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Resumo: A região Oeste do estado da Bahia vem sofrendo, em conseqüência do desmatamento 

acelerado um processo de degradação no solo que se iniciou no final dos anos 70 em virtude 

principalmente da expansão da agricultura na região. A arenização atinge algumas parcelas 

dessa região seja por causas naturais ou antrópicas. O presente trabalho foi realizado em 

Taguá, distrito de Cotegipe, localizado no oeste da Bahia, com intuito de avaliar um possível 

processo de arenização. A área estudada situa-se em domínio de Neossolos Quartzarênicos 

Órticos, que são solos arenosos, originalmente cobertos por vegetação de Cerrado, muito 

suscetíveis à erosão, tanto hídrica quanto eólica. Este trabalho tem o objetivo de identificar a 

vulnerabilidade do solo quanto a sua arenização antrópica ou natural, chegando-se a conclusão 

de que a área está suscetível ao processo de arenização muito mais por fatores naturais do que 

fatores antrópicos. 

Palavras Chaves: Arenização; Neossolo Quartzarênico; Degradação; Oeste da Bahia. 

Study of the process in an area of  arenization in an area of Neosols Quartzarenic orthic 

typical in Taguá Cotegipe district, Bahia. 

Abstract: The western region of Bahia state has suffered as a result of deforestation accelerated 

a process of soil degradation that began in the late 70s due mainly to the expansion of agriculture 

in the region. The arenization reaches some portions of that region either by natural causes or 

anthropogenic. This work was performed in Taguá district Cotegipe, located in western Bahia, in 

order to evaluate a possible process arenization. The study area is located in domain 

Quartzipsamments Orthic, sandy soils that are originally covered by cerrado vegetation, very 

susceptible to erosion, water as much wind. This study aims to identify the vulnerability of soil as 

its arenization anthropogenic or natural, reaching the conclusion that the area is susceptible to 

sandy patch process much more by natural factors than anthropogenic factors. 



Introdução 

A região Oeste do estado da Bahia teve sua história econômica e social fundamentada, 

sobretudo, no desenvolvimento do agronegócio, o qual cresceu a partir da metade da década de 

1970, quando agricultores do sul do país deram início ao emprego de técnicas de cultivo de 

grãos. Por essa razão, destacam-se o aumento populacional, provocado pelas migrações, o 

crescimento e o desenvolvimento urbano implantando um novo processo de modernização na 

agricultura, trazendo transformações bastante significativas. Essa modernização acelerada 

intensificou o uso da terra, abrangendo áreas de solos arenosos, os Neossolos Quartzarênicos 

Órticos Típicos. Assim, trouxe alguns problemas de degradação acentuada nos recursos 

naturais, ocasionando certos prejuízos a esses solos. Porém alguns agentes naturais, como 

clima, relevo, vegetação causam também a erosão significativa em várias áreas da região. 

Taguá é um distrito de Cotegipe, localizado no oeste da Bahia (Latitude;11º43'12S 

Longitude; 44º30'10W). De acordo com relatos presentes em diversos artigos, foi o primeiro 

núcleo de civilização da área, sendo habitado primeiramente pelos índios acroás. Possuem 

características climáticas provenientes da região, um clima subúmido a úmido seco, uma 

vegetação instalada num solo arenoso, onde se destaca a fronteira de caatinga com floresta 

estacional e floresta estacional decidual. A degradação dos Neossolos Quartzarênicos em torno 

do povoado de Taguá apresenta um possível processo que pode gerar uma arenização capaz de 

inutilizar o solo de forma que a produção de qualquer tipo de cultura, como grãos para o 

desenvolvimento econômico do lugar, seja capaz de se desenvolver a ponto de gerar riqueza 

para produtores agrícolas do distrito.  

O trabalho consiste no estudo do processo de arenização do distrito de Taguá. Para 

atingir tais fins realizou-se uma saída de campo, onde foram coletadas amostras de solo em 

diferentes profundidades em dois pontos eqüidistantes na área previamente delimitada. Após a 

coleta, o material foi submetido à análise laboratorial tendo por base o manual da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa, 1997). Nesse distrito de estudo verifica-se 

extensa área de Neossolos Quartzarênicos, originalmente cobertos por vegetação de Cerrado, 

que é segundo maior bioma do território brasileiro, onde, atualmente, aparecem áreas de solos 

descobertos, formando manchas arenosas muito suscetíveis à erosão, tanto hídrica quanto 

eólica.  

