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1 INTRODUÇÃO 

 

O esforço de nossos pesquisadores para revelar as características e o potencial dos 

solos brasileiros já tem mais de um século. Nos últimos sessenta anos, o Serviço Nacional 

de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS), hoje ligado à EMBRAPA, tem 

executado levantamentos e mapeamentos de solos em quase todo o território nacional. Isto 

representa uma riqueza incalculável de informações constantemente utilizadas para diversos 

fins de desenvolvimento do país. Por uma questão de falta de pessoal qualificado, custos,  e 

de viabilização da execução de levantamentos detalhados, optou-se no Brasil pelo 

conhecimento mais generalizado das riquezas e do potencial de solos, ao contrário, por 

exemplo, do que foi feito nos EUA, onde todo o território é coberto por levantamentos e 

mapeamentos de solos a nível detalhado.  

 Com o avanço da agricultura e a pressão pelo uso de terras novas, os Neossolos 

Quartzarênicos (RQ) do Sudoeste (SW) de Goiás passaram a ter um uso mais intensivo e 

inespecífico o que resultou em áreas significativas de solos degradados. Vulgarmente, 

passou-se a denominar tais áreas de desertificadas, qualificativo impróprio para o fenômeno 

observado, pois, dentre outros aspectos, trata-se de locais com clima impróprio para a 

existência de desertos no sentido pleno. O fato é que o uso e manejo dos RQ da região são 

inadequados, o que acarreta um alto grau de degradação e de custos elevados para sua 

recuperação.  

 Já dizia um velho ditado: “prevenir é melhor e mais fácil do que remediar”. Neste 

sentido, a localização dos RQ passa a ser importante para visualizar a extensão do 

problema e prevenir ações desastrosas ao ambiente. Adiciona-se a isto, o problema sócio-

econômico, vital para muitas famílias que dependem dessas terras. Com estas motivações 
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principais, pretendeu-se desenvolver metodologia para identificar e mapear, em escala 

maior, os RQ do SW de Goiás, com graus de probabilidade, com base nas informações de 

diversos tipos de levantamentos e mapeamentos, complementadas com algumas análises 

de solos e apoio de campo. A viabilização do trabalho, em relação à necessidade econômica 

e de pessoal,  não permitiu seguir a metodologia convencional para levantamentos de solos, 

não tendo, portanto, a pretensão de ser o substituto da realização de um trabalho nos 

moldes tradicionalmente aceitos e comprovados. Além disso, a metodologia proposta não é 

totalmente inédita, pois utiliza dados comumente levantados como os de geologia, 

geomorfologia e relevo, seguindo muitas recomendações contidas em Goosen (1968), 

principalmente, da área da fotointerpretação e ligadas à análise fisiográfica e a critérios 

contidos nas normas para levantamento de solos do SNLCS (EMBRAPA, 1995). As novas 

técnicas geradas pelo sensoriamento remoto e pelo geoprocessamento (ASSAD e SANO, 

1998;  ROSA e BRITO, 1996) tornaram possível a proposição descrita no material e 

métodos e realizada neste trabalho. O foco da metodologia consistiu no estabelecimento de 

critérios para a criação das classes de probabilidade de ocorrência dos RQ e no cruzamento 

de planos de informação com o uso de programas específicos, associados a algoritmos com 

base na matemática boleana (ROSA e BRITO, 1996) e uso de computadores.  

 Espera-se a partir deste trabalho e de outros, que estão sendo executados nesta e 

para esta classe de solos, contribuir para uma melhor avaliação do potencial de uso e de 

preservação dos Neossolos Quartzarênicos da região. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Bases da metodologia 

 

 Produziu-se um mapa de probabilidade de ocorrência de Neossolos 

Quartzarênicos (RQ) no Sudoeste de Goiás, da área contígua compreendida pelas folhas 

SE22VA, SE22VB, SE22VC, SE22VD, SE22XA, SE22XC, SE22YA, SE22YB, SE22ZA, com 

base nas seguintes informações: rede de drenagem, curvas de nível, limites municipais, 

geologia, geomorfologia e solos obtidos do Sistema Estadual de Estatística e Informações 

Geográficas de Goiás (SIEG, 2008), na escala de 1:250.000.  

