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RESUMO 

 

As intensas mudanças nas paisagens de cidades brasileiras por meio de novos componentes 

advindos do desenvolvimento urbano expõem estes ambientes a uma série de transformações 

que afetam o comportamento hidrológico dos mesmos, e, por consequência, afetam a vida das 

populações. O município de Goiânia é mais uma metrópole do país a se inserir nesta situação 

por meio da interferência humana no meio. Enfrentando diversos problemas relativos à 

habitação, a capital do estado se transformou aos longos dos anos com tentativas (falhas e 

assertivas) de avanço urbano orientados às variadas regiões da cidade, o que expôs o município 

à uma nova característica de uso do solo dado ao fator urbanização. Com isto, espaços antes 

naturais, ou antropizados mas sem a presença de edificações, foram transformados em áreas 

onde a presença massiva de construções influenciou de forma negativa os níveis de infiltração, 

favorecendo o escoamento superficial e aumentos na ocorrência da sobrecarga dos sistemas de 

drenagem. As sub-bacias do Córrego Água Branca e do Ribeirão Caveirinha, situadas em partes 

distintas do município, apresentam todas estas características citadas. A sub-bacia do Córrego 

Água Branca é uma região de intensa pressão hídrica, que, por vezes acaba afetando a vida da 

população local. A sub-bacia se dispõe sobre uma área cujo as características físicas implicam 

em maior atenção na forma como se dá a ocupação, sobretudo no que se diz respeito às 

características de solo e de relevo. Com a ocupação se consolidando desde a década de 1960, 

a bacia enfrenta atualmente alguns pontos já identificados de alagamentos e de áreas de risco 

geológico e hidrológicos, além de apresentar situações de estresse na drenagem que chegam a 

danificar estruturas próximas. Na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha, embora a ocupação 

humana da área tenha se dado de forma mais acentuada a partir da década de 1990, sua rápida 

e intensa transformação modificaram as características do uso do solo na bacia e submeteram 

a região a uma nova condição de comportamento hidrológico, onde o aumento da vazão de 

pico da drenagem torna-se um indicador junto às novas tendências de escoamento superficial, 

que se refletem no crescimento de ocorrências em nas áreas de risco, na quantidade de pontos 

de alagamento e na deterioração de infraestruturas. 

 

 

 

Palavras-chave: Urbanização, uso e cobertura do solo, escoamento superficial, impacto 

ambiental 
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ABSTRACT 

 

The intense changes in the landscapes of Brazilian cities through new components arising from 

urban development expose these environments to a series of transformations that affect their 

hydrological behavior, and consequently affect the lives of populations. The city of Goiânia is 

another metropolis of the country to insert itself in this situation through human interference in 

the environment. Facing several problems related to housing, the state capital has transformed 

over the years with attempts (failures and assertions) of urban advancement oriented to the 

various regions of the city, which exposed the municipality to a new characteristic of land use 

given to the urbanization factor. With this, spaces once natural, or anthropic but without the 

presence of buildings, were transformed into areas where the massive presence of buildings 

influenced negatively the levels of infiltration, increasing the occurrence of overload of 

drainage systems. The sub-basins of Água Branca Stream and Caveirinha Stream, located in 

different parts of the city, have all these characteristics mentioned. The sub-basin of the Água 

Branca Stream is a region of intense water pressure, which sometimes ends up affecting the 

life of the local population. The sub-basin is located on an area whose physical characteristics 

imply greater attention in the way the occupation occurs, especially with regard to the 

characteristics of soil and relief. With the occupation consolidating since the 1960s, the basin 

currently faces some points already identified of flooding and areas of geological and 

hydrological risk, in addition to presenting situations of stress in the drainage that even damage 

nearby structures. In the sub-basin of Ribeirão Caveirinha, although the human occupation of 

the area has been more pronounced since the 1990s, its rapid and intense transformation 

modified the characteristics of land use in the basin and submitted the region to a new condition 

of hydrological behavior, where the increase of peak drainage flow becomes an indicator with 

the new trends of runoff, that are reflected in the growth of occurrences in risk areas, the amount 

of flooding points and the deterioration of infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywods: Urbanization, land use and cover, runoff, environmental impact 
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INTRODUÇÃO 

 

O exponencial aumento populacional e a recente transformação histórica que denotou 

no aumento da população urbana em relação à população rural, não somente no contexto 

brasileiro como também em escala mundial, acarretou na dilatação explosiva da expansão 

urbana, a fim de acomodar e propiciar serviços a este novo número de residentes que transborda 

à infraestrutura já estabelecida. Conforme Silva e Travassos (2008), entre 1940 e 2000 o país 

apresentou um crescimento da população urbana de 31,2% para 81,2%, crescimento este 

comumente realizado sem planejamento e que acarretou em transtornos de ordem social, 

ambiental e econômica que passariam a ser característicos de grandes centros urbanos no 

Brasil. 

Peres (2011) aponta que o momento primordial para a inversão do perfil rural para o 

perfil urbano no país aconteceu entre as décadas de 1960 e 1980, sendo impulsionado por 

fatores relacionados à “falta de políticas de fixação do homem no campo; à concentração de 

terras; ao crescimento da industrialização, com necessidade de mão de obra; à ilusão de 

“progresso” e à melhoria de qualidade de vida na cidade”. Como consequência desta migração, 

a autora sugere a intensificação do inchaço das cidades, da falta infraestrutura necessária, dos 

desempregos, da falta de moradias, da violência urbana e dos impactos ambientais (PERES, 

2011). 

