -0,314492 -0,054821 -0,401445 

MO 0,279743 0,194208 0,553858 

COS 0,279743 0,194208 0,553858 

C/N ratio 0,347971 0,173102 0,443484 

P-Rem -0,587530 -0,601756 -0,114729 

Areia fina -0,618701 -0,405084 -0,353164 

Argila 0,758218 0,690714 0,433253 

Relação 

Silte/argila 
-0,576793 -0,429799 -0,303149 

CRA (-6 kPa) 0,740260 0,903666 0,509365 

CRA (-10 kPa) 0,802722 0,936182 0,471933 

CRA (-100 kPa) 0,786824 0,947147 0,423715 

Quadro 3: Variáveis significativamente correlacionadas com a estabilidade de agregados 
via úmida 
. 
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Do mesmo modo, o quadro 4 apresenta as propriedades que tiveram correlações 

significativa com os índices de análise de agregados vis seca, que simula as condições 

de erosão eólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRA (-300 kPa) 0,818534 0,969003 0,395359 

CRA (-1500 kPa) 0,703311 0,907645 0,337958 

Altitude (m) 0,674227 0,470908 0,524624 

Atributos 

Índices da análise de agregados 

Agregação 

(%) 

Agregados 

estáveis 

(%) 

Agregados 

>2mm (%) 

SB 0,457109 0,415652 0,397965 

t 0,463336 0,425174 0,400027 

T 0,489700 0,465358 0,414982 

P-Rem (mg/L) -0,487520 -0,572439 -0,368840 

Areia grossa -0,450963 -0,441486 -0,521724 

Areia fina -0,515550 -0,585477 -0,380088 

Argila 0,671307 0,738435 0,591179 

Relação 

Silte/argila 
-0,423492 -0,485283 -0,311631 

CRA (-6 kPa) 0,785986 0,770864 0,804550 

CRA (-10 kPa) 0,804381 0,789538 0,791683 

CRA (-100 kPa) 0,817020 0,801272 0,807131 

CRA (-300 kPa) 0,870483 0,845284 0,849324 

CRA (-1500 kPa) 0,807347 0,780390 0,800859 

Quadro 4: Variáveis significativamente correlacionadas com a estabilidade de agregados via 
seca 
. 

 

Nota: SB – soma das bases; t – capacidade troca catiônica efetiva; T – capacidade de 

troca catiônica potencial; P-Rem – Fósforo remanescente; CRA – Curva de Retenção de 

água.  

Correlações abaixo de -0,45 e acima de 0,45 foram significativas em p <0,05000. 

 

Fonte: Autores (2020) 

Nota: pH – potencial hidrogeniônico; MO – Matéria orgânica; COS – carbono orgânico  

no solo; P – fósforo; Ca2+ – cálcio; Mg2+ – magnésio; K+ – potássio; Na+ – sódio; Al3+ 

– alumínio; (H + Al) – acidez potencial; SB – soma de bases; t – capacidade troca catiônica 

efetiva; CTC – capacidade de troca catiônica potencial; V – saturação por bases; m – 

saturação por alumínio; P-Rem – Fósforo remanescente; ISNa - Índice de Saturação por 

Sódio; CRA – Curva de Retenção de água. 

Correlações abaixo de -0,40 e acima de 0,40 foram significativas em p <0,05000. 

 

Fonte: Autores (2020) 
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Entre os solos estudados os atributos que apresentaram correlações 

significativas ao grau de estabilidade dos agregados por via úmida e seca foram: a 

textura, percebido principalmente pelo teor de argila, areia e pela relação silte/argila, a 

matéria orgânica (MO), o carbono orgânico no solo (COS), o Nitrogênio (N), a relação 

C/N, Potássio (K), Cálcio (Ca), teor de Alumínio (Al), Acidez potencial  (H+Al), o pH em 

água e em KCL, SB – soma das bases; t – capacidade troca catiônica efetiva; T – 

capacidade de troca catiônica potencial; Fósforo remanescente (P-Rem) e Curva de 

Retenção de Água (CRA).  

O resultado da correlação indicou que o teor de argila influenciou fortemente na 

força de agregação dos solos amostrados, e que, por sua vez, solos mais arenosos se 

mostraram mais suscetíveis a erosão.  

De acordo com Kay e Angers (2001), a textura influência na forma, estabilidade 

e resiliência da estrutura dos solos, bem como da resposta dessa estrutura aos fatores 

climáticos e biológicos. Para os referidos autores, a natureza da influência da textura 

nas características estruturais do solo está relacionada a matriz de solo, pois as 

partículas menores, tais como silte e argila, tanto recobre os grãos de areias como 

preenchem os interstícios desses grãos maiores, aumentando a coesão das partículas 

presentes, e consequentemente, a estabilidades dos agregados desse solo.  

A influência do teor de argila na maior ou menor quantidade de solo arrastado 

pela erosão reside na força de coesão das partículas, propiciado pela argila, o que faz 

aumentar a resistência à erosão (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2005), além disso, a 

maior quantidade de microporos nos solos argilosos podem aumentar a retenção de 

água nesses solos, que após saturados, retêm água contra gravidade, aumentando 

também sua estabilidade.  

Assim, a matéria orgânica exercerá um apoio fundamental, pois segundo 

Emerson (1977), quando as argilas dilatam, os esforços são transmitidos através das 

ligações feitas pela matéria orgânica, contribuindo para diminuição da ruptura dos 

agregados. Desse modo, em ambiente semiárido, a combinação argila e MO é a mais 

satisfatória para diminuição da erodibilidade dos solos. Nos solos estudados é possível 

verificar essa combinação na alta estabilidade de agregados do perfil (10) de 

Plintossolo, na unidade de paisagem Maciço da Borborema.  

Também, junto à fração de argila, a matéria orgânica quando humificada recebe 

o nome de complexo coloidal do solo (KIEHL, 1979), elemento importante na 

estabilidade de agregados do solo. Nesse sentido, de acordo com Martins et al., (2011), 
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o acúmulo de MO, principalmente na superfície, aumenta a estabilidade dos agregados 

e diminui os processos de erosão, além de aumentar a quantidade de nutrientes 

disponíveis para as plantas.  

Essa importância foi evidenciada também nos solos analisados, pois houve 

correlação significativa entre os índices de agregação e as propriedades biológicas 

causada pela abundância de matéria orgânica em estado de decomposição que 

também melhora as condições de arejamento e retenção de água (BERTONI; 

LOMBARDI NETO, 2005).  

Nesse sentido, o carbono orgânico exerceu uma influência direta nos índices de 

erosão, ou seja, quanto maior o teor de carbono orgânico no solo (COS) mais estáveis 

se apresentaram os agregados, ou seja, menor a erodibilidade do solo, fato também 

apontado nas pesquisas de Lima et al., (2016), Prado (1995) e apoiado por Guerra e 

Botelho (1996). 

Isso ocorre pela melhoria das condições físicas e estrutural do solo que o 

material orgânico tende a proporcionar. Nesse sentido, Rowley; Grand e Verrecchia 

(2018), apoiados na teoria da formação de agregados com controle biológico, explicam 

que o carbono orgânico no solo (COS) atua como um agregado núcleo, estimulando a 

atividade localizada de comunidades de microorganismos. Esses microorganismos 

excretam polissacarídeo extracelular, substancias com função de adesão, que se adere 

às partículas do solo e as ligam, criando uma “casca” em torno da decomposição, 

estabilizando o carbono orgânico e criando agregados no solo, sendo esses agregados 

o mais difundido processo em microescala que leva à separação física, ou seja, 

“reserva” de COS.  

Além disso, partículas de raízes que formam estruturas grumosas e exsudatos 

de raízes, que são substancias produzidas pelas plantas, contribuem na formação de 

agregados. Essas substâncias são excretadas na interface raiz-solo, ou rizosfera, e 

afetam a estrutura do solo, pois através da exsudação de uma grande variedade de 

compostos, as raízes impactam a comunidade microbiana do solo em sua vizinhança 

imediata, apoiam simbioses benéficas de excretores de formação de agregados, 

alterando as propriedades químicas e físicas do solo (BERTIN, 2013).  