Os resultados apontam principalmente causas naturais no processo de arenização da 

área de estudo, pois, constatou-se a fragilidade e limitação do solo, suscetibilidade ao 



intemperismo físico e químico. A área é bastante vulnerável e possui solos que favorecem o 

processo de arenização natural. Os Neossolos Quartzarênicos tem pouca capacidade de 

retenção de água, o que acentua o risco de degradação do solo, causando problemas no 

abastecimento das redes de drenagem pela rápida percolação da água infiltrada. Esses solos os 

solos de textura arenosa (areia e areia franca) são considerados muito frágeis e necessitam 

ainda de tratamentos específicos em relação aos nutrientes e à água, pois entre outros 

problemas, são mais suscetíveis à perda de matéria orgânica, à acidificação, ao 

empobrecimento mineral, e aos riscos de erosão.  

 

Fundamentação teórico-metodológica 

O solo é uma combinação de compostos minerais e orgânicos formados pela ação de 

agentes físicos, químicos e biológicos, inicialmente sobre a rocha elementar. A ação desses 

agentes formam no solo faixas horizontais, denominadas de horizonte, os quais lhe dão 

características próprias. No Brasil este recurso natural em sua grande maioria está sofrendo 

algum tipo de degradação. Ações como cultivos intensos e contínuos, queimadas 

indiscriminadas, desmatamentos, urbanização sem planejamento, áreas de terras desnudas e 

abandonadas, estão expostos para que os agentes naturais como o vento e a água atuem de 

forma agressiva, e assim, favoreçam a sua degradação.  Alguns agentes naturais característicos 

da área favorecem de forma relevante a arenização, com a vegetação original sendo o Cerrado, 

que compõe a fitogeografia brasileira e é a segunda maior cobertura vegetal do país, perdendo 

somente pela floresta Amazônica, se individualiza por ser semidecidual. A maioria das plantas 

são com casca grossa, troncos e galhos tortuosos, folhas reducidas ou revestidas por uma 

densa camada de pelos e raízes profundas. O clima predominante é o tropical subumido, 

apresenta duas estações bem definidas: uma chuvosa, entre outubro e abril; e outra seca, entre 

maio e setembro, cobrindo os neossolos quartzarênicos encontrados na região estudada, até 

mesmo a vegetação nativa tem alguma dificuldade em se manter. OLIVEIRA 1992 afirma que 

devido à constituição essencialmente quartzosa, esses solos são pobres em nutrientes para a 

planta, tanto em macro como em micronutrientes, além de não disporem de reservas nutricionais 

que possam ser liberadas gradativamente.  

Os Neossolos Quartzarênicos Órticos são solos com sequência de horizontes A-C ou A, 

AC, C sem contato lítico dentro dos primeiros 50 cm de profundidade, apresentando textura areia 

ou areia franca nos horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície 



do solo ou até um contato lítico (EMBRAPA, 1999). Segundo Macedo (1994) esse solo é 

constituído por areias distróficas e que o quartzo é 98% de seus componentes, sendo os 2% 

compostos por concreções argilo-ferruginosas, magnetita e detritos. Esses solos são bastante 

suscetíveis a processos erosivos, devido a sua textura arenosa, e consequentemente por sua 

baixa capacidade de agregação de partículas, ou coesão (REATTO et al., 1998). Quando 

desestabilizados podem dar origem a diversos processos de erosão, que podem mesmo levar a 

quadros de voçorocamento e de arenização (CORREIA et al., 2002). 

Solos com alto teor de areia processam-se de maneira mais rápida à degradação. O 

processo de arenização em uma área sem nenhuma ou quase nenhuma cobertura vegetal pode 

ocorrer em poucos anos. O fator preponderante que propicia o estabelecimento dos processos 

de degradação é a perda da cobertura vegetal, expondo o material arenoso à incidência dos 

agentes erosivos. Um dos principais agentes da arenização é a erosão eólica, cujo efeito 

destrutivo é proporcional à velocidade dos ventos e à redução da cobertura vegetal (Souto, 

1984), tendo sua capacidade erosiva potencializada pela própria fragilidade e incapacidade de 

resistência dos sítios de arenização (Ab'Saber, 1995).  

O termo arenização foi proposto por SUERTEGARAY (1987) para caracterizar o 

fenômeno de degradação e perda da produtividade que ocorre nestes solos, definindo-o como o 

processo de retrabalhamento de depósitos areníticos não consolidados, conferindo mobilidade 

aos sedimentos não protegidos pela vegetação e distinguindo-o do fenômeno da desertificação. 

Ela ainda afirma que a formação dos areais, interpretada a partir de estudos geomorfológicos, 

associada à dinâmica hídrica e eólica (Suertegaray, 1987), indicando que esse processo é 

iniciado pelo processo hídrico que no verão tem uma grande intensidade, não descartando o 

processo eólico que age durante todo o ano, porém é menos agressivo. Esse problema se 

estende na região Oeste da Bahia, atingindo outros municípios. 

     

Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos pelo presente trabalho, foi primeiramente realizada 

uma saída de campo, onde foram coletadas amostras em dois pontos equidistantes, numa 

profundidade de 0 cm a 200 cm, que foram imprescindíveis para compreensão e sucesso do 

mesmo. Essas amostras foram coletadas com o auxílio de instrumentos. Além das amostras de 

solo, foram coletadas amostras de torrões, de 0 cm a 40 cm. Foram realizados também alguns  

testes de resistência à penetração do solo. Depois de coletadas, as amostras foram submetidas 



a análises químicas laboratoriais, com base no manual da EMBRAPA (1997), que consiste em: 

densidade aparente e real, porosidade, análise textural, argila dispersa em água, teor de matéria 

orgânica, PH, DRX (Difração de Raio-X) e salinidade. Utilizaram-se também alguns softwares a 

exemplo do Excel, com finalidade de produzir gráficos e tabelas; e o Dplot, para finalização da 

análise textural. 

Os Neossolos Quartzarênicos Órticos Típicos 

 Esses solos são derivados de arenitos da Formação Urucuia do Cretáceo, solos 

provenientes de deposição, alóctones. São solos intemperizados, e suas características 

marcantes são: o baixo teor de nutrientes, a elevada acidez e a predominância de argilas de 

baixa atividade.  Além disso, não há contato lítico dentro de 50cm de profundidade, possuindo 

horizontes A-C. Apresentam textura areia ou areia franca em todos os horizontes, refletindo em 

baixa disponibilidade de água e baixa capacidade de troca de cátions. A maioria das amostras 

apresentou mais de 90% de areia, tendo pouco silte e argila, assim como baixo teor de matéria 

orgânica, enquadrando-se na classe areia. Os teores de areia fina são em média o dobro quando 

comparados aos teores de areia grossa, o que torna esses solos altamente suscetíveis à erosão. 

Os Neossolos Quartzarênicos se caracterizam pela má capacidade de armazenamento de água, 

infertilidade para produção de culturas no solo, e aumento de sua exposição e desagregação, 

fortalecendo os processos erosivos, e provocando o surgimento de sulcos e voçorocas e 

assoreamento dos vales. Esses solos relacionam-se à superfície de dissecação, em relevo plano 

a suave ondulado.  

 Neossolos Quartzarênicos Órticos representam solos jovens, forte a moderadamente 

ácidos, com baixa retenção de umidade e nutrientes, são excessivamente drenados e 

apresentam granulometria com teores de areia em torno de 90%, sendo frágeis para a 

mecanização agrícola (NOVAES et al.,  1983). 

 

 Resultados e Discussões  

Análise Textural 

 A Análise Textural dos Solos tem como finalidade determinar as principais frações 

granulométricas que compõe um tipo ou classe de solo e que são normalmente divididas em 

Areia, Silte e Argila. Este tipo de análise também é chamado de Análise Física ou 

granulométrica.  



 A classificação no Triângulo Textural indica que o solo estudado é caracterizado como 

Solo de Textura Arenosa (Fig.01).  Contem teores de areia superiores a 80% e o de argila 

inferior a 15%, são permeáveis, de baixa capacidade de retenção de água. Altamente 

susceptíveis à erosão.  Devido à baixa capacidade de retenção de água ocasiona uma alta taxa 

de infiltração de água por precipitação, obtendo uma alta perda de nutrientes por percolação. 

  

(Fig.01 vermelho indica p19 e amarelo p20) 

 

 Porosidade 

 A porosidade do solo é constituída pelo espaço poroso. As areias retêm pouca água, 

porque seu grande espaço poroso permite a drenagem livre da água dos solos. As argilas 

absorvem relativamente, grandes quantidades de água. O solo analisado (Tab.01), por ser 

arenoso, possui uma quantidade elevada de poros e retém pouca água, devido a sua percolação 

há grande perda de nutrientes, tornando o solo lixiviado. De acordo com sua densidade ele é 

classificado como um solo adensado, pois não há ação antrópica significativa. 

 



Nº VTP 

19 50,70% 

19 56,80% 

20 44,60% 

20 63,00% 

                                              (Tab.01) 

 Teor de Matéria Orgânica 

A matéria orgânica nos solos é proveniente da adição de restos de origem vegetal e 

animal no solo. Serve como uma fonte de alimento para microrganismos através de reações 

químicas, influenciando nas propriedades físicas. A MOS desempenha diversas funções no 

ambiente, estando ligada a processos fundamentais como a ciclagem e retenção de nutrientes, 

agregação do solo e dinâmica da água, além de ser a fonte básica de energia para a atividade 

biológica. 

A serrapilheira encontrada no local de estudo é de baixa quantidade, não gerando 

matéria orgânica contínua para alimentar e proteger o solo. Outro fator considerável a alta 

porosidade na profundidade 50 cm, há dispersão maior desse material, logo depositado em 

camadas inferiores (Tab.02). Sua deficiência no local interfere dificultando o desempenho das 

funções do solo, provocando desequilíbrios no sistema e, consequentemente, desencadeando o 

processo de degradação.  

 

%MATÉRIA 
ORGÂNICA 

ID %MO 

P19 - 0 1,7863 

P19 - 50 0,9984 

P19 - 100 1,4189 

P19 - 150 1,2899 

P19 - 200 1,3896 

P20 - 0 1,8188 

P20 - 50 0,9437 

P20 - 100 1,4410 



P20 - 150 1,2300 

P20 - 200 1,1647 

                                              (Tab 2)                                                

 PH 

O PH serve para dar uma característica geral do solo e identificar o grau de acidez ou 

alcalinidade de um extrato aquoso. Os valores de pH em água (Tab 3) foram maiores que o pH 

em KCl, dessa forma o delta pH foi negativo, essa observação confere ao solo, carga líquida 

negativa, característica que contribui para uma preferência na adsorção de cátions (CAMARGO 

e ALLEONI, 2006). A acidez potencial diminuiu ao longo do perfil, sugerindo que a acidez 

potencial em profundidade teve maior contribuição dos íons, essa tendência também foi 

observada por Frazão (2007). 

Desta forma o aumento do pH deverá aumentar as cargas negativas (Tab.03), 

provocando uma maior repulsão entre as partículas e dificultando a floculação ou provocando a 

desfloculação, quando então a argila poderá se mobilizar, migrando para o interior do perfil ou 

sendo arrastada pelo escorrimento superficial da água (erosão). 

 

AMOSTRA PROFUNDIDADE 

Ph  

KCl 

Ph  

H2O 

Delta 

pH PCZ 

19 0 5,67 6,91 -1,24 4,43 

19 50 4,39 6,25 -1,86 2,53 

19 100 4,14 5,77 -1,63 2,51 

19 150 4,33 5,8 -1,47 2,86 

19 200 4,36 5,38 -1,02 3,34 

20 0 5,43 6,39 -0,96 4,47 

20 50 5,25 5,56 -0,31 4,94 

20 100 4,18 5,46 -1,28 2,9 

20 150 4,16 5,42 -1,26 2,9 

20 200 4,2 5,47 -1,27 2,93 

 (Tab.03) 

 



Difração de Raio-X (Drx) 

A difratometria de raio-X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização, 

identificando minerais nele existente. 

Os Neossolos Quartzarênicos são muito profundos. A característica principal destes 

solos, no entanto, é serem completamente dominados por areia. O mineral da fração areia 

destes solos é o quartzo. Quartzo é um mineral extremamente resistente ao intemperismo e 

desprovido de nutrientes. A análise feita mostra que o solo possui grãos de quartzo que origina a 

areia, contendo também caulinita que origina a argila existente, apresentado de forma mais 

intensa. 

 

 

Salinidade 

Processos de Salinização ocorrem em solos de áreas áridas e semiáridas, onde os sais 

solúveis se precipitam à superfície ou no interior do solo. O teor de salinidade encontrado no solo 

em questão é alto, um limitante para seu uso. O indicativo é que quanto maior é sua salinização 

mais o solo está propicio a um processo em estado mais avançado que a arenização, 
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desertificação que além de não reter água, não retém calor. Os sais também causam redução na 

velocidade de infiltração da água no solo. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados analisados, as seguintes conclusões foram obtidas: Os 

Neossolos Quartzarênicos Órticos Típicos da região de Taguá, distrito de Cotegipe (BA), tem 

propensão à rápida degradação se for mal utilizado, por ser de textura extremamente arenosa, 

classificado entre areia e areia franca. Observa-se que os solos com essa textura são 

considerados muito frágeis no ecossistema a que pertencem, principalmente pela baixa 

capacidade de armazenamento de água e alta suscetibilidade à erosão, dentre outros aspectos. 

É característico um alto índice de porosidade, ocasionando a perda de nutrientes e dispersão do 

mesmo, causando empobrecimento do solo por perca de nutrientes.  

Como se pôde constatar, a arenização local é proveniente muito mais de causas 

naturais do que antrópicas, três são os principais fatores responsáveis pela proliferação dos 

areais: a ação dos ventos (erosão eólica); a ação da água da chuva (erosão pluvial) e a baixa 

fertilidade do solo, esta última, influenciada pelas duas primeiras. Referente à antropização, a 

localidade estudada indica  baixa atividade, tornando assim o processo mais lento. 
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