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RESUMO

O uso e ocupação de áreas pela agricultura brasileira normalmente não 
obedece critérios que levem em consideração a capacidade de uso dos solos, 
como também aspectos relacionados ao relevo, contrariando assim algumas 
premissas básicas da sustentabilidade dos sistemas de produção. Áreas 
consideradas frágeis, como as aquelas de recarga direta ou de afloramento 
de aquíferos sedimentares, por exemplo, são as que mais têm sofrido com o 
avanço da expansão agrícola nos últimos anos, sobretudo porque seus solos 
são tipicamente arenosos, localizados em áreas quase sempre com declividade 
média acima de 5% e índices pluviométricos a partir de 1.400 mm, o que tornam 
as mesmas altamente vulneráveis à contaminação por agroquímicos como 
também à erosão1 .Assim, torna-se imperativo para essas áreas a adoção de 
práticas agrícolas (BPA’s)2 que minimizem as vulnerabilidades citadas, com a 
consequente redução dos riscos potenciais de impactos negativos. Em estudos 
desenvolvidos pela Embrapa Meio Ambiente no período entre 1995 e 2005 em 
duas porções de recarga do Aquífero Guarani, foram elaboradas propostas 
de práticas considerando os fundamentos das BPA’s. Nessa abordagem foi 
proposto um Ordenamento Agroambiental3 para uma microbacia na região de 
Ribeirão Preto/SP e para as Nascentes do rio Araguaia, localizadas nas divisas 
dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, selecionadas em 
função do uso agrícola intensivo, aliado às características de alta vulnerabilidade 
citadas acima no segundo parágrafo.

Embora os dois estudos citados tenham contemplado porções de área de 
recarga do Aquífero Guarani com cerca de 54.000 km2, elas são relevantes em 
território nacional uma vez que ultrapassam os 200.000 km2, abrangendo oito 
estados e diferentes biomas, entre os quais a Mata Atlântica com transição para 
o Cerrado, O Cerrado típico, o Pantanal, Araucárias e os Pampas.  Para essas 
porções, foram realizados estudos preliminares que permitiram a classificação 
das mesmas em Domínios Pedomorfoagroclimáticos4, visando subsidiar 
trabalhos futuros, mais específicos, para avaliação do uso e ocupação racional 
dessas áreas.
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 Boa prática aplicável em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Áreas de Uso Restrito e de Uso Alternativo do Solo.
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