Essa correlação, também percebida por Lima et al., (2016), é reforçada pelos 

resultados das interações entre os atributos que compõe o ciclo do carbono tais como, 

matéria orgânica (MO) e o nitrogênio (N) e a estabilidade dos agregados.  
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A relação C/N também é um dos condicionantes da degradação da matéria 

orgânica do solo. Quanto maior a relação C/N, mais difícil é a degradação dos 

compostos orgânicos pelos micro-organismos, isso favorece o acúmulo de resíduos 

orgânicos nos solos com alto teor de matéria orgânica. Por sua vez, nos solos com 

baixo teor de matéria orgânica essa razão indica que os compostos orgânicos que são 

facilmente degradados já foram consumidos e agora restam apenas compostos de 

aromáticos de difícil degradação (GIACOMINI et al., 2013).  

Além das funções supracitadas, a matéria orgânica presente no solo possui 

capacidade de adsorver Ca, Mg, K, aumentando os efeitos na estabilidade dos 

agregados, pois os elementos Ca e K, que também apresentaram correlação positiva 

com os índices de agregados, possuem funções de estabilização dos agregados do 

solo.  

Assim, a qualidade química apontada por alguns atributos do complexo 

catiônico, representada principalmente por cátions essenciais, tais como, Ca2+ e K+, 

demonstrou exercer influência nos indicadores de erodibilidade das amostras 

analisadas. Essas propriedades como as cargas positivas de Ca2+ e K+, permitem que 

partículas orgânicas e minerais floculem para formar microagregados (TOTSCHE et 

al., 2018), influenciando o processo de formação de agregados e, consequentemente, 

diminuição da erodibilidade.  

De acordo com Rowley, Grand e Verrecchia (2018), é amplamente aceito que o 

Ca2+ tem um efeito positivo significativo na agregação e na estabilidade estrutural do 

solo, pois influencia no acúmulo de COS. Segundo Edwards e Bremner (1967), a 

estabilização também ocorre devido a floculação causada pela presença de Ca2+, 

favorecendo a formação de agregados.  

A mesma relação é percebida entre as amostras analisadas e o teor de alumínio 

(Al3+) e acidez potencial, que também são atributos que demonstraram exercer 

influência nos índices de erodibilidade das amostras. Mesmo não sendo bons 

indicadores para qualidade dos solos, esses atributos atuam como agentes colantes 

e cimentantes (TOTSCHE et al., 2018), pois o balanceamento de cargas propicia a 

aproximação entre os coloides de argila, resultando na formação dos microagregados.  

Já, o pH, que pode indicar a quantidade de íons de hidrogênio existente no solo, 

exerceu uma influência inversa nos índices de erosão das amostras. A correlação 

positiva entre alguns atributos do complexo catiônico e os índices de erodibilidade pode 

explicar essa relação, pois o aumento do pH no solo pode precipitar o Ca que funcione 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10533-017-0410-1#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10533-017-0410-1#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10533-017-0410-1#auth-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10533-017-0410-1#ref-CR60
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como agregante de COS, reduzindo a estabilização pelo Ca, se esse mecanismo 

acontecer, o solo se tornará mais sódico, que tende a dispersar os agregados do solo 

(ROWLEY; GRAND; VERRECCHIA, 2018).  

Além disso, valores elevados de pH favorecem a geração de cargas negativas 

pela MOS. Consequentemente, isso induz mais ligações químicas entre a fase mineral 

e orgânica do solo e confere maior estabilidade aos agregados. 

Por fim, outro atributo que manteve correlação significativa com os índices de 

erodibilidade foi o Fósforo remanescente (P-Rem). Nesse caso, a relação foi inversa, 

demostrando que solos com menor P-Rem são mais estáveis, pois possuem mais 

cargas positivas. Cargas positivas, geradas por minerais como goethita e hematita, são 

neutralizadas pela MOS e minerais que geram cargas negativas quando formam 

agregados (ALBUQUERQUE et al., 2003).  

De modo geral, percebe-se que os atributos físicos e químicos dos solos são 

importantes na formação de agregados estáveis, e por seguinte, na maior resistência 

ao impacto das gotas de chuva, contribuindo na menor formação de crosta nos solos e 

aumentando a capacidade de infiltração dos mesmos, resultando em um menor 

escoamento superficial (GUERRA; BOTELHO, 1996). 

Com relação aos dados da curva de retenção de água (CRA), as correlações 

entre os vários potenciais de tensões analisados e os índices de agregados foram 

elevadas. Fato que mostra correlações positivas entre a capacidade de retenção de 

água no solo e estabilidade de seus agregados. Essas relações podem estar 

associadas a maior quantidade de argila nos horizontes com melhor capacidade de 

retenção de água, como observado nos horizontes superficiais dos perfis 3 (Neossolo 

Regolítico) e 10 (Plintossolo Háplico). Além dessa relação entre a CRA e a textura dos 

horizontes de solos outros fatores podem influenciar, entre eles a espessura desse 

horizonte.  

Assim, dada a complexidade dos fatores envolvidos entre capacidade de 

retenção de água no solo e processos erosivos, o capítulo seguinte (capítulo 4) será 

destinado a esta temática.  

Além dos atributos físicos e químicos dos solos, outras variáveis do ambiente 

também foram relacionadas às características de agregação dos solos, tais como, 

altitude, declividade e o índice de vegetação (SAVI). Entre essas variáveis apenas a 

altitude apresentou correlações significativas com os índices de agregados por via 
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úmida, fato que pode estar atrelado ao potencial gravimétrico, como mais uma força de 

atuação nesses solos.  

Atribui-se esse resultado de baixa correlação da declividade aos pontos de 

coleta que, em sua maioria, encontravam-se em terrenos de baixo declive. Do mesmo 

modo, devido a estrutura espaçada da cobertura vegetal da Caatinga, esses pontos 

também apresentavam baixa cobertura vegetal. Nesse sentido, ressalta-se a 

relevância dessas variáveis da paisagem, sendo ainda necessário, em pesquisas 

posteriores, a atribuição de pesos às mesmas.  

Dessa forma, utilizando os atributos que apresentaram correlação significativa 

com os índices da análise de agregados, foi calculada uma regressão linear no intuito 

de constituir variáveis por meio de combinação de atributos que permitisse estimar seus 

respectivos coeficientes (pesos).  

Assim, trabalhou-se nas melhores modelagens de regressão entre os dados de 

análise de agregados via úmida e demais atributos do solo que obtiveram correlação 

significativa com estes, além de dados de altitude, no intuito de realizar uma análise 

que envolvesse vários elementos da paisagem e apontasse um peso específico para 

cada atributo do solo, obtendo-se a seguinte expressão:  

 

Equação 1:  

Resistência a erosão hídrica = - 0,2998 – 0,8618 * (C/N) + 0,7551 * (COS) + 0,4274 

* (Argila) + 0,3731 * (Altitude) + 0,3145 * (P-rem) 

 

Onde: C/N é a relação Carbono/ Nitrogênio 

 COS é o Carbono orgânico no solo 

 P-rem é o fósforo remanescente 

 

Os coeficientes que antecedem os atributos dos solos são apresentados como 

pesos desses atributos, podendo ser aplicados em pesquisas que deseje prevê o 

potencial de erodibilidade desses solos estudados que estejam em ambiente semiárido. 

Assim, recomenda-se, a partir dos dados desta pesquisa conferir aos principais 

atributos dos solos ligados à estabilidade de agregados os pesos apresentados nas 

equações (Equação 1 e 2).  

O resultado dessa equação, aplicada a cada solo representativo de uma 

determinada unidade de paisagem, é expresso em g.m/L e representa a resistência a 
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erosão hídrica por escoamento superficial (Equação 1) e erosão eólica (Equação 2). 

Assim, quanto maior o valor do resultado menor é a fragilidade ambiental a esse tipo 

de erosão.  

O coeficiente de determinação (R²) resultante da referida regressão que resultou 

na Equação 1, que indica a erosão hídrica, foi de 0.6789, considerado um R2 

satisfatório, dando maior segurança para aplicação dessa equação na análise de 

fragilidade a erosão.  

Os resíduos gerados também se mostraram satisfatórios, sendo o menor deles 

-0,8562, e o maior 1,4583, conforme quadro abaixo (Quadro 5) que expressa os valores 

dos resíduos de todas as observações.  

 

 

Observação Y_Observado Y_Predito Resíduo 

0 0,344881 0,921661 -0,576781 

1 1,25143 0,31712 0,934311 

2 0,092486 -0,217233 0,309719 

3 0,291103 0,862991 -0,571888 

4 -0,248951 0,584225 -0,833176 

5 -0,523773 0,068749 -0,592522 

6 -0,3813 -0,207297 -0,174004 

7 0,871268 1,031132 -0,159864 

8 0,751107 -0,217599 0,968706 

9 3,670804 2,21254 1,458264 

10 -0,550079 -0,600998 0,050919 

11 0,222065 -0,044127 0,266193 

12 -0,716204 -0,952216 0,236012 

13 -0,655442 -0,424053 -0,231389 

14 -0,356876 -0,817522 0,460647 

15 0,071293 0,927537 -0,856243 

16 0,226659 0,400152 -0,173493 

17 -0,538398 -0,871008 0,33261 

18 -0,750624 -0,218827 -0,531797 

19 -0,906972 -0,91282 0,005849 

20 0,559889 0,715986 -0,156097 

21 -0,91444 -0,908251 -0.006188 

22 -0,896618 -0,796736 -0.099882 

23 -0,913309 -0,853405 -0.059903 

 

 

Quadro 5: Síntese dos resíduos gerados na análise de regressão 

para equação 1 

Fonte: Autores (2020) 
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De igual modo, a equação abaixo representa a resistência a erosão eólica, 

seguindo a mesma lógica de que, quanto maior o valor do resultado menor é a 

fragilidade ambiental a esse tipo de erosão. Nesse sentido, têm-se a seguinte equação:  

 Equação 2: 

Resistência a erosão eólica = -0,024399 + 0,927844 *(Argila) + 0,716434 *(T) + 

0,625991 *(P-Rem)  

Onde: T é a Capacidade de Troca Catiônica 

 P-Rem é o fósforo remanescente 

 

O coeficiente de determinação (R²) resultante da regressão que decorreu na 

Equação 2, foi de 0.5580. Já os resíduos gerados variaram entre -1.2823 e 1.1596, 

conforme quadro abaixo (Quadro 6) que expressa os valores dos resíduos de todas as 

observações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação    Y observado    Y predito     Resíduo 

0 -0,98633 -1,359685 0,373355 

1 -0,847302 -0,76284 -0,084462 

2 0,479422 1,1968 -0,717379 

3 -1,291686 -0,364209 -0,927477 

4 -0,675568 -0,232179 -0,443389 

5 0,47259 -0,250645 0,723235 

6 -0,644691 -0,698102 0,053412 

7 2,113034 1,468317 0,644717 

8 1,275585 0,79801 0,477575 

9 -0,901714 -0,795495 -0,106219 

10 -1,107902 -0,708292 -0,399611 

11 0,824073 0,339901 0,484173 

12 1,417894 0,535601 0,882293 

13 -0,941951 0,340386 -1,282337 

14 -0,395817 0,350724 -0,746541 

15 -0,354397 -0,39177 0,037373 

16 0,349807 0,819182 -0,469375 

17 0,126055 -0,214927 0,340982 

18 1,088896 -0,070778 1,159674 

Quadro 6: Síntese dos resíduos gerados na análise de regressão 

para equação 2 

Fonte: Autores (2020) 
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Após a aplicação das equações que expressam a erosão hídrica e eólica em 

cada classe de solo representativas de unidades de paisagem típica do semiárido têm-

se os seguintes resultados representados nos gráficos abaixo (Fig.7).  

 

 

 

Figura 7: Gráficos representativos da resistência a erosão hídrica e eólica por unidades 

de paisagem  
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A observação dos gráficos ajuda a compreender o padrão de fragilidade 

ambiental a erosão das unidades de paisagem estudadas. Nesse sentido, comparando 

horizonte a horizonte, é possível perceber que a unidade de paisagem de maior 

resistencia a erosão hídrica no horizonte superficial e subsuperficiais é a Chapada de 

topo plano. Considerando apenas os horizontes superficias, a Chapada de topo plano 

apresenta maior estabilidade, enquanto que, a Planície de inundação semiárida 

excepcional apresenta a menor estabilidade, sendo a unidade de paisagem de maior 

suscetibilidade a erosão hídrica por escoamento superficial.  

No que se refere a erosão eólica, a unidade de paisagem dos Pontões 

agrupados e isolados do Planalto Borborema apresentou maior estabilidade de 

agregados no horizonte superficial e subsuperficial. Essa unidade é representada por 

grupos de morrotes de relevo residual de matriz granítica, condição que os torman 

resistentes à erosão eólica e pouco menos resistente a erosão hídrica devido a propria 

configuração de inclinação do relevo. Já o horizonte superficial que apresentou menor 

resistência a erosão eólica foi do solo representante da unidade de paisagem do 

Planalto da Borborema Encosta Ocidental.  

No que se refere a erosão hídrica é possível perceber que a fragilidade dos solos 

aumenta com a profundidade, com exceção das unidade de paisagem dos Pontões 

agrupados e isolados da Borborema, Campos arenosos em relevo movimentado 

quartzítico da Borborema e Escarpa erosiva da Chapada, que apresentam horizontes 

RH – Resistência à erosão Hídrica  
RE- Resistência à erosão Eólica 
 

Fonte: Autores (2020) 
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subsuperficiais mais resistentes a desagregação dos processos erosivos, quando 

comparado ao seus respectivos horizontes superficiais. Na erosão eólica  as unidades 

de paisagem da Depressão interplanaltica do Acauã, Pontões agrupados e isolados da 

Borborema, Planície de inundaão semiárida e Escarpa erosiva da Chapada apresentam 

horizontes superficiais mais frágeis a erosão, quando comparados com os horizontes 

subsuperficias.  

Essa relação de fragilidade à processos erosivos entre os horizontes é 

importante no momento de planejar o uso e manejo dos solos, pois é pricipalmente nos 

usos que os processos erosivos são intensificados. No entanto, para uma melhor 

representação cartográfica da fragilidade das unidades de paisagem estudadas e 

considerando que os primeiros impactos acontecem no horizonte superficial,  será 

utilizado como referência, os resultados para os horizontes superficiais.  

Assim, seguem os mapas de fragilidade a erosão hídrica e eólica (Fig. 8 e 9) das 

unidades de paisagem típicas do semiárido.  
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Figura 8: Fragilidade à erosão hídrica de paisagens semiáridas Figura 9: Fragilidade à erosão eólica de paisagens semiáridas 

Fonte: Autores (2020) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atuação do agente hídrico é maior que o eólico nos processos de erosão do 

ambiente pesquisado. Considerando esses dois processos erosivos, os atributos que 

apresentaram correlações significativas ao grau de estabilidade dos agregados por 

via úmida e seca foram: a textura, a matéria orgânica (MO), o carbono orgânico no 

solo (COS), o Nitrogênio (N), a relação C/N, Potássio (K), Cálcio (Ca), teor de Alumínio 

(Al), Acidez potencial  (H+Al), o pH em água e em KCL, SB – soma das bases; t – 

capacidade troca catiônica efetiva; T – capacidade de troca catiônica potencial; 

Fósforo remanescente (P-Rem) e Curva de Retenção de Água (CRA). Assim, uma 

equação que pretenda predizer a fragilidade ambiental em ambiente semiárido precisa 

considerar fortemente esses atributos.  

Entre os atributos supracitados, a argila e o P-Rem apresentaram pesos 

maiores nos processos relacionados a erosão eólica, enquanto que, os atributos 

relacionados a matéria orgânica apresentaram pesos maiores nos processos 

relacionados a erosão hídrica. A altitude se mostrou uma condição da paisagem 

fortemente relaciona aos processos erosivos de causa hídrica. 

Sendo a erosão hídrica de escoamento superficial a mais incisiva no ambiente 

semiárido, considerou-se relevante apontar a ordem hierárquica dos horizontes 

superficiais a esse tipo de erosão. Assim, considerando apenas os horizontes 

superficiais representantes de unidades de paisagem tem-se a seguinte ordem 

hierárquica de menor para maior suscetibilidade a erosão por escoamento superficial: 

Chapada de Topo Plano, Maciço Residual da Borborema, Planalto da Borborema 

Encosta Oriental, Escarpa Erosiva da Chapada, Campos arenosos e/em relevo 

movimentado da Borborema, Planalto da Borborema Encosta Ocidental, Pontões 

agrupados e isolados do Planalto Borborema, Depressão Intraplanáltica do Acauã, 

Planície de inundação semiárida, Planície de inundação semiárida excepcional.  

No que se refere a erosão eólica, a ordem hierárquica para os horizontes 

superficiais da menor para maior suscetibilidade a erosão em unidade de paisagens 

semiárida é a seguinte: Pontões agrupados e isolados do Planalto Borborema, 

Planície de inundação semiárida excepcional, Planície de inundação semiárida, 

Escarpa Erosiva da Chapada, Campos arenosos e/em relevo movimentado da 

Borborema, Maciço Residual da Borborema, Depressão Intraplanáltica do Acauã, 

Planalto da Borborema Encosta Oriental, Chapada de Topo Plano, Planalto da 

Borborema Encosta Ocidental.  
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CAPÍTULO 3 

 

RELAÇÃO ENTRE PRECIPITAÇÃO E INFILTRAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE 

POTENCIAL DE EROSIVIDADE EM UNIDADES DE PAISAGEM SEMIÁRIDAS DO 

TÍPICAS DO SEMIÁRIDO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A intensidade das chuvas está entre as características mais importantes a 

serem avaliadas em um estudo integrado, pois delas dependem a energia transmitida 

pela precipitação na superfície do solo e o comportamento da água em contato com o 

solo. 

Nesse entendimento, Graf (1998) aponta que os fatores climáticos são 

relacionados ao comportamento das precipitações são importantes para a 

compreensão dos processos nas terras secas, pois, segundo Ross (2012), ambientes 

que apresentam comportamentos irregulares de chuva ao longo do ano, com 

episódios de alta intensidade de chuva e volumes anuais abaixo de 900 mm/ ano, são 

considerados de alta fragilidade ambiental, pois apresentam alto potencial erosivo.  

A descrição apresentada por Ross (2012), refere-se ao ambiente semiárido e o 

autor já o categoriza como ambiente de alta fragilidade ambiental. No entanto, o 

ambiente semiárido apresenta características diversas, sendo necessário 

compreendê-lo e classifica-lo segundo suas próprias características.  

Sobre essas características Ab’Saber (2003), aponta que o importante a ser 

destacado nos estudos para o semiárido é a sequência irregular dos anos, entre os 

quais se intercalam anos de secas prolongadas ou por vezes as chuvas que chegam 

até o dobro das médias de precipitação, as chamadas chuvas intensas ou torrenciais.  

Sobre esse efeito de torrencialidade das chuvas do semiárido, Araújo et al., 

(2008), afirmam que são chuvas com distribuição irregular tanto temporalmente 

quanto espacialmente, causando prejuízos, entre eles, a erosão no solo.  

Desse modo, a forma de analisar a variável climática relacionando-a a seu 

potencial erosivo é verificando a erosividade das chuvas, tanto através de índices de 

erosividade, quanto a partir de suas características. 
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Conceitualmente, Cassol et al. (2008) afirmam que a erosividade corresponde 

à capacidade potencial das chuvas em causar erosão no solo. De acordo com Bertoni 

e Lombardi Neto (2005), o fator chuva (Fator R) ou erosividade é um índice numérico 

que expressa a capacidade da chuva, esperada em dada localidade, de causar erosão 

e é expressa como o produto da energia cinética pela intensidade (EI) (WISCHMEIER, 

1959). 

Para determinação da erosividade através desse índice numérico, são 

necessários registros pluviográficos de períodos de chuva de 20 a 30 anos (CASSOL 

et al., 2008). Sendo esses dados de difícil acesso ou mesmo inexistentes em algumas 

localidades do Brasil (TRINDADE et al., 2016). Outras formas de análise da 

erosividade foram sendo construídas ao longo do tempo, tais como os modelos 

elaborados por Lombardi Neto e Moldenhauer (1992), Silva (2004), Cantalice et al. 

(2009), entre outros.  

Esses modelos são apresentados como esforços para melhorar a estimativa da 

perda de solo, e em sua maioria, utilizam dados mais acessíveis, como média mensal 

ou anual de precipitação pluviométrica (XAVIER et al., 2019).  

Tais modelos, entretanto, utilizam unicamente as características climáticas, 

motivo pelo qual, optou-se por elaborar uma análise que tem como ponto de partida 

as características físicas dos solos típicos do semiárido, relacionando-as com as 

características climáticas que predominam na área de estudo, além de dados de 

declividade, pois conforme afirmam Campos Filho et al. (1992), “as perdas de solo 

decorrentes da erosão hídrica dependem principalmente da declividade do terreno, do 

regime pluviométrico e das características do solo”.  

Dessa forma, o objetivo dessa etapa do trabalho é conhecer o potencial de 

erosividade na área de estudo, considerando as relações entre as características dos 

solos e das chuvas. Os índices de potencial de erosividade associados às informações 

de fragilidade a erosão hídrica apresentadas no capítulo anterior, sintetizam melhor a 

fragilidade a erosão hídrica de paisagens típicas do semiárido.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente realizou-se um levantamento de dados de precipitação diária na 

normal climatológica do município de Currais Novos no período de 1989-2009, junto 

a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Esses 
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dados foram salvos em planilhas de Excel, onde foi contabilizado os dias totais de 

precipitação da série histórica analisada e transformados a unidade de medida de 

milímetros (mm) para m3 de água de todos os dias em que houve precipitação. Esses 

dados foram utilizados nos cálculos de balanço hidrológico realizados para estimar o 

potencial de escoamento superficial nos solos descritos no capítulo anterior.   

Essas séries climáticas foram analisados através do software RClimdex, um 

programa desenvolvido por Xuebin Zhang e Feng Yang do Departamento de 

Investigação Climática do Serviço Meteorológico de Canadá (ZHANG; YANG, 2004), 

no intuito de caracterizar o comportamiento das chuvas intensas na área de estudo.  

Conforme descrito no item 2 do capítulo 2, por meio da mesa de tensão e da 

câmara de pressão (Richards) (TEIXEIRA; BEHRING, 2017) forma determinadas as 

capacidades de retenção de água para os horizontes de perfis de solos 

representativos de unidade de paisagem do semiárido. A partir desse ensaio foram 

determinadas a densidade de solo (Ds), densidade de partícula (Dp), e por 

conseguinte, a porosidade total (PT), conforme EMBRAPA (2017).  

Com os dados de porosidade total mensurou-se a capacidade máxima de 

armazenamento de água (CMA) do horizonte superficial dos perfis de solo utilizando 

a seguinte fórmula:  

CMA = PT * E1.  

Sendo PT = porosidade total do primeiro horizonte (m3 de poros/ m3 de solo) e 

E1 = espessura do primeiro horizonte (10-2 m) 

Com base nos dados de precipitação e CMA foi calculada a amplitude hídrica 

(AH) diária de toda a série histórica analisada, ou seja, nos dias em que ocorreu 

precipitação a modelagem do comportamento da lâmina de água no horizonte 

superficial dos perfis de solo analisado.  Para tanto, utilizou-se do seguinte cálculo: 

 AH = Precipitação – CMA 

Nesse caso, se o resultado for positivo, há escorrimento superficial, se for igual 

a zero ou negativo, toda a água precipitada infiltrará para baixo da camada de solo 

analisada.  

Para os dias em que houve escoamento superficial foi calculada a Erosividade 

superficial a partir da seguinte fórmula: 

Erosividade superficial = AH (quando positiva) * declividade do terreno 

Por fim, foram calculados o potencial erosivo superficial e o potencial erosivo 

cumulativo a partir das fórmulas abaixo: 
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• Potencial erosivo superficial: N° total de dias com AH positiva/ N° total de dias 

com precipitação diferente de zero 

• Potencial erosivo superficial cumulativo: N° de dias seguidos com AH positiva/ 

N° total de dias com precipitação. 

Esses cálculos de relação entre precipitação, infiltração e declividade foram 

utilizados como fios condutores para compreensão da erosividade das chuvas na área 

de estudo.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foram analisados 1177 eventos de precipitação diária no período de 1989 a 

2019 ocorridas no município de Currais Novos (RN). Para uma melhor compreensão 

dessas características climáticas da área de estudo, os dados pluviométricos da série 

diária de trinta anos, após processados no software RClimdex, revelaram as seguintes 

características para área de estudo (Quadro 1): 

 

 

 

 

Anos 

ÍNDICES 

CWD 

(dias) 

PRCPTO

T (mm) 

R10mm 

(dias) 

R25mm 

(dias) 

RX 1day 

(mm) 

RX5day 

(mm) 

R95p 

(mm) 

R99p 

(mm) 

NDR*

>0 

(dias) 

SDII 

(mm/di

a) 

1989 8 855.4 28 9 75 151.6 128.2 0 57 15 

1990 2 250.6 7 2 51.4 51.4 0 0 25 10.4 

1991 7 520.5 13 5 42.8 138.2 0 0 63 11.3 

1992 10 543.8 11 6 135 279.6 249.2 135 40 13.6 

1993 2 202.8 4 2 60.8 108.4 60.8 0 18 11.3 

1994 5 677 16 8 83.4 117.6 193.2 0 57 12.1 

1995 4 801.2 21 11 86.2 212 301.2 0 47 17 

1996 6 544.6 17 8 53 84 53 0 50 11.6 

1997 6 520.7 15 6 107 127 191 107 39 13.7 

1998 2 155.5 7 3 43 46 0 0 10 19.4 

1999 3 349.3 8 3 97 118 223 97 17 21.8 

2000 7 855.9 28 8 92 140 205 92 62 14 

2001 5 364.5 15 3 60 119 60 0 27 13.5 

2002 4 574 19 7 88 107 156 88 37 15.5 

2003 4 457.8 15 7 61 112 119 0 34 13.9 

2004 7 960.7 32 9 178 200 315.3 178 43 22.3 

Quadro 1: Índices de eventos climáticos de precipitação em Currais Novos no período de 

1989-2019 
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Nota: CWD Número máximo de dias consecutivos com chuva no ano (dias); PRCPTOT Precipitação 
anual total dos dias úmidos (mm); R10mm: Número de dias no ano com Precipitação >= 10 mm (dias); 
RX1day: Precipitação diária mais intensa ocorrida no ano (mm); RX5day: Máxima precipitação anual 
em 5 dias consecutivos (mm); R95p: Precipitação anual total dos dias em que Precipitação > percentil 
95 (mm); R99p: Precipitação anual total dos dias em que Precipitação > percentil 99 (mm); SDII: 
Precipitação Anual dividida pelo número de dias com chuva; NDR>0 Número total de dias com 
precipitação.  
*Calculado por contagem de eventos no Excel 2010 (Comando CONT.SES). 
 

 

O índice SDII, que reflete a intensidade das chuvas no período analisado, 

aponta que os três maiores eventos de intensidades registradas ocorreram, em ordem 

decrescente de intensidade, nos anos de 2004, 1999 e 2006.  

Se observado a precipitação total (PRECPTOT) é possível perceber que o ano 

de 2004 foi o mais chuvoso da série estudada, foram 961 mm concentrados em 

apenas 43 dias, conforme aponta o índice NDR>0, sendo 178 mm em apenas um dia 

(RX1day) e máximo de 7 dias consecutivos de chuvas (CWD), o segundo maior da 

série.  

Já o ano de 1999 foi de baixa precipitação, apenas 349 mm, mas concentrada 

em apenas 17 dias de chuvas, sendo 97 mm em apenas um dia, fato que eleva a 

intensidade das chuvas neste ano, mesmo com a baixa precipitação anual. Por fim, 

no ano de 2006, os 679 mm caíram em 17 dias, aumentando também o potencial de 

erosão dessas chuvas.  

Os anos de menor intensidade da série estudada coincidiram com o período de 

seca prolongada. Destacam-se nesse quesito os anos de 2013 e 2012, por ordem 

crescente. Em 2013, a baixa precipitação, 153 mm, associado a um período alternado 

2005 3 503.9 19 7 66 196 66 0 35 14.4 

2006 3 679 21 10 118.1 160.7 190.6 118.1 32 21.2 

2007 5 295.3 10 3 69.9 77.5 125.9 0 22 14.1 

2008 4 649.7 21 7 74.5 151.9 204.4 0 40 17.6 

2009 3 955.4 26 12 68.5 126.9 359.4 0 59 16.8 

2010 2 241.6 6 3 51.4 62 0 0 15 16.1 

2011 4 671 20 10 71 122.5 197 0 35 20.3 

2012 2 57.7 1 1 29.7 34.4 0 0 8 7.2 

2013 2 153.1 5 1 27.2 27.2 0 0 23 3 

2014 2 317.9 11 4 51.5 74.3 51.5 0 31 15.9 

2015 5 343.2 11 4 59.5 89.8 59.5 0 49 10.7 

2016 5 86 14 5 95.8 125.9 95.8 95.8 48 13.5 

2017 5 448.6 9 5 106.5 113.3 106.5 106.5 63 11.2 

2018 6 424.5 17 0 22 69.8 0 0 51 9.2 

2019 3 482.2 15 5 95.8 174.8 160.8 95.8 40 14.2 



 

142 
 

de 23 dias de chuvas, diminuiu a capacidade erosiva desses eventos chuvosos. Já o 

ano de 2012, a baixa intensidade se relacionou com pouca precipitação, 57 mm, em 

poucos dias de chuva, apenas 8 dias alternados.  

No ano de 2009, embora tenha ocorrido a segunda maior precipitação total 

anual da série estudada, a intensidade das chuvas não foi tão elevada quanto em 

2004, isso aconteceu devido a maior distribuição desse total precipitado ao longo do 

ano. O total pluviométrico registrado ocorreu em 59 dias, não ultrapassando 3 dias 

consecutivos de chuva (índice CWD), sendo a máxima registrada em um dia de 68 

mm.  

Outros índices importantes para avaliação do efeito erosivo das chuvas são o 

R95p que indica a precipitação anual total dos dias em que a precipitação foi acima 

do percentil 95 (mm), indicando precipitações de intensidade extrema. E o R99p que 

indica a precipitação anual total dos dias em que a precipitação foi acima do percentil 

99 (mm), indicando precipitação de intensidade muito extrema.  

Através do índice R99p foi possível observar que o ano de 2004 apresenta a 

maior quantidade, em milímetros, com capacidade erosiva, pois soma 178 mm acima 

do percentil 99. Já o ano de 2009, mesmo não caracterizado como de maior 

intensidade em episódios de chuvas, apresenta a maior quantidade em milímetros 

acima do percentil 95, sendo considerado um ano de fortes efeitos erosivos.  

Outro índice que ajuda a conhecer a erosividade das chuvas é o CWD (Número 

máximo de dias consecutivos com chuva no ano). Esse índice oferece um indicativo 

do comprimento do período chuvoso, dado pelo número de dias consecutivos de 

chuva. Através dele foi possível perceber que os máximos de dias consecutivos de 

chuvas ocorridos na área de estudo foram nos cinco primeiros meses do ano. O maior 

número de dias consecutivos de chuvas foi em 1992, marcando 10 dias de chuvas.  

Nos gráficos da figura 1 é possível perceber que há uma tendência de 

permanência das características climáticas dos três índices da série analisada. Nesse 

sentido, entende-se que essas características representam o padrão para o ambiente 

semiárido estudado. 
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A relação entre esse comportamento pluviométrico e os tipos de solos 

analisados foi mediada inicialmente pelo cálculo da capacidade máxima de 

armazenamento de água (CMA) de cada horizonte de solo (Quadro 2). Nesse sentido, 

foi realizado o cálculo entre porosidade total vezes a espessura, ambos do horizonte 

superficial de cada perfil solo.  

 

 

Perfil/Classes de solo Prof. PT (m3m-3) 
m3 de água/m2 

de solo 

1 Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário A (0-7 cm) 0,54 0,0378 

2 Luvissolo Cromico Ortico típico A (0-30 cm) 0,56 0,168 

3 Neossolo Regolitico Humico típico A (0-65 cm) 0,55 0,3575 

4 Latossolo Amarelo Distrófico psamítico A (0-10 cm) 0,42 0,042 

5 Planossolo Nátrico Sálico dúrico Bt1 (12-48 cm) 0,49 0,1332 

Quadro 2: CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA – CMA  

a) b) 

c) 

Figura 1: Gráficos de tendências dos índices RX1, R95p e R99p 

Fonte: Gerados a partir de dados de precipitação diária no software RClimdex. 
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6 Neossolo Quartzarênico Ortico leptico A1(0-3 cm) 0,51 0,01544 

7 Neossolo Litólico Húmico típico A (0-19 cm) 0,48 0,09251 

8 Planossolo Haplico Eutrófico gleissolico 

neofluvissólico 
AE (10-37 cm) 

0,67 0,18035 

9 Neossolo Litólico Eutrófico típico  A (0-20 cm) 0,584 0,11685 
10 Plintossolo Háplico Eutrófico 

petroplínticos 
Af (0-3 cm) 0,64 0,01922 

 

 

A utilização dos horizontes superficiais é amparada pela teoria do escoamento 

superficial proposta por Horton (1933), segunda a qual, a dinâmica de escoamento 

superficial em algumas áreas é ditada pela relação infiltração/intensidade de chuvas.  

Para o referido autor, as áreas em que as condicionantes naturais diminuam as 

taxas de infiltração e fazem com que essas taxas sejam inferiores a intensidade de 

chuvas (HORNBERGER et al, 1998) causando escoamento superficial, sem que haja 

necessidade de saturação total de todos os horizontes, são mais adequadas para 

aplicação dessa teoria.  

Assim, conforme aponta Chow et al., (1994), a teoria do escoamento superficial 

proposta por Horton (1933), se aplica em áreas urbanas, superfícies naturais com 

baixa taxa de infiltração e em ambientes áridos e semiáridos, onde dominam as 

chuvas torrenciais. 

De acordo com Griebeler et al. (2001), “o escoamento superficial inicia, quando 

a intensidade de precipitação torna-se maior do que a velocidade de infiltração da 

água no solo”, mas também pode ocorrer quando a capacidade de retenção de água 

pela superfície do terreno tiver sido ultrapassada, cenários comuns em ambiente 

semiárido com chuvas torrenciais.   

Desse modo, considerando que as principais chuvas no semiárido ocorrem em 

grande intensidade e que essa e a principal característica das chuvas erosivas nesse 

ambiente, além das chuvas concentradas serem cumulativas e, por isso, saturam 

rapidamente os solos, elencou-se os horizontes superficiais para análise do 

escoamento superficial.   

O resultado do cálculo entre porosidade e espessura do horizonte oferece a 

quantidade de água necessária para saturação e escoamento nos horizontes 

analisados, sendo maior no perfil 3 (Neossolo Regolitico Húmico típico) e menor no 

perfil 6 (Neossolo Quartzarênico Órtico leptico). 

Fonte: Autores (2020) 
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Desse modo, a quantidade, dia a dia, das precipitações ocorridas no período 

de trinta anos menos a CMA de cada tipo de solo, resultou na amplitude hídrica (AH) 

dos horizontes analisados em cada tipo de solo. Os resultados positivos da referida 

operação refletem os eventos e suas respectivas quantidades, em escoamento 

superficial.  

Assim, nos 1177 dias de chuvas analisados, o horizonte superficial saturou ao 

ponto de ocorrência de escoamento superficial e potencial erosão superficial, nos 

seguintes números de dias por perfil (Quadro 3).  

 

 

 

 

Como é possível observar no quadro 2, o número de dias com amplitude hídrica 

positiva, ou seja, em que ocorre escoamento superficial, é superior aos dias em que 

ocorre infiltração em todos os perfis. Essa diferença se deu exatamente pela 

quantidade de chuvas concentradas, pois os dias em que houve propensão para 

infiltração foram os dias de níveis de precipitação baixo, normalmente ocorrendo ao 

PERFIL /CLASSE DE SOLO 
QUANT. DE DIAS 

COM  AMPLITUDE 
HÍDRICA POSITIVA 

QUANT. DIAS 
SEGUIDOS COM 

AMPLITUDE 
HÍDRICA POSITIVA 

QUANT. DIAS 
EM QUE 
HOUVE 

INFILTRAÇÃO 

1- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 

fragmentário 
1125 626 52 

2- LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 978 494 199 

3- NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico 

típico 
788 352 389 

4-  LATOSSOLO AMARELO Distrófico 

psamítico 
1110 612 67 

5- PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico 

dúrico 
1010 520 167 

6 - NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO 

Órtico léptico 
1162 652 15 

7 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico 

típico 
1064 562 149 

8- PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico 

Gleissólico neofluvissolo 
966 486 211 

9- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 

típico 
1031 533 146 

10- PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico 

petroplínticos 
1162 627 13 

Quadro 3: Número de dias com escoamento superficial e infiltração por classes de solos 

Fonte: Autores (2020) 
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longo de algum ano em que houve uma maior distribuição de chuvas, como ocorreu 

em 1991, por exemplo.  

O maior número de dias com escoamento superficial no cenário supracitado foi 

no Neossolo Quartzarênico (perfil 6) e Plintossolo Háplico (perfil 10), já a menor 

quantidade de dias com escoamento superficial foi no perfil 3 (Neossolo Regolítico 

Húmico típico). Igualmente, o solo que apresentou o maior número de dias de 

infiltração foi o Neossolo Regolítico (perfil 3) e o que apresentou menor número de 

dias por esse mesmo tipo de erosão foi o Plintossolo (perfil 10).  

Esses valores estão fortemente relacionados à espessura e dos horizontes 

superficiais desses perfis de solo, pois enquanto os perfis 6 e 10 apresentam 

horizontes superficiais muito rasos, o perfil 3 apresenta o horizonte superficial mais 

espesso entre os solos estudados. No perfil 3 (Neossolo Regolítico), o horizonte 

superficial é mais espesso de textura franco-argilosa com imediato horizonte C franco-

arenoso, o que facilita infiltração rápida nas primeiras horas de chuvas.  

Cabe ressaltar que a erosão por escoamento superficial está fortemente 

relacionada com áreas de clima semiárido (WALLING; WEBB, 1996) devido à 

ocorrência de chuvas concentradas, relação que foi evidenciada pela ampla 

superioridade de dias com escoamento superficial em detrimento dos dias infiltração.  

O resultado da amplitude hídrica multiplicado pela declividade do terreno 

resultou na erosividade superficial diária de cada classe de solos analisada por 

classes de declividade. O aumento da declividade resultou no aumento do 

escoamento, pois, quanto maior a declividade menor será a taxa de infiltração e 

consequentemente, maior o volume do escoamento (MACHADO et al., 2010). Além 

disso, de acordo com Villela e Matos (1975), a declividade controla a velocidade do 

deslocamento da água no escoamento superficial.  

Nesse sentido, observando o quadro 3, têm-se o Plintossolo Háplico (perfil 10) 

com menor escoamento superficial médio e o Neossolo Litólico com o maior 

escoamento superficial médio, chegando a 672,8 m3/m2 no escoamento máximo.  

O coeficiente de variação do escoamento superficial diários dos perfis não 

indica homogeneidade nos resultados de escoamento superficial, isso ocorre devido 

a variabilidade climática da região.  
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Classes de solos Declividade 

Média de todos os 
eventos de escoamento 
superficial (m3 de água/ 

m2 de área) 

Desvpad CV (%) 

Escoamento 
superficial máximo 
(m3 de água/ m2 de 

área) 

Escoamento 
superficial mínimo 
(m3 de água/ m2 de 

área) 

PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico 
petroplínticos 

10° 13,051 17,472 133,867 177,808 0,008 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 
típico 

15° 20,523 26,898 131,061 265,247 0,047 

PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico 
Gleissólico neofluvissolo 

10° 13,942 18,167 130,303 176,197 0,096 

NEOSSOLO LITÓLICO Húmico 
típico 

38° 51,272 67,661 131,965 672,885 0,285 

 NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO 
Órtico léptico 

12° 15,707 20,966 133,481 213,415 0,055 

PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico 
dúrico 

10° 13,780 18,010 130,699 176,668 0,068 

 LATOSSOLO AMARELO 
Distrófico psamítico 

10° 13,421 17,649 131,504 177,580 0,080 

NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico 
típico 

32° 48,812 61,245 125,469 558,160 0,080 

 LUVISSOLO CRÔMICO Órtico 
típico 

15° 20,842 27,181 130,418 264,480 0,030 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 
fragmentário 

30° 39,718 52,709 132,710 532,866 0,066 

 

 

Quadro 4: Escoamento superficial nos perfis de solo  

Nota: Desvpad – Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação  

Fonte: Autores (2020) 



 

148 
 

A razão entre número total de dias com amplitude hídrica positiva (escoamento 

superficial) e número total de dias com precipitação resultou no índice de potencial 

erosivo superficial (Quadro 4). Esse índice reflete o potencial erosivo das chuvas, 

considerando o comportamento pluviométrico dos anos analisados, ou seja, padrão 

para área de pesquisa, em classes de solos distintos.  

Já a razão entre o número de dias seguidos com amplitude hídrica positiva 

(escoamento superficial) e número total de dias com precipitação resultou no índice de 

potencial erosivo superficial cumulativo (Quadro 5). Esse índice reflete o escoamento e 

consequente erosão superficial após saturação de todos os horizontes por dias 

consecutivos de chuvas ou escoamento superficial hortoniano (HORTON, 1933), 

ocorrido em episódios de alta intensidade de chuvas, onde a capacidade de infiltração 

do solo é excedida pela intensidade da chuva.   

Nesse caso, foi possível perceber que as chuvas foram potencialmente mais 

erosivas nos solos dos perfis 6, 10 e 1, sendo respectivamente os perfis de Neossolos 

Quartzarênico, Plintossolo Háplico e Neossolo Litólico. Essas mesmas chuvas foram 

menos erosivas no perfil 3 (Neossolo Regolítico). Da mesma forma, o maior potencial 

erosivo cumulativo também foi no perfil 6, sendo o menor também no perfil  3.   

 

 

 

 

Em extensão territorial, predominam no semiárido brasileiro as classes de 

Neossolos ocupando 27,32% da região (BRASIL, 2010; GAMA & JESUS, 2020). Essa 

PERFIL /CLASSE DE SOLO 
POTENCIAL 

EROSIVO 
SUPERFICIAL 

POTENCIAL 
EROSIVO 

SUPERFICIAL 
CUMULATIVO 

1- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário 0,96 0,53 

2- LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico 0,83 0,42 

3-  NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico típico 0,67 0,30 

4-  LATOSSOLO AMARELO Distrófico psamítico 0,94 0,52 

5- PLANOSSOLO NÁTRICO Sálico dúrico 0,86 0,44 

6 - NEOSSOLO QUARTIZARÊNICO Órtico léptico 0,99 0,55 

7 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico 0,90 0,48 

8- PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico Gleissólico neofluvissolo 0,82 0,41 

9- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico 0,88 0,45 

10- PLINTOSSOLO HÁPLICO Eutrófico petroplínticos 0,99 0,53 

Quadro 5: POTENCIAL DE EROSIVIDADE  

Fonte: Autores (2020) 
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classe de solos apresentou maior potencial erosivo na presente análise, seguido por 

Plintossolos, que são raros no semiárido e Latossolos que ocupam 25,94% da região 

semiárida do Brasil (BRASIL, 2010; GAMA & JESUS, 2020). Traduzindo essas 

elevadas percentagens, é possível dizer da elevada erosão em grande extensão do 

semiárido, com perda de solos superficiais em área e volumes significativamente 

elevados 

Nesse ponto é importante apontar a relação entre as áreas que apresentaram 

maior potencial erosivo e sua extensão territorial no semiárido, pois é possível perceber 

que duas classes de solos que apresentaram maior potencial erosivo, a saber, 

Neossolos e Latossolos, encontram-se em 53,3% do semiárido brasileiro, e que, desse 

total, o Neossolo Litólico apresenta o maior estoque de carbono na camada superficial 

em solos de semiárido (GIONGO et al., 2011).  

Desse modo, é importante destacar que a susceptibilidade dos solos à erosão 

tem importância fundamental na instalação do processo de desertificação e degradação 

do Bioma Caatinga (GIONGO et al., 2011), pois, essas condições de potencial erosivo 

em classes de solo presentes em grande parte do semiárido implica em potencial perda 

de carbono orgânico (CO) em grandes áreas, algo que afeta negativamente tanto a 

vegetação de caatinga quanto a possibilidade de utilização agrícola, pela perda da 

camada fértil do solo e consequente aumento da sensibilidade à desertificação nessas 

áreas.  

 Acerca disso, Giongo et al. (2011), reforçam que alterações no solo modificam 

os ciclos do carbono (C) e do nitrogênio (N), dois elementos importantes na 

manutenção da dinâmica dos ecossistemas e que se encontram associados às 

mudanças climáticas, algo que endossa a necessidade de manejo e uso adequado das 

áreas existentes.  

Por fim, os índices de erosividade gerados neste capítulo são resultados da 

relação solo/clima e foi utilizado para compor um cálculo final de fragilidade a erosão 

hídrica. Para tanto utilizou-se os resultados da equação 1, resistência a erosão hídrica 

(Capitulo 3), menos a soma dos índices de potencial erosivo superficial e cumulativo 

para gerar um mapa síntese da fragilidade a erosão hídrica de paisagens típicas do 

semiárido, conforme a seguinte equação:  

Equação 1:  

Fragilidade a erosão hídrica = Resistência a erosão hídrica - (potencial 

erosivo superficial + potencial erosivo cumulativo) 
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Figura 2: Mapa de fragilidade a erosão hídrica de paisagens semiárida 

Fonte: Autores (2020) 
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O resultado (Fig. 2) são níveis hierárquicos distintos daqueles apresentados no 

capítulo anterior (Cap. 3) que considerou apenas as características intrínsecas dos 

solos (erodibilidade) com o relevo (altitude), adicionando-se aqui o potencial erosivo 

das chuvas nos solos. Esses elementos da paisagem foram estudados na busca de 

apontar pesos mais realistas sobre o semiárido estudado.   

Desse modo, apresentam-se os índices de potencial erosivo superficial e 

potencial erosivo superficial cumulativo para compor o cálculo de fragilidade ambiental 

em unidades de paisagem do semiárido. Esses índices representam a variável 

ambiental do clima e sua relação com os solos (erosividade) e estão expressos como 

representantes das unidades de paisagem correspondente aos solos estudados.    

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acerca da erosão hídrica os elementos da paisagem que obtiveram maiores 

pesos para compor um cálculo de fragilidade no semiárido foram os atributos dos solos 

da relação carbono/nitrogênio (C/N), com peso de o Carbono orgânico (COS), o teor 

de argila e o Fósforo remanescente (P-rem) e a capacidade de retenção de água dos 

solos, além dos aspectos do relevo.   

Esses elementos compuseram a seguinte equação: Resistência a erosão hídrica 

= - 0.2998 - 0.8618 * (C/N) + 0.7551 * (COS) + 0.4274 * (Argila) + 0.3731 * (Altitude) + 

0.3145 * (P-rem).  

Os pesos conferidos a cada variável do sistema poderão ser utilizados em outros 

modelos de fragilidade ambiental que os utilize como variável de cálculo, isso 

corresponde a ajustes voltados a realidade do semiárido, entretanto, optou-se aqui em 

utilizar a equação como modelo de avaliação de sistemas semiáridos.  

Assim, dos valores obtidos dessa equação menos os valores do potencial 

erosivo superficial e cumulativo, resultou o nível hierárquico de fragilidade à erosão 

hídrica de paisagens semiáridas, da menor fragilidade a maior têm-se a seguinte 

sequência: Chapada de topo plano, Maciço residual da Borborema, Planalto da 

Borborema encosta oriental,  Planalto da Borborema encosta ocidental, Pontões 

agrupados e isolados da Borborema, Escarpa erosiva da Chapada, Campos arenosos 

em relevo quartzítico da Borborema, Depressão intraplanáltica do Acauã, Planície de 

inundação excepcional, Planície de inundação semiárida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho percorrido para estimar a suscetibilidade a erosão a partir do conceito 

de fragilidade ambiental no semiárido priorizou o conhecimento das características 

intrínsecas de classes de solos comumente encontradas no semiárido, e que, 

associam-se entre si no mosaico das paisagens representadas por esses solos.   

Essa leitura da paisagem a partir das lentes da pedogênese foi o caminho 

encontrado para compreender a influência dos mecanismos de formação e 

transformação de solo e suas relações com as transformações do relevo, sendo 

apontado, portanto, como um caminho inverso àqueles comumente adotados para 

compreensão do balanço morfopedogenético, onde as características do modelado da 

superfície é tida como fio condutor da análise.  Nessas condições, não se faz aqui 

nenhuma crítica ou ressalva a essa forma de analisar, apresenta-se apenas mais um 

caminho que pode ser percorrido.  

As classes de solos representativas das unidades de paisagem mapeadas no 

município de Currais Novos foram: Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário, 

representante da unidade de paisagem Planalto da Borborema Encosta Ocidental; 

Neossolo Regolítico Húmico típico, representando os Pontões agrupados e isolados da 

Borborema; Neossolo Litólico Eutrófico típico na unidade do Planalto da Borborema 

Encosta Oriental; Neossolo Quartizarênico Órtico léptico, representante dos Campos 

arenosos em relevo movimentado quartzítico da Borborema; Luvissolo Crômico Órtico 

típico, representante da Depressão Intraplanáltica do Acauã; Latossolo Amarelo 

Distrófico psamítico, representante da Chapada de Topo Plano; Neossolo Litólico 

Húmico típico, representante da Escarpa Erosiva da Chapada; Planossolo Nátrico 

Sálico dúrico, representante da  Planície de inundação semiárida excepcional; 

Planossolo Háplico Eutrófico Gleissólico neofluvissolo, representante da Planície de 

inundação semiárida e Plintossolo Háplico Eutrófico petroplínticos, representante de 

alguns Maciços Residuais da Borborema.  

Por ser um agente que sintetiza as características de gênese e transformação 

da paisagem, o conhecimento dos solos foi importante na delimitação de unidades de 

paisagem típicas do semiárido, pois as mudanças nas classes de solo coincidiram com 

as mudanças na fisionomia da paisagem. Nesse sentido, a associação desses solos à 

compartimentos de unidades de paisagem que são típicas do semiárido permite 
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extrapolar os achados para unidades de paisagem análogas às mapeadas nesse 

trabalho. 

 Ao todo foram mapeadas doze unidades de paisagem, que no recorte semiárido 

são encontradas em outros lugares com características semelhantes de cobertura 

pedológica. Como as unidades de paisagem são facilmente representadas por uma 

determinada classe de solo, o conhecimento dos aspectos de erodibilidade dessas 

classes de solos do semiárido, através da análise de agregados, ou seja, o grau e 

coesão e força de coesão dos agregados de solos e suas características 

físico/químicas, permitiu estimar o grau de fragilidade aos processos erosivos em 

unidades de paisagem da área estudada.  

Para além dessa estimativa, buscou-se oferecer um cálculo que pudesse ser 

aplicado em áreas semelhantes às estudas. Desse modo, apontam-se os principais 

atributos do solo e da paisagem e seus respectivos pesos em uma equação que calcule 

a fragilidade ambiental aos processos erosivos no semiárido.  

Os achados direcionaram para duas equações, uma para erosão eólica e outro 

para erosão hídrica, sendo que, quanto maior o valor do resultado, menor é a fragilidade 

ambiental ao determinado tipo de erosão. Nesse sentido, chegou-se a seguinte 

equação para calcular a resistência a erosão eólica: 

Resistência a erosão eólica = -0,024399 + 0,927844 *(Argila) + 0,716434 *(T) + 

0,625991 *(P-Rem) 

Acerca da erosão hídrica os elementos da paisagem que compuseram a 

equação para um cálculo de fragilidade foram:  

Resistência a erosão hídrica = - 0.2998 - 0.8618 * (C/N) + 0.7551 * (COS) + 

0.4274 * (Argila) + 0.3731 * (Altitude) + 0.3145 * (P-rem).  

Os coeficientes que antecedem cada variável são apresentados como pesos 

ponderados que podem ser utilizados em outros modelos de fragilidade ambiental que 

os utilize como variável de cálculo. Por terem sido encontrados através de estatística 

de regressão linear, esses pesos elencados fogem da tradicional forma de ponderar 

pesos às variáveis do ambiente, que, na maioria dos modelos de fragilidade ambiental, 

são escolhidos de forma arbitrária, através do conhecimento geral dos pesquisadores. 

Adiante nos achados da pesquisa, inclui-se as variáveis relacionadas a 

precipitação (clima) para se chegar a um potencial de erosividade das chuvas em cada 

unidade de paisagem representada pelos solos estudados. O índice de potencial de 

erosividade foi estimado a partir de cálculos de infiltração e escoamento superficial, 
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apontando o comportamento dos solos na capacidade do armazenamento de água. O 

potencial erosivo superficial e potencial erosivo superficial cumulativo foram os 

resultados desses cálculos e são apresentados também como índices que podem ser 

utilizados em outros modelos de fragilidade ambiental no semiárido que utilize da 

variável climática como parte do cálculo.   

Assim, calculou-se o potencial das chuvas em erodir os solos estudados, 

achando-se a seguinte sequência hierárquica, do menor para o maior potencial de 

erosão, ou seja, dos solos menos suscetíveis a sofrer erosão pelo escoamento 

superficial, aos mais suscetíveis, a saber: Neossolo Regolítico Húmico típico, 

representante da unidade de paisagem dos Pontões agrupados e isolados da 

Borborema; Planossolo Háplico Eutrófico Gleissólico neofluvissolo, representante da 

unidade Planície de inundação semiárida; Luvissolo Crômico Órtico típico, 

representante da unidade de paisagem da Depressão Intraplanáltica do Acauã; 

Planossolo Nátrico Sálico dúrico, representante da Planície de inundação semiárida 

excepcional; Neossolo Litólico Eutrófico típico, do Planalto da Borborema Encosta 

Oriental; Neossolo Litólico Húmico típico, representante da Escarpa Erosiva da 

Chapada; Latossolo Amarelo Distrófico psamítico, representante da Chapada de Topo 

Plano; Neossolo Litólico Eutrófico fragmentário, da unidade Planalto da Borborema 

Encosta Ocidental; Plintossolo Háplico Eutrófico petroplínticos, representante de 

alguns Maciços Residuais da Borborema; e Neossolo Quartizarênico Órtico léptico, dos 

Campos arenosos em relevo movimentado quartzítico da Borborema.  

Por fim, utilizando-se os resultados da equação de resistência a erosão hídrica 

e subtraindo-se desse valor numérico a soma dos índices de erosividade, obteve-se a 

fragilidade ambiental a erosão hídrica, sendo a seguinte sequência hierárquica, da 

menor para maior fragilidade a erosão: Chapada de topo plano, Maciço residual da 

Borborema, Planalto da Borborema encosta oriental,  Planalto da Borborema encosta 

ocidental, Pontões agrupados e isolados da Borborema, Escarpa erosiva da Chapada, 

Campos arenosos em relevo quartzítico da Borborema, Depressão Intraplanáltica do 

Acauã, Planície de inundação excepcional, Planície de inundação semiárida.  

Assume-se o resultado da fragilidade ambiental hídrica como o que melhor 

representa as maiores transformações do semiárido. Mesmo assim, é importante 

apontar o comportamento das unidades de paisagem a erosão eólica.   

Desse modo, no que se refere a erosão eólica, a ordem hierárquica da menor 

para maior suscetibilidade a erosão em unidade de paisagens semiárida foi a seguinte: 
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Pontões agrupados e isolados do Planalto Borborema, Planície de inundação semiárida 

excepcional, Planície de inundação semiárida, Escarpa Erosiva da Chapada, Campos 

arenosos e/em relevo movimentado da Borborema, Maciço Residual da Borborema, 

Depressão Intraplanáltica do Acauã, Planalto da Borborema Encosta Oriental, Chapada 

de Topo Plano, Planalto da Borborema Encosta Ocidental.  

 