Nem sempre realizada de maneira técnica e orientada, a expansão urbana que ora é 

implementada por meio dos aparatos públicos ou privados e ora surge espontaneamente por 

meio de novos conglomerados humanos, torna palco de transtornos socioambientais. 

Odum (1988) afirma que o processo de urbanização impacta elementos da paisagem 

como a geomorfologia, a hidrografia, a cobertura vegetal e o clima, alterando suas condições 

naturais e provocando a alteração de ecossistemas a partir da formação de novas paisagens 

antropizadas. 

Neste sentido, Silva e Travassos (2008) elucidam que a relação intrínseca entre 

assentamentos humanos (sistemas antrópicos) e seu suporte físico (sistemas naturais) sempre 

provoca impactos, sejam eles negativos ou positivos. Dentre os principais transtornos e 

impactos ambientais e seus efeitos observados em regiões urbanas destacam-se: a disposição 

inadequada de resíduos sólidos e lançamento de efluentes domésticos em cursos d’água, que 

acarretam na contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas; a impermeabilização 

do solo que reduz as áreas verdes e acarreta em problemas diretos no aumento da temperatura 

local e na ocorrência de enchentes; a desconsideração da topografia, declividade e sistema de 
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drenagem no traçado urbano, implicando em movimentações de terra e remoção do solo; e os 

próprios processos erosivos em si, que desprendem uma quantidade significante de sedimentos 

que contribuem para o assoreamento de rios e para a formação de enchentes, ampliando o 

impacto da erosão para a esfera regional (SILVA e TRAVASSOS, 2008). 

No contexto das cidades urbanas, é destacado por Pisani (2019) que os desastres 

naturais identificados no contexto urbano são provenientes da forma como se dá a ocupação do 

solo e a urbanização no país, sendo o principal fator que os deflagram a vulnerabilização 

socioambiental da população mais pobre. 

Desta forma, a problemática ambiental nas cidades pode ser descrita como o conjunto 

de perturbações que deslocam os processos de mudança socioecológica propiciando em 

alterações no espaço urbano, levando sempre em consideração que os impactos ambientais se 

associam à diferenciação social, posto que no ordenamento socioespacial um grupo é 

beneficiado enquanto outros são prejudicados (COELHO, 2001).  

A respeito da diferenciação das classes sociais no ambiente urbano e suas implicações, 

Alvim (2019) aponta que as dinâmicas ambientais impulsionadas pelas assimetrias sociais 

denotam na ocupação ilegal de áreas urbanas de maior fragilidade bem como de áreas 

destinadas à preservação e conservação ambiental, desta forma, populações vulneráveis 

frequentemente enfrentam problemas urbanos como a contaminação dos corpos hídricos, a 

urbanização e redes de saneamento incompletos, além do risco geotécnico e inundações. 

A mudança de uso do solo em ambientes urbanos denota em uma transformação do 

comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, ao passo que, por meio da 

impermeabilização do solo, a capacidade de infiltração da água fica prejudica pela introdução 

de barreiras antrópicas na superfície, favorecendo, em contraponto, o escoamento superficial, 

que sobrecarrega os canais de drenagem e acarretam fenômenos como enchentes e inundações, 

além de contribuírem para o desenvolvimento de processos erosivos.  De acordo com Souza 

(1996), o volume e a velocidade da água escoada superficialmente dependerão da relação entre 

infiltração e precipitação, de forma que estejam envolvidos a intensidade-duração-frequência 

e distribuição das chuvas, a posição do solo na paisagem, a cobertura vegetal, a declividade e 

comprimento de rampa. 

Segundo a FEAM (2006), a problemática envolvendo o comportamento hidrológico 

de centros urbanos se relaciona sobretudo à ocupação desordenada do território, realizada em 

muitas vezes em locais de maior sensibilidade e importância para o funcionamento de bacias 

hidrográficas, como nas montantes de áreas de contribuição. Além disso, o órgão salienta o 

papel de pontes, adutoras, aterros e rodovias na participação do fluxo escoado pela drenagem 
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uma vez que suas estruturas reduzem a seção de escoamento do leito provocando o 

estrangulamento do canal, o que acarreta na diminuição do volume de água comportado e eleva 

a possibilidade de ocorrência de alagamentos e inundações.  

Com base nos parâmetros estabelecidos pela Teoria Geral de Sistemas, Silva e 

Travassos (2008) afirmam que para se compreender os efeitos interativos dos impactos 

ambientais é necessário considerar os transtornos ambientais urbanos de maneira articulada 

devido à conectividade natural presente nestes ambientes. A abordagem sistêmica torna-se um 

auxílio na análise conjunta de ambientes, tornando possível a análise ambiental de dada região 

mediante certos fatores físicos e sociais que possam vir a provocar alterações no equilíbrio 

ambiental.  

 O município de Goiânia, assim como outros centros urbanos, apresenta uma gama de 

desequilíbrios ambientais que acabam afetando não somente o meio ambiente, mas também a 

população. Na capital, a forma como se deu o processo histórico de ocupação em algumas 

bacias hidrográficas acaba expondo estes sistemas locais a situações de desarranjo da dinâmica 

ambiental. 