 As informações, obtidas em formato shapefile (.shp), foram importadas e as tabelas 

de dados editadas de acordo com as necessidades do estudo, atribuindo-se classes de 

probabilidade de ocorrência de RQ para cada categoria dos mapas utilizados como base. 

Utilizou-se o software ArcGis® 9.3 (ESRI, 2009) e ferramentas do ArcToolbox como o “clip” 

“union” e o “intersect”, presentes na opção “Analysis tools”.  



 Os resultados obtidos foram confrontados com o mapa de Uso da Terra e da 

Cobertura Vegetal da região, elaborado a partir de imagens do sensor TM do satélite 

Landsat 5, canais e filtros 5R4G3B (cenas com coordenada/ponto: 222/71, 222/72, 222/73, 

223/71, 223/72, 223/73, 224/71, 224/72, 224/73), com técnicas de realce de contraste e, 

posteriormente,  segmentadas e classificadas no software SPRING 5.1.6 (INPE, 2010), com 

'layout' final elaborado no ArcGis® 9.3. 

 

2.2 Detalhamento dos trabalhos 

 

 Foram agrupadas as diferentes classes de solos da base de dados do SIEG, com 

informações dos levantamentos do projeto Radambrasil (1983), em 5 (cinco) categorias de 

probabilidade de ocorrência de RQ, quais sejam: muito alta, alta, média, baixa e nula. Esta 

reclassificação teve como base e apoio os mapas de geologia, solos e geomorfologia (SIEG, 

2008), além do apoio de campo e das informações dos mapas de uso da terra e de 

cobertura vegetal.  

 Para a reclassificação e elaboração do mapa de solos, atribuiu-se a probabilidade 

“muito alta” às áreas com RQ, como unidades de mapeamento simples ou, como unidades 

combinadas (Associações), quando os RQ constituíam a componente principal. A 

probabilidade “alta” corresponde a todas as Associações de solo que apresentam os RQ 

como componente secundário. A probabilidade “média” foi atribuída às unidades de 

Latossolos e Argissolos de textura média/arenosa, mesmo não apresentando RQ nas 

Associações. Já, a probabilidade “baixa” foi atribuída às unidades de Latossolos e 

Argissolos, sem RQ em suas Associações. A categoria “nula” abrange as demais classes de 

solos, desde que não apresentem RQs nas Associações, possuindo textura argilosa ou 

média/argilosa. Nas duas últimas categorias, a geologia e a geomorfologia foram condições 

muito importantes para a diferenciação.  

 Na definição da probabilidade de ocorrência de RQs, a partir da base de geologia, 

optou-se por trabalhar ao nível das formações geológicas (Quadro 1), cujas características 

podem ser associadas aos tipos de solos que originam. Para isto foram atribuídas classes 

de probabilidade à ocorrência de cada uma dessas formações. Assim, definiu-se para a 

classe: a) Muito Alta: ocorrência da Formação Botucatu (rocha sedimentar, do Grupo São 

Bento); b) Alta: às Formações Vale do Rio do Peixe e Marília (rochas sedimentares, do 

Grupo Bauru); Média: às Formações Aquidauana, Corumbataí, Irati e Furnas (rochas 

sedimentares, do Paleozóico); Baixa: à Formação Cachoeirinha (Sedimentos inconsolidados 

do Terciário); Nula: às Formação Serra Geral (rochas ígneas do Grupo São Bento) e às 

Coberturas Detrito-Lateríticas Inconsolidadas, Terciárias e Quaternárias.  

 Quanto à Geomorfologia, foram adotados, para a criação das categorias, os 



seguintes critérios de probabilidade: Muito Alta: corresponde às zonas erosivas; Alta: para as 

superfícies regionais de aplainamento, com cotas entre 550 e 700 metros; Média: para as 

superfícies regionais de aplainamento, com cotas entre 700 e 800 metros; Baixa: para as 

superfícies regionais de aplainamento, com cotas inferiores a 550 metros, relevo de colinas 

e superfícies de agradação; Nula: para as superfícies regionais de aplainamento, com cotas 

superiores a 800 metros. 

 A partir da reclassificação das informações de base e, por meio da ferramenta 

“intersect” do ArcGis® 9.3 (ESRI, 2008), realizou-se um cruzamento entre as categorias 

“solo” e “geologia” e, o resultado, foi cruzado com o mapa de geomorfologia, chegando-se 

ao mapa de “Probabilidade de ocorrência de RQ”. Este procedimento originou uma tabela 

com mais de 2.000 linhas, sendo os polígonos resultantes novamente classificados, 

utilizando-se como critério os pesos assim atribuídos: 3 para solos, 2 para geologia e 1 para 

geomorfologia (Quadro 1), originando, assim, o produto final, que foi confrontado com o 

mapa de Uso da Terra e de Cobertura Vegetal, elaborado na escala de 1:250.000 a partir de 

imagens do sensor TM do satélite Landsat5. O apoio de campo é lento e realiza-se em 

diversas viagens, programadas sem prejuízo dos compromissos dos professores com seus 

horários de aulas, tendo iniciado em 2004. 

 Embora apareçam no Quadro 1, teoricamente, todas as combinações de classes, na 

prática algumas não ocorrem em função do peso atribuído aos elementos solo, 

geomorfologia e geologia.   

 

Quadro 1. Critérios para delimitação de classes de probabilidade de ocorrência de   
          Neossolos Quartzarênicos (RQ). 

Solos: Categoria “Muito Alta” 
Geologia 

Muito Alta (MA) Alta (A) Média (M) Baixa (B) Nula (N) 

Geomorfologia 

MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N 

Resultado dos cruzamentos: probabilidade de Ocorrência de RQ 

MA MA A M B MA MA A M B MA A A M B A M M B B A M B N N 

Solos: Categoria “Alta” 

Geologia 

Muito Alta Alta Média Baixa Nula 

Geomorfologia 

MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N 

Resultado dos cruzamentos: probabilidade de Ocorrência de RQ 

MA MA A M B A A A M B A A M M B M M M B B M M B B N 

Solos: Categoria “Média” 

Geologia 

Muito Alta Alta Média Baixa Nula 

Geomorfologia 

MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N 

Resultado dos cruzamentos: probabilidade de Ocorrência de RQ 

A A M M B A A M M B A M M M B M M M B B M M B B N 

Solos: Categoria “Baixa” 

Geologia 



Muito Alta Alta Média Baixa Nula 

Geomorfologia 

MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N 

Probabilidade de Ocorrência de RQ 

A M M B B A M M B B M M M B B M M B B N M B B N N 

Solos: Categoria “Nula” 

Geologia 

Muito Alta Alta Média Baixa Nula 

Geomorfologia 

MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N MA A M B N 

Probabilidade de Ocorrência de RQ 

M M B B N M M B B N M M B N N M B B N N B B B N N 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os fatores de formação do solo são assim denominados pela influência  

determinante que exercem sobre cada uma das classes de solos. Jenny (1941) propôs a 

bem conhecida função/equação que explica a formação dos diferentes solos na 

dependência do clima, relevo, material de origem, organismos e tempo. Alguns desses 

fatores apresentam, em geral, maior correlação com as classes de solos, como o relevo, o 

material de origem e o clima. Na escala deste estudo e pelas dimensões e topografia da 

área, o fator climático não se constitui num fator muito importante de diferenciação entre as 

classes de solo. Embora os trabalhos de apoio de campo estejam em pleno andamento, já 

se pode dizer que há uma boa correlação entre as unidades geomorfológicas e a ocorrência 

de RQ (Figura 1). Assim, por exemplo, na Zona de Erosão Recuante existem grandes áreas 

com muito alta probabilidade de ocorrência de RQ. Nas superfícies regionais de 

Aplainamento II e III existe alta probabilidade de ocorrência de RQ. 



 

Figura 1: Categorias geomorfológicas da região Sudoeste de Goiás. 

 

As unidades geológicas, como se sabe pelos dados existentes (RADAMBRASIL, 

1983), se apresentam bem correlacionadas com as classes de solos. Nas Figuras 2, 3 e 4 

observa-se a delimitação das áreas nos municípios onde ocorrem RQs. É lógico pensar-se 

na necessidade de materiais geológicos arenosos como fonte para a ocorrência dos RQs. 

Por isso, há também uma forte coincidência entre as manchas de RQ e as formações 

geológicas arenosas (Figura 2). 

 



 

Figura 2: Formações Geológicas da região Sudoeste de Goiás. 

  

 Chama atenção, nas unidades de mapeamento com as probabilidades muito alta e 

alta de ocorrência de RQ (Tabela 1), a existência dessa classe de solos em 28% da área do 

Sudoeste de Goiás. Isto evidencia a importância deste recurso natural na socioeconomia do 

Estado e justifica o empenho da pesquisa agrícola em viabilizar o uso mais amplo e 

sustentável desse tipo de solo. Neste sentido, os municípios de Serranópolis, Chapadão do 

Céu, Mineiros e Aporé seriam os mais beneficiados por essas pesquisas pois poderiam 

melhorar significativamente o seu desempenho econômico, oferecendo retorno 

correspondente à sociedade local, traduzido numa melhoria do bem estar social. 

 

 

Tabela 1. Probabilidade de ocorrência de RQ no Sudoeste (SW) de Goiás 



Probabilidade de 

ocorrência de RQ 

Área (ha) Ocorrência relativa em 

relação à área total do SW de 

Goiás (%) 

Muito Alta 810.383 13,6  

Alta 864.206 14,5  

Média 1.871.270 31,5  

Baixa 732.558 12,4  

Nula 1.663.186 28,0  

Total 5.941.603 100%  

 

 

É notável, mas óbvia, a grande semelhança existente entre as unidades de 

mapeamento do mapa de solos da região (Figura 3) e os limites de probabilidade de 

ocorrência de RQ (Figura 4). O critério de atribuição de peso 3 aos diferentes tipos de solos, 

no processo de cruzamento de informações, teve influência grande para diagnosticar o grau 

de probabilidade muito alta e alta  para a ocorrência de RQ. 

 



 

Figura 3: Classes de Solos da região Sudoeste de Goiás. 

 



 

 

Figura 4: Probabilidade de ocorrência de Neossolos Quartzarênicos na região 

Sudoeste de Goiás. 

 

A partir da análise da Figura 4 e comparando-a às Figuras 2 e 3, é possível 

observar que as áreas com probabilidade muito alta de ocorrência de RQ correspondem às 

regiões que apresentam Neossolos Quartzarênicos, como componente principal ou nas 

Associações com Latossolos, litologia arenítica e zonas erosivas como característica 

geomorfológica predominante. Estes fatores criam um ambiente propício ao surgimento de 

RQs e, quando ocorre a má gestão dos solos, surgen áreas de arenização. 

 As áreas caracterizadas por probabilidade Alta também ocorrem em litologias 

areníticas, mas em áreas em que os neossolos não são os componentes principais das 

associações. Geomorfologicamente, ocorrem em áreas de superfícies de aplainamento com 

cotas entre 550 e 700 metros, faixa de ocorrência de arenitos. 

 As classes, identificadas como de média e baixa probabilidade, dificilmente 

apresentam processo de arenização, a não ser em casos extremos de manejo inadequado e 

como exceção. A probabilidade de ocorrência de RQ é determinada pela característica 

arenosa e/ou média arenosa do solo, da base arenítica e da geomorfologia (superfícies 

regionais de aplainamento). 

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 As técnicas de geoprocessamento, associadas às imagens de satélite e 

computadores de alto desempenho, podem proporcionar alternativas práticas eficientes para 

o mapeamento de solos; 

 A eficiência do cruzamento de mapas com informações diversas depende da escala, 

correção dos mapas e classes de solos consideradas; 

 A relação no SW goiano entre formações geológicas, derivadas do arenito Bauru e 

do Botucatu, é muito estreita com a ocorrência de RQ, o que pode não ser verdadeiro para 

outras classes de solos e outros materiais geológicos; 

  Na ausência de mapas de solos mais detalhados, é possível suprir, provisoriamente 

e parcialmente, tais informações com o uso de técnicas de geoprocessamento, 

sensoriamento remoto e informações de solos existentes. Como trabalho preliminar 

necessita de aperfeiçoamentos, que temos certeza, deverão vir para melhor atender as 

necessidades econômicas das famílias que dependem diretamente do recurso solo. 
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