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Resumo 

As bacias hidrográficas têm sido amplamente utilizadas nos estudos ambientais, dentro das mais 
variadas escalas geográficas. A bacia hidrográfica, ao compor verdadeira unidade espacial, 
congrega em seu interior significativa gama de atributos ambientais que, ao estabelecerem uma 
relação contínua de interdependência, fomentam a ocorrência de estudos que primam pelo 
entendimento dessa em sua totalidade. Assim sendo, depreender tais atributos e contribuir com 
seu detalhamento é de fundamental importância, de modo que este conhecimento, acrescido de 
informações atinentes às relações socioprodutivas estabelecidas, possam auxiliar na formulação 
e tomada de medidas que primem pelo ordenamento territorial ambiental, por parte das esferas 
governamentais. Sob esta égide, o presente trabalho, realizado pelo Programa Rio Rural, no 
âmbito da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPEC), 
buscou identificar e caracterizar as diferentes tipologias de solo da área foco da microbacia do 
rio Ururaí, na escala 1:25.000, contribuindo com a ampliação e  detalhamento da base de dados. 
Como caminho metodológico para execução do objetivo apresentado lançou-se mão da 
utilização de dados pedológicos já existentes, produzidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA, 2003), que abrangem todo o estado do Rio de Janeiro e encontram-
se na escala original 1:250.000. Em consonância com a análise do material adquirido foram 
feitas visitas de campo, coleta de amostras in loco, análises laboratoriais e reconhecimento do 
local por meio de fotografias aéreas e/ou imagens de satélite, de modo a apreender informações 
que, em virtude da grande dimensão escalar, não foram percebidas, tais como especificidades 
morfo-estruturais, morfo-esculturais, vegetacionais e hidrológicas. A partir dessas informações foi 
possível reconhecer as diferentes unidades de mapeamento de solos até o quarto nível 
categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2003), dando origem ao 
Mapa de Solos da Microbacia do Rio Ururaí. Como contribuições pertinentes, esse mapa 
contribuirá com a implementação de práticas agropecuárias mais específicas, favorecendo o 
aprimoramento das técnicas de manejo e minimizando, por conseguinte, a degradação dos 
recursos naturais disponíveis. 
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1. Introdução 

As bacias hidrográficas, por constituírem sistemas abertos e proporcionarem a troca de matéria e 
energia, sempre em busca do equilíbrio, têm sido cada vez mais utilizadas pelos diversos ramos 
científicos. No âmbito da gestão ambiental, nota-se a valorização desse recorte espacial, posto 
que as bacias hidrográficas, em função de suas características naturais, onde os elementos 
naturais, ao interagirem, favorecem o entendimento integrado do meio físico e corroboram a 
tomada de medidas preventivas ou remediadoras de impactos ambientais negativos, nas mais 
variadas escalas de análise. Toma-se, portanto, a bacia hidrográfica como eficaz unidade de 
estudo e de planejamento, a curto, médio ou longo prazo. 

A partir desta perspectiva, nota-se uma mobilização, por parte das esferas de governo, em 
adotar a bacia hidrográfica como recorte espacial, de modo a, a partir dela, esboçar diretrizes 
para o planejamento territorial. Nesse sentido, órgãos como a Agência Nacional de Águas (ANA), 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e, em escala mais detalhada, a 
Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPEC) podem ser citados 
como exemplos relevantes. 

A SEAPEC, por meio do Programa Rio Rural, vem, desde o ano de 2006, realizando uma 
diversidade de atividades no meio rural, utilizando, para tal, a microbacia hidrográfica como 
unidade escalar. A partir dessa unidade ambiental, o Programa vem desenvolvendo ações em 
prol da melhoria das práticas agropecuárias, consoantes com a proteção e/ ou dos recursos 
naturais disponíveis. 

O conhecimento das variáveis ambientais existentes em cada microbacia é elemento 
indispensável para a dinamização da agropecuária no estado do Rio de Janeiro, que tem 
passado por um significativo esvaziamento nas últimas décadas. O declínio da atividade está 
associado, sobretudo, às dificuldades inerentes ao próprio meio físico-natural, de expressiva 
vulnerabilidade ambiental em algumas localidades. Essa vulnerabilidade pode ser verificada na 
Região Serrana do Rio de Janeiro, que no ano de 2011 sofreu perdas significativas na 
horticultura em função do desencadeamento de movimentos de massa no relevo escarpado, 
provocados por elevados níveis de precipitação. 

Outro fator de notória relevância é o predomínio da atividade industrial no estado. Essa, apesar 
de ter perdido espaço no cenário nacional, sobretudo para o estado de São Paulo, é resultado de 
um investimento econômico severo, ainda em meados do século XX, em substituição ao café 
decadente. Essa atividade ganhou importância no estado, que acabou por secundarizar a 
atividade agropecuária. 

Atualmente, observa-se que a prática agropecuária ainda encontra-se em um patamar inferior ao 
da atividade industrial, principalmente neste momento em que a indústria fluminense se renova. 
Os elevados investimentos na atividade industrial, ora sob a égide do petróleo, têm garantido 
retornos financeiros significativos e grandes expectativas a médio e longo prazo. Pinto (2012), no 
entanto, afirma que a concentração de investimentos quase que de forma exclusiva na cadeia do 
petróleo poderá enfraquecer os demais setores da economia que não sobrevivem do petróleo, 
mesmo que indiretamente. Dentre esses setores, a agropecuária já vem sentindo os efeitos 
deste novo momento histórico, por meio do êxodo de pessoas do campo com a finalidade de 
compor mão-de-obra no circuito do petróleo. 

Assim sendo, nota-se a importância do Programa na reestruturação da agropecuária no estado, 
notadamente de cunho familiar. Com o conhecimento das variáveis ambientais e da introdução 
de novas práticas será possível minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente e 



proporcionar o aumento da renda da população que vive no campo, corroborando a melhoria da 
qualidade de vida e a permanência das famílias, evitando a proliferação de más condições de 
vida nas áreas urbanas. 

Com a finalidade de aprimorar a base de dados referentes à escala da microbacia hidrográfica e, 
assim, proporcionar o maior conhecimento dessa unidade de planejamento, o Rio Rural, em 
parceria com profissionais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) vem 
realizando o mapeamento sistemático dos solos das microbacias, em escala 1: 25.000. Com o 
conhecimento efetivo das classes e associações de solos, em consonância com os sistemas de 
relevo, será possível indicar práticas que dinamizem, em particular, a agricultura, proporcionando 
a dinamização da atividade de forma menos degradante. Para tal, será apresentada como 
estudo de caso a Microbacia Hidrográfica do Rio Ururaí, situada no município de Campos dos 
Goytacazes, na Região Norte do estado do Rio de Janeiro (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da Microbacia Hidrográfica do Rio Ururaí 

 

2. Objetivos 

Tendo em vista o conteúdo acima exposto, o presente artigo busca apresentar o mapeamento 
pedológico realizado na área foco da Microbacia do Rio Ururaí em escala 1: 25.000, situada no 
município de Campos dos Goytacazes, na Região Norte do estado do Rio de Janeiro, bem como 
de outras variáveis ambientais importantes que reforcem o entendimento da pedologia nesta 
escala de análise. 

Entende-se como Área Foco a área da microbacia considerada de maior relevância para o 
projeto, isto é, para onde são direcionadas as ações de melhorias e recuperação da atividade 
agropecuária. Esta condição justificou o mapeamento apenas dessa área, em detrimento da 
microbacia em sua totalidade. 

 - Averiguar as variáveis ambientais que favoreçam o entendimento da dinâmica pedológica e, 
por conseguinte, o mapeamento dos solos; 



 - Analisar a relação sociedade – natureza dentro da lógica de utilização do espaço rural, 
abarcando a utilização dos recursos naturais; 

 - Identificar as classes e associações de solos existentes no interior da área foco. 

 

3. Aspectos Teóricos e Metodológicos 

A presente pesquisa, realizada por Ramos et al. (2001), em parceria com a SEAPEC, seguirá as 
bases metodológicas da EMBRAPA Solos, no tocante à adaptação das classes e associações 
de solos para a escala 1: 25.000. Ademais, lançará mão da congregação dos diversos saberes, 
sejam eles científico, técnico ou popular, de modo a apreender, de forma cada vez mais refinada, 
a realidade local. 

A partir dessa premissa, foram utilizados os dados disponibilizados pela EMBRAPA, em escala 
1: 250.000, como informações-base para a elaboração do mapa pedológico de detalhe. Assim, 
foram usadas técnicas de geoprocessamento para que pudesse ser realizado o recorte na 
escala 1: 25.000, de modo que este novo material fosse empregado nos trabalhos de campo, em 
gabinete e nas análises laboratoriais, três momentos distintos aos quais recorreu o trabalho em 
causa. 

No trabalho de campo, com o auxílio do recorte da área da microbacia, em escala 1: 25.000, 
buscou-se uma melhor definição dos sistemas de relevo, em particular do relevo dominante, bem 
como o percentual de ocorrência da unidade taxonômica líder na associação e identificação de 
possíveis novas unidades taxonômicas mapeáveis que, em virtude da dimensão escalar anterior 
(1: 250.000) não foram apreendidas. Com estas informações, objetivou-se realizar o 
mapeamento até o quarto nível categórico, conforme consta no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (EMBRAPA, 2003). De modo a facilitar o reconhecimento das tipologias 
de solo em função do relevo predominante, foram utilizados dados de hipsometria do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em escala 1:50.000, com espaçamento entre curvas 
de 20 metros. A hipsometria da microbacia possibilitou a geração de um Modelo Digital de 
Elevação do Terreno (MDT – Figura 2), que ratificou a grande influência do rio no processo de 
formação da planície existente e, por conseguinte, na tipologia dos solos. 

Quanto à análise laboratorial, foram seguidas recomendações contidas no Manual de Descrição 
e Coleta de Solo no Campo, de Lemos (1996). Este material possibilitou o exame, a descrição e 
a coleta de amostras de solos durante as visitas de campo. Por fim, as análises de 
caracterização laboratorial respaldou-se no Manual de Análises de Solos disponibilizado pela 
EMBRAPA (EMBRAPA, 1979). A partir da análise das amostras obtidas foi possível ratificar ou 
retificar tudo o que foi observado em campo, o que promoveu o enriquecimento do produto final. 

Com todas essas informações, houve o remapeamento, já na escala de semidetalhe (1: 25.000) 
da microbacia do rio Ururaí por meio do programa de geoprocessamento ArcGis, versão 9.3. 
Com o novo mapeamento pôde ser elaborada a legenda com as novas informações verificadas. 

Sinteticamente, as fases anteriormente descritas adéquam-se à seguinte sequência: 

 I – Ajuste do mapeamento das classes de solos da microbacia da escala original 1: 250.000 
(EMBRAPA, 2003) para a escala de semidetalhe 1: 25.000; 

II – Trabalhos de campo, onde foram demarcados pontos de checagem e as descrições 
morfológicas pertinentes; 



III – Trabalhos de laboratório, que consistiram na conformação de resultados analíticos; 

IV – Trabalhos de escritório, com a finalidade de realizar o remapeamento cartográfico e a 
respectiva legenda descritiva das novas classes de solos encontradas. 

 

 

Figura 2: Modelo Digital de Elevação do Terreno da Microbacia Hidrográfica do Rio Ururaí. 

 

4. Resultados e Discussões 

De acordo com o Mapa de Solos Semidetalhado da Área Foco da Microbacia Hidrográfica do Rio 
Ururaí (Figura 2), observa-se o predomínio de ambientes de gradiente suave, com exceção dos 
ambientes onde verificam-se afloramentos rochosos, nas proximidades da Serra da Itaoca. 
Ademais, os Argissolos, subtipos Amarelo Distrófico, Vermelho Eutrófico e Vermelho-Amarelo 
Distróficos, dominam as classes de solos encontrados na microbacia. Os Argissolos Amarelos 
são caracterizados por estarem presentes em ambientes com baixa amplitude altimétrica. Neste 
caso, a existência do rio é fundamental para o aplainamento da superfície e, como conseqüência 
do aparecimento deste subtipo de solo. 

Os Argissolos Vermelhos Eutróficos estão associados a ambientes de maior declividade, 
morfologicamente representados pela Serra da Itaoca, como anteriormente abordado. O caráter 
eutrófico sinaliza a presença de nutrientes, especialmente o cálcio. Já os Argissolos Vermelho-
Amarelos Distróficos possuem saturação por base inferior a 50%, sendo solos de maior acidez. 

De maneira secundária, verifica-se, também, a presença de Cambissolos Flúvicos, Neossolos 
(Flúvicos e Litólicos), Gleissolos Háplicos, Organossolos Háplicos e Afloramentos Rochosos. Os 
Cambissolos Flúvicos são solos rasos e bem drenados, com horizonte B incipiente, bastante 



influenciado pelo regime fluvial, conforme verifica-se no mapa. Os Neossolos Flúvicos estão, no 
caso da microbacia em causa, associados à sedimentação recente de origem fluvial, rico em 
nutrientes. Já os Neossolos Litólicos  são solos muito rasos, onde a rocha de origem está a 
menos de 50 cm da superfície em função da elevada declividade. São facilmente observados no 
alto da Serra da Itaoca. Os Gleissolos Háplicos são caracterizados por apresentarem matéria 
orgânica em sua constituição, em função de sua má drenabilidade. Essa ocorre em função do 
gradiente suave do terreno, localmente caracterizado pelo domínio do rio na composição da 
paisagem. Na microbacia, esse tipo de solo está nas proximidades com os Organossolos 
Háplicos. Esses estão situados nos ambientes de baixada, assim como os Gleissolos, e são 
ricos em matéria orgânica. Estão associados à planície fluvial de importantes afluentes do rio 
Ururaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusão 

De acordo com o mapeamento executado, observa-se que há uma variação significativa das 
classes de solos, com predomínio dos solos formados a partir da baixa amplitude altimétrica. 
Desses, são imperativos na paisagem os Argissolos Amarelos, os Gleissolos e os Organossolos. 
Outrossim, dentro da totalidade de solos encontrados, nota-se a presença de tipologias de solo 
com aparente fertilidade, o que corrobora o melhoramento da prática agrícola. 

A partir das informações pedológicas obtidas foi possível traçar diretrizes que subsidiassem o 
planejamento agropecuário, sobretudo por meio da melhoria de suas práticas e da seleção de 
locais ideais à sua implementação. Com a utilização deste mapa, acrescido de outras 
informações atinentes ao temário ambiental, será factível diagnosticar minuciosamente a 
realidade atual e, a partir dessa, estimar possibilidades futuras. Tais possibilidades poderão 
viabilizar a execução de atividades agropecuárias com a otimização necessária para a utilização 
dos recursos naturais, de forma cada vez mais adequada e menos degradante. 

 

Referências 

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, Rio de Janeiro, RJ. 
Manual de método de análise de solos. Rio de Janeiro, 1979. Iv. 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 
Brasília: EMBRAPA Produção de Informação; Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2003. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE (Brasil). Cartas 
topográficas, escala 1:50.000. Disponível em: <http://www. mapas.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 
de maio de 2010. 

LEMOS, R.C. de; SANTOS, R.D. dos. Maniela de descrição e coleta de solo no campo. 3ª Ed. 
Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1996. 83 p. 

RAMOS, D. P.; ASSIS, D.S.; SANTOS, M.L.M.; MANZATTO, C.V.; COSTA, J.R.P.F. O 
assentamento como indutor do desenvolvimento agrícola sustentável: um novo modelo de 
reforma agrária para o país. Rio de Janeiro, RJ. EMBRAPA Solos, 2001. 23 p. (EMBRAPA 
Solos. Documentos; n. 23). 

 

 

 