A partir deste panorama, este trabalho visa analisar o processo de urbanização de duas 

bacias periféricas no município de Goiânia: as sub-bacias do Córrego Água Branca e do 

Ribeirão Caveirinha, selecionadas por possuírem diferentes processos de ocupação, mas que 

possuem certas similaridades quanto à alta densidade urbana apresentada alinhada ao alto 

comprometimento dos mananciais. Detalhando suas características físicas, morfométricas e de 

uso do solo, tem-se como objetivo analisar de mudança histórica do comportamento 

hidrológico destas distintas regiões, relacionando os resultados obtidos com ocorrências reais 

que se correlatam à transformação urbana a que estes ambientes foram submetidos. 
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CAPÍTULO I: LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO DE URBANIZAÇÃO 

 

1.1 Métodos aplicados  

A etapa inicial do estudo incumbe-se da delimitação das bacias do Córrego Água 

Branca e Caveirinha, processo primordial para a realização não somente desta etapa, mas 

também das conseguintes, que foram obtidas por meio do Modelo Digital de Terreno - MDT 

do município de Goiânia, realizado por uma empresa privada especializada em 

aerofotogrametria e contratada pela prefeitura no ano de 2006 (TOPOCART), produzido a 

partir de observações altimétricas em estereoscopia de modelos aerofotogramétricos, em escala 

de 1:5.000 e 5 metros de resolução espacial (RIBEIRO e FERREIRA, 2014; NICOLAU, 2020).  

Os procedimentos para a extração das bacias e drenagem foram executados no 

software ArcMap 10.8, por meio das ferramentas contidas na função hydrology. A partir do 

término desta etapa embrionária e fundamental para desenvolvimento da pesquisa, foi dado 

prosseguimento às etapas posteriores. 

Para a elaboração do processo histórico de ocupação do município de Goiânia, e por 

consequência das bacias analisadas, buscou-se realizar pesquisas bibliográficas em novas e 

consagradas referências acerca da urbanização da cidade. 

 

1.2 Localização e histórico de ocupação da Sub-bacia do Córrego Água Branca  

O estudo se divide entre a análise de duas sub-bacias hidrográficas de diferentes 

proporções e características em Goiânia. Localizada na região leste do município de Goiânia, 

o Córrego Água Branca, afluente do Rio Meia Ponte, forma sua bacia de aproximadamente 7,4 

km² em uma área densa urbanização (figura 1). 

Apesar de ser majoritariamente residencial, a sub-bacia do Córrego Água Branca se 

tornou nas últimas décadas um polo administrativo e judiciário com a implantação da sede da 

Prefeitura de Goiânia, do Ministério Público Federal, do Fórum Cívil, e também com a recente 

construção da Assembleia Legislativa de Goiás, atraindo consigo a construção de novos 

empreendimentos. Além disso, a bacia engloba também parte de um parque industrial já 

consolidado na região, em sua jusante. 
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Figura 1: Mapa de localização da bacia do Córrego Água Branca. 

 

Possuindo um processo de ocupação consolidado, tendo em vista a recente construção 

da capital, a região da sub-bacia do Água Branca se divide em 24 bairros (apêndice A), em que 

destes, sete datam da década de 1950, quando seus loteamentos foram aprovados, conforme se 

pode ver na (apêndice B). 

A década de 1950 em Goiânia foi marcada por uma explosão no número de 

loteamentos aprovados como resposta ao aumento populacional e a pressão imobiliária que se 

sucedeu. Até então, houvera um aumento populacional de aproximadamente 113% em 

comparação a década de 1940, impulsionado por fatores como a inauguração da estrada de 

ferro de Goiânia no ano de 1954, a política de ocupação do interior do Brasil no governo de 

Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, o fornecimento de energia elétrica em Goiânia favorecido 

pela inauguração da Represa Rochedo em 1955, e a construção de Brasília em 1954. Esta 

movimentação foi responsável pela criação de quase 22% dos atuais bairros na capital. 

(IPLAN, 1992). 

Desta forma, a intensificação da urbanização na cidade se deu de forma desordenada 

sem levar em consideração diretrizes de planejamento e do Plano Diretor vigente 

(CAVALCANTE, 2019). No ano de 1947 era aprovado o Código de Edificações de Goiânia, 

instrumento de planejamento que concedia à iniciativa privada a execução de novos 
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loteamentos impondo a obrigatoriedade de implantação de toda a infraestrutura urbana 

adequada, contudo, por meio do nº 16, de 20/06/1950, o município passou a exigir apenas a 

locação e abertura de vias, sob justificativa do encarecimento nos custos do loteamento e seu 

reflexo nas vendas, fato considerado como a renúncia do poder público ao controle do uso do 

solo goianiense (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015; PANTALEÃO; TREVISAN, 2011). 

Desta forma, Chaves (1985) apud Barroso (2014) compreende a formação do espaço urbano 

de Goiânia em dois períodos: entre 1933 e 1950, denominado de “o Estado na construção do 

espaço” e entre 1950 e 1984, denominado de “privatização do espaço e conflitos urbanos”.  

Sem o monitoramento do Estado, o aumento acelerado na criação de novos 

loteamentos pela iniciativa privada, personificados por fazendeiros que parcelaram suas 

propriedades rurais após a valorização das terras pela especulação imobiliária, nas áreas 

próximas ao centro, sobretudo as regiões leste e oeste, determinou um período conhecido como 

a “farra dos loteamentos”, dando início a uma era de urbanização mal ordenada e de segregação 

socioespacial de imigrantes e da população de baixa renda (CAVALCANTE, 2019; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015). 

Pastore (1984) apud Oliveira (2007) afirma que a composição sociopolítica de 

proprietários de terras e capital imobiliário que acarretou na privatização do parcelamento de 

solo em Goiânia submeteu o uso do solo aos interesses de classe, sucedendo em uma 

diferenciação social nos loteamentos, se identificando regiões onde se visavam compradores 

de maior renda, com “lotes maiores, mais bem situados em relação ao centro da cidade, 

cortados de avenidas largas com amplos espaços e praças de uso institucional”, e  bairros que 

tinham como característica a “redução da área dos lotes”, distância em relação ao centro ou 

barreiras de acesso (pela presença da ferrovia ou do Rio Meia Ponte), “poucas áreas verdes de 

praças públicas e de uso institucional”, e vias de largura média em malha simples, sem a 

influência do traçado original, tal como presentes nos loteamentos de maior valor. 

Nos primeiros anos da década de 1960 houvera um esforço municipal para a retomar 

o planejamento urbano da cidade, num projeto comandado pelo engenheiro-arquiteto Luís Saia, 

que, conforme Goiânia (1994), idealizou um zoneamento que considerava importantes 

condicionantes urbanos como cadastro imobiliário, demografia, loteamentos e infraestrutura 

em ações que contemplariam as zonas de fundo de vale, saneamento e abastecimento, sistemas 

viários, lazer, centros comerciais e outros. Entretanto, devido a nova política estabelecida com 

golpe militar de 1964 esta nova etapa do planejamento da capital teve de ser engavetada e o 

projeto nunca se concretizou, o que sucedeu no aumento do descontrole em relação à expansão 

urbana em Goiânia. 
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As décadas de 1960 e 1970 sintetizaram no município um problema de âmbito 

nacional, a falta de moradia nos centros urbanos (CAVALCANTE, 2019). Conforme se nota 

na tabela 1, os números populacionais em Goiânia cresceram vertiginosamente a partir de 1960, 

havendo nesta década um crescimento de 187,52% de moradores em relação a década de 1950, 

e de 148,05% entre os anos de 1970 e sua década anterior. 

 

Tabela 1: Dados populacionais de Goiânia. 

Ano 
População registrada Déficit 

habitacional Total Urbana Rural 

1940 48.166 18.889 29.277 2.163 

1950 53.389 40.335 13.054 5.538 

1960 153.505 133.462 20.043 14.751 

1970 380.773 363.006 17.767 39.511 

1980 717.519 703.640 13.879 53.000 

1990 922.222 913.485 8.737 200.000 

2000 1.093.007 1.085.806 7.201 indisponível 

2010 1.302.001 1.297.076 4.925 57.200** 

2020 1.555.626* - - 24.334** 
Fonte: Adaptado de Cavalcante (2019), IMB (2020), IPEA (2013) 

*Quantidade estimada; **Quantitativo de famílias. 

 

Para se traçar o processo histórico que reflete esse aumento populacional observado 

em Goiânia, Oliveira (2007) se volta à década de 1950 e à alta procura por terras goianas devido 

às políticas de incentivo a ocupação da região propiciadas pela Marcha para o Oeste, seja pelo 

atrativo preço das terras ou pela esperança do recebimento de lotes por meio de programas de 

colonização. 

A Colônia Agrícola Nacional de Goiás - CANG, movimento migratório em promoção 

de assentamentos de colonos no planalto central (PÁDUA, 2007) desempenhou um importante 

papel na ocupação do território goiano e também no aumento populacional de Goiânia. Criada 

em 1941 e situada nas proximidades do município de Anápolis, nas atuais Ceres e Rialma, 

Dayrell (1974) apud Castilho (2012) aponta que as Colônias Nacionais tinham como intenção 

receber e fixar cidadãos brasileiros pobres e aptos à agricultura. A CANG a partir de 1946 

chegava a receber cerca de 30 famílias por dia, e ao longo de sua existência atraiu milhares de 

agricultores, de modo que em 1953 sua população era equivalente a 36.672 habitantes 

(CASTILHO, 2012). 
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Apesar de constar no projeto que o cultivo deveria ser realizado favorecendo a rotação 

de culturas e a preservação ambiental, a utilização de métodos tradicionais (como a queimada) 

favoreceu processos de degradação, e, aliados a baixa renda e ausência de estrutura para 

produção, como tratores, implementos agrícolas, análise de solo e prevenção de erosão, parte 

dos colonos acabaram não se consolidando como produtores agrícolas. Se é considerado que o 

declínio da CANG ocorreu em meados da década de 1960 devido à falta de crédito para os 

pequenos produtores e a dominação do capital mercantil no estado, desta forma, muitos colonos 

deixaram suas propriedades devido à pressão da expansão agropecuária dos latifúndios para 

suas terras e migraram para cidades próximas (PÁDUA, 2007; CASTILHO, 2012). 

Nas palavras de Oliveira (2007), os agora ex-colonos em migração tinham que 

enfrentar uma outra problemática em relação a moradia: 

 

“À medida que a expulsão dos camponeses da terra gerava o êxodo rural, Goiânia se 

apontava a eles como alternativa de sobrevivência, o que era um "prato cheio" para 

outros proprietários fundiários: os da terra urbana”. 

 

Cavalcante (2019) elucida que o déficit habitacional ocasionado pela demanda por 

moradia observado em Goiânia, e de modo geral em todo o país, gerou um grande problema 

social nos anos de 1960 e 1970, sendo que nesta última década 41% dos habitantes da capital 

eram imigrantes. Mesmo com toda a carência habitacional e aumento populacional, entre 1960 

e 1980, o município obteve os menores percentuais de loteamentos aprovados. 

Na era da já abordada “farra” dos loteamentos, os empreendedores visando lucros 

futuros criaram contingentes de reservas - lotes que não foram colocados à venda para se 

valorizarem à medida que sucedessem os avanços de infraestrutura urbana, provocando vazios 

urbanos. Souza (1995) salienta que os vazios demográficos de Goiânia provocaram a exclusão 

de migrantes provenientes do êxodo rural devido ao favorecimento da especulação imobiliária 

nestes locais, deixando acessíveis as supervalorizadas áreas centrais apenas à população de 

maior renda. 

Com o parcelamento do solo sob poder do setor financeiro e um grande aumento 

populacional de pessoas de baixa renda, a cidade iniciou uma nova fase histórica no seu 

processo de formação, evidenciando a segregação dos migrantes que não possuíam condições 

de se apoderar das habitações construídas pela construção civil e negociadas sob a diretriz do 

sistema financeiro (OLIVEIRA, 2007). 
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 Uma das características dessa segregação foi, conforme Barroso (2014), o 

confinamento desse grupo à loteamentos distantes do centro, que proviam de serviços de 

infraestrutura precários, falta de malha asfáltica (prejudicando o deslocamento) e um novo 

desenho urbanístico com ruas e lotes com traçados reduzidos. Condições que resultaram 

também no favorecimento da ocupação clandestina de terrenos nas áreas periféricas em 

expansão na capital (CAVALCANTE, 2019). 

Barroso (2014) afirma que dentre os anos de 1960 e 1970 iniciou-se também a 

verticalização do uso do solo e a comercialização de casas em conjuntos habitacionais por meio 

do Banco Nacional da Habitação (BNH), tipos de moradia que, entretanto, excluíam a parcela 

da população com menor renda, elucidando ainda mais a segregação socioespacial na cidade 

tendo em vista que um dos recursos encontrados por esse grupo era a formação de favelas, 

desencadeando a problemática das invasões no município. 

 O reflexo deste novo rumo na urbanização de Goiânia pode ser evidenciado a partir 

dos dados expostos por Oliveira (2007), que retrata que na década de 1950 foram criados pelo 

Estado 8 bairros e outros 106 por agentes imobiliários; na década de 1960 o número total 

reduziu, sendo lançados 20 loteamentos particulares e 1 conjunto habitacional (o primeiro da 

capital); já nos anos de 1970 se predominou o lançamento de condomínios verticais, 28 ao todo, 

além de mais 8 conjuntos habitacionais (sendo dois deles inseridos na sub-bacia Água Branca, 

os Conjuntos Habitacionais Aruanã I e III), e outros 2 parcelamentos particulares. 

É retratado por Cavalcante (2019) que já ao final da década de 1950 e início da década 

de 1960 se registravam a ocorrência de invasões e favelas em Goiânia, sendo o bairro Novo 

Mundo na sub-bacia Água Branca um dos bairros até então aprovados no município contavam 

com a presença destas formas de ocupações. 

O cenário em que se apresentava o déficit habitacional na capital fez explodir nas 

décadas seguintes o número de ocupações irregulares, sendo retratado por IPLAN (1986) que 

no ano de 1986 a prefeitura do município cadastrou um total de 62 invasões, representando 

uma população de cerca de 250.000. A situação em que se é retratada as condições de vida 

nestas habitações revelam graves problemas socioambientais, uma vez que o cenário descrito 

revela uma carência de infraestrutura que condicionaram a população a conviver em meio a 

esgoto a céu aberto, e constantes inundações, devido à falta de um sistema apropriado de 

drenagem nas ruas ainda sem pavimentação. O documento revela ainda que um total de 5.894 

domicílios em Goiânia se encontravam em áreas próximas à Áreas de Preservação Permanente 

- APP, de rios e nascentes, sendo destes, 425 presentes nos bairros Água Branca, Jardim Novo 

Mundo e Chácara Botafogo, inseridos na sub-bacia do Córrego Água Branca. 
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A falta de habitação e segregação de parte da população goiana fez emergir, de acordo 

com Barroso (2014), a organização social em busca da terra urbana sob a forma de movimentos 

sociais, ganhando força na segunda metade da década de 1970, caracterizando esta luta como 

um novo marco no processo de urbanização e acesso à terra em Goiânia, tendo em vista que 

estas representações formularam novas paisagens no município, como é o caso da construção 

e evolução da região noroeste na cidade, como veremos mais profundamente na seguinte seção. 

 

1.3 Localização e histórico de ocupação da Sub-bacia do Ribeirão Caveirinha 

 

A segunda sub-bacia analisada segue o curso do Ribeirão Caveirinha (figura 2), 

também tributário do Rio Meia Ponte, em Goiânia, e abrange parte das regiões oeste, norte e 

noroeste do município, se distribuindo ao longo de 48, 1 km² em 117 bairros da capital 

(apêndice C). 

 
Figura 2: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Caveirinha. 

 

A bacia do Ribeirão Caveirinha assim como a bacia do Córrego Água Branca é 

também majoritariamente residencial, mas apresenta relevantes empreendimentos e instalações 

dentre os quais destaca-se o aterro sanitário de Goiânia, localizado à montante; uma fábrica de 

produtos alimentícios (Nestlé), hospital de grande porte (HUGOL) e um frigorífico (JBS) na 
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porção central; e um shopping center de grandes proporções (Passeio das Águas), situado na 

porção a jusante da bacia.  

O apêndice C revela os bairros que se inserem dentro dos limites da bacia e o ano em 

que seus loteamentos tiveram aprovação mediante à prefeitura, se demonstrando que a década 

de 1990 é o período de em que houve o maior número de aprovações, embora para a real 

maioria dos bairros na bacia não se haja a informação da data de aprovação, ou se ao menos se 

encontram em situação regular. É importante salientar que apesar do maior número de 

aprovações serem posteriores à década de 1980, o processo de ocupação destas regiões na 

periferia da cidade antecede a essa data, sendo frutos de um longo processo de luta pela terra a 

qual relataremos. 

Retornando ao processo de urbanização de Goiânia, Moysés (2001) resume a socio-

territorialização da cidade em 3 períodos:  

● o primeiro confere aos anos de 1933 a 1950 a afirmação do plano original da 

cidade, sendo descrita como a fase expressa nos “sonhos” dos seus idealizadores 

Pedro Ludovico Teixeira, Atílio Correa Lima e Armando de Godói.  

● o segundo período, estabelecido entre os anos de 1951 a 1979, é denominado 

pelo autor como “do sonho ao pesadelo”, pois retrata a fase da urbanização 

goianiense em que há o declínio planejamento do uso do solo em direção ao 

caos nos loteamentos, sendo descritos em duas etapas: a primeira, vivenciada 

entre 1951 a 1959, diz respeito a perda do controle do poder público na 

urbanização da cidade e o abandono do plano original; a segunda, ocorrida entre 

1960 até o final da década de 1970, é marcada pelo aumento populacional que 

desencadeou (em meio à associação a outros fatores) na ocupação ilegal de 

áreas, sem que houvesse o controle do Estado.  

● Por fim, o autor descreveu o período delimitado entre os anos de 1980 a 1992 

como sendo a fase de “urbanização às avessas", que, como reflexo do período 

anterior, elucidou as contradições sociais por meio da formação de imensas 

favelas, sobretudo na região noroeste, a qual o autor infere que suas condições 

socioterritoriais fundamentam e caracterizam esta terceira fase de 

temporalização da cidade.   

 

De acordo com o autor a região noroeste: 

“Trata-se de uma região não adequada para parcelamento urbano e, mesmo contra a 

legislação vigente, o Governo estadual, com a conivência dos respectivos prefeitos, 
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promoveu a sua ocupação. Era um espaço predominantemente rural, aprazível, com 

vasta reserva natural de matas e uma bacia hidrográfica que assegurava o 

abastecimento de água à cidade. Os governos estaduais a transformam numa grande 

favela” (MOYSÉS, 2001).  

 

O episódio que mais marcante na etapa de urbanização que teve como centro a luta 

pelo acesso a terra em Goiânia foi a ocupação da Fazenda Caveiras (local que abrigava o 

Ribeirão Caveirinha, dando nome a sub-bacia estudada), que desencadeou na intensificação da 

urbanização na região periférica da cidade, sobretudo na região Noroeste, a qual se situa.   

A Fazenda Caveiras era, segundo Moysés (2001), uma área abandonada e totalmente 

desocupada em Goiânia que era usada pela prefeitura do município como depósito de lixo e 

entulho, quando foi ocupada em julho de 1979 por diversas famílias de baixa renda que não 

possuíam habitações, se tornando um marco divisor na história das invasões em Goiânia 

(CHAVES, 1985, apud MOYSÉS, 2001). É evidenciado por Oliveira (2002), que foi a partir 

da ocupação da Fazenda Caveiras que se rompeu o silêncio e a dicotomia entre o público e o 

privado na sociedade goianiense a partir do era das ocupações individuais e voluntárias, pois 

segundo o autor a luta por moradia e direitos sociais ao realizar ocupações coletivas e 

organizadas, modificou as dinâmicas sociais ao elevar o sujeito popular ao nível político. 

Barroso (2014) afirma que a essa ocupação se deu posteriormente o nome de Jardim 

Nova Esperança, sendo o primeiro bairro no município oriundo de uma ocupação territorial 

coletiva feita por meio de mobilização social, cujo a trajetória foi marcada por muita violência 

por parte do Estado que agia em causa da proteção da propriedade privada e do capitalismo 

monopolista em tentativas de desocupar a área.  

A presença do Estado na região Noroeste veio primeiramente acompanhada de 

repressão militar nas ocupações da antiga área da Fazenda Caveiras (Jardim Nova Esperança, 

Jardim Boa Sorte e Jardim Boa Vista), mas após a contínua resistência da população, o Estado 

abaixou o tom coercitivo e adotou um tom conciliador,  assumindo a responsabilidade de 

criação através de planejamento, organização e implantação de novos parcelamentos, pois desta 

forma acalmaria a massa que despertava em consciência política (BARROSO, 2014). 

As áreas dos Jardins Boa Sorte e Boa Vista tiveram posterior ocupação, iniciadas em 

1980 se estendendo até 1982, entretanto a repressão policial contra os posseiros que ali 

ocupavam  fora tamanha que, mal vistos pela população sobretudo em ano eleitoral, o Estado 

propiciou a desapropriação de parte da Fazenda para a realocação destes ocupantes (cerca de 

300 famílias) em um novo bairro regularizado pelo governo, denominado de Vila Finsocial em 
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função de suas terras serem adquiridas pelo Estado mediante o Fundo de Investimento Social 

(BARROSO, 2014; SANTOS, 2019; SANTOS, 2020), sendo este bairro considerado por 

Chaves (1985) apud Silva (2014) como ação de assentamento dos ocupantes da região 

Noroeste. 

Outro passo importante para a habitação e urbanização na região foi a promoção das 

Vilas Mutirão, onde se escolheu uma porção de 32 alqueires goianos da Fazenda Caveiras nas 

proximidades da GO-070, que integra Goiânia ao município de Inhumas, num projeto 

comunitário de autoconstrução de casas por meio da participação popular idealizado pelo então 

governador Iris Rezende em 1983. Adesão popular foi tamanha que em um único dia se 

ergueram mais de 1000 residências para a população que não possuía onde morar e nem tinha 

condições de pagar aluguel, sobretudo moradores de outras ocupações que se espalhavam pela 

cidade, como os do Jardim Novo Mundo (BARROSO, 2014; SANTOS, 2020). 

O ritmo frenético da construção dessas casas veio, porém, com uma série de 

problemáticas, dentre as quais Beraldo (1986) destaca a baixa qualidade do material usado na 

construção, que elevava a temperatura próximo aos 50 °C (e posteriormente tiveram de ser 

trocados pela população para os devidos materiais de alvenaria); além da falha de infraestrutura 

quanto à instalação da rede de água e esgoto, pavimentação e iluminação pública, e serviços 

médicos e educacionais (SILVA, 2014). Ainda é pontuado pelo autor o isolamento que a 

população do novo bairro enfrentou, tendo em vista que antes se sua realocação, os moradores 

em suas invasões estavam a cerca de 2-3 km do centro, enquanto agora estavam a cerca de 

14km, sendo que muitos não haviam condições de arcar com os custos do transporte até a 

cidade. 

Em adição a estes problemas, Silva (2014) complementa que essas casas eram 

construídas em áreas desmatadas e degradadas sem licenciamentos ambientais (acrescentando-

se os fundos de vale), e como intera Oliveira (2007), a região da Fazenda Caveiras, cortada por 

florestas e mantenedor da bacia do Rio Meia Ponte, que abastece a cidade, vivenciou a 

devastação ambiental e o reforço na segregação socioespacial da população. 

Nas décadas que se seguiram foram implementados medidas significativas que 

levaram todo o aparato urbano à região noroeste, transformando este que antes era um espaço 

de segregação mal visto ao olhar da população que habitava as áreas centrais de Goiânia, a um 

novo centro urbano na capital.  

As mudanças mais concretas chegaram na região na década de 1990 a partir do 

governo de Darci Accorsi, quando de acordo com Silva (2014) os bairros foram atendidos com 

pavimentação de vias, redes de água e esgoto pluvial, agências bancárias e Centros de Saúde, 
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instrumentos (sobretudo a pavimentação) que contribuíram para a quebra de estigma que o 

resto da cidade tinha em relação a região. Com isso houve uma grande procura por moradia 

nesta parcela do município, elevando a expansão urbana e levando a região Noroeste 

atualmente a integrar mais de 40 bairros. 

A questão ambiental sempre deixada em segundo plano na região começou a ser 

repensada, segundo Silva (2014), ainda nos anos de 1990 com a implantação dos Parques 

Municipais Curitiba e Fonte Nova, e posteriormente com o Parque Nova Esperança, às margens 

do Ribeirão Caveirinha, como solução à problemática de despejo irregular de lixo doméstico, 

civil e também de animais mortos no local, dando também mais uma opção de lazer à população 

(GOIÂNIA, 2020).  
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CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

2.1 Métodos aplicados na caracterização do meio físico 

Geomorfologia e Geologia 

Os dados referentes à geomorfologia e geologia das bacias analisadas com base no 

Diagnóstico Hidrogeológico da Região de Goiânia, elaborado pela Superintendência de 

Geologia e Mineração do Estado de Goiás em 2006. Com o intuito de retratar os recursos 

hídricos subterrâneos da região, o Diagnóstico analisou materiais de subsuperfície, em fases de 

campo, escritório e laboratório, que puderam então auxiliar na presente pesquisa.  

Para a descrição geomorfológica foram utilizados pelo Diagnóstico dados de 

hipsometria, morfodinâmica, forma de encostas, densidades de drenagem e classes de 

cobertura. Não foram descritos os procedimentos específicos para a descrição geológica. A 

escala referente a estes dados cartográficos é de 1:250.000. 

 

     Solos 

Para a espacialização das ordens solos presentes nas bacias foram utilizados os dados 

elaborados por Nogueira (2017) para a região metropolitana de Goiânia. A metodologia 

empregada pelo autor teve início com a escolha do mapeamento de solos, que serviria como 

referência, do Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás e a 

realização do ajuste semi-automático em suas classes, a partir de seus níveis categóricos e a 

literatura referente à avaliação. 

Partindo da compreensão da importância do relevo na formação do solo, aplicou-se a 

metodologia de Weiss (2000) para a obtenção das landforms. Com a segmentação do resultado 

foram associados os fatores declividade, curvatura e classe de solos presentes no mapa de 

referência, se realizando por fim a verificação da consistência das classes em relação a 

paisagem e escala trabalhada. 

 

Precipitação 

A elaboração da carta de precipitação se deu a partir da obtenção da série histórica de 

pluviômetros, disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas - ANA por meio do portal 

Hidroweb, próximos às áreas estudadas. Para cada sub-bacia foram determinadas três estações 

pluviométricas, onde foram analisados os dados sequenciais de chuvas durante o período de 22 

anos em dois recortes temporais distintos, conforme apresenta a tabela 2. 
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Tabela 2: Características das estações utilizadas. 

Estação Código Latutude Longitude 
Recorte 

temporal 

Bacia 

analisada 

Cristianápolis 1748000 -17.1981 -48.715 2016 - 1995 Água Branca 

Montante Barragem 

Rib. João Leite 
1649044 -16.4719 -49.1036 2016 - 1995 Água Branca 

Goiânia - Centro 1649013 -16.6736 -49.2639 2016 - 1995 Água Branca 

Goiânia - Centro 1649013 -16.6736 -49.2639 1997- 1974 Caveirinha 

Trindade 1649012 -16.6611 -49.4878 1997- 1974 Caveirinha 

Goiânia - Agronomia 1649005 -16.6667 -49.2667 1997- 1974 Caveirinha 

 

A partir da obtenção dos dados, extraiu-se as médias mensais e anuais de precipitação 

nas sub-bacias em análise, onde, por meio da média anual, se desenvolveu a espacialização da 

precipitação. Utilizando-se da ferramenta de interpolação presente no software ArcMap 10.8, 

foi adotado o método IDW (sigla em inglês para “Ponderação do Inverso das Distâncias”) para 

interpolar os dados contidos nos pontos de localização das estações. De acordo com Jakob e 

Young (2006) o interpolador IDW explicita que atributos mais próximos entre si são mais 

parecidos que os mais distantes, de modo que para um local sem valor atribuído será aplicado 

os valores a sua volta, sendo mais influentes os de maior peso e mais próximos, portanto, a 

influência diminui conforme a distância aumenta. 

 

2.2 Caracterização da Geologia e Geomorfologia  

O município de Goiânia se situa sobre rochas que compõem o Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu e o Grupo Araxá.  

Na terminologia geológica a designação complexo representa um conjunto de 

rochas de natureza, origem e idades diversas posicionadas lado a lado por processos 

superimpostos, enquanto grupo representa uma associação de rochas de idades 

similares e formadas em um ambiente comum (GOIÁS, 2003). 

Fazem parte do Complexo Anápolis-Itauçu rochas com características granulíticas, 

geralmente esverdeadas, com bandamentos e texturas finas e média. Exemplos de rochas desta 

classe são granulitos bandados e paraderivados, gnaisses hiperaluminosos e metagrabros, que 

datam aproximadamente 2,6 bilhões de anos (GOIÁS, 2003). 

O Grupo Araxá dispõe de rochas sedimentares metamorfisadas, que na região de 

Goiânia afloram em intrusões de tamanho reduzidos. Pertencem a este grupo rochas como 

xistos, quatizitos, quartizitos micáceos, calcixistos e xistos felspáticos. São formações com 

idade entre 700 e 800 milhões de anos, provenientes de sedimentos marinhos (GOIÁS, 2003). 
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Conforme se apresenta na figura 3 B, a sub-bacia do Córrego Água Branca se distribui 

majoritariamente sobre rochas do tipo xisto, apresentando também, a leste, uma fração onde se 

desenvolveram quartizitos micáceos, ambas formações rochosas do Grupo Araxá. As análises 

realizadas pela Superintendência de Geologia e Mineração (GOIÁS, 2003), indicaram que os 

xistos do Grupo Araxá não foram submetidos a grandes pressões e temperaturas, o 

metamorfismo realizado nos sedimentos argilosos marinhos se deu pelo soterramento 

progressivo, o que provocou um lento aumento na pressão e temperatura, originando minerais 

micáceos e recristalizando o quartzo e feldspato. As formações do Grupo Araxá na região 

apontam a predominância de deformações rúpteis e fraturas nos blocos.  A realização da análise 

em fotomicrografia dos xistos revelou uma ausência de espaço entre os grãos, além de uma 

evidente orientação dos minerais micáceos.  

 

 
Figura 3: Geomorfologia e Geologia na Bacia Água Branca. 

 

As formas de relevo, foco de estudo da geomorfologia, conforme Christofoletti 

(1988), representam espacialmente a superfície terrestre e se configuram em diferentes 

paisagens morfológicas. Suas análises permitem compreender as dinâmicas topográficas 

vigentes ocasionadas por eventos climáticos que formaram ambientes esculpidos de deposição. 

A figura 3 A, referente a geomorfologia da sub-bacia do Córrego Água Branca 

demonstra que sua área está disposta sobre dois compartimentos: a Depressão do Meia Ponte 
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a norte, entre a região de convergência entre os dois canais e o exutório; e o Planalto rebaixado, 

localizada nas porções central e sul da bacia. 

A Depressão do meia ponte é descrita por Goiás (2003) como regiões onde 

predominam os processos de erosão e acumulação, possuindo encostas côncavas (que 

justamente favorecem a concentração do fluxo d’água na superfície) sob o desenvolvimento de 

solos do tipo cambissolos, gleissolos e neossolos flúvicos, em cotas altimétricas que não 

ultrapassam os 760 m. Casseti (1992) aponta que as planícies de inundação do rio Meia Ponte 

são formadas por sedimentos arenosos, intercalados com sequências silte-argilosas. Além 

disso, os eventos de enchentes que tendem a ocorrer no verão ocasionam a formação de diques 

marginais e meandros abandonados. 

O Planalto Rebaixado é descrito por Goiás (2003) como uma região majoritariamente 

de relevos do tipo plano e suave ondulado, com baixa densidade de drenagem e cotas 

altimétricas que variam entre 760 a 1000 m. Este compartimento geomorfológico é modelado 

sobre rochas metamórficas, sobretudo do Grupo Araxá, onde os processos intempéricos 

favoreceram o desenvolvimento de solos lateríticos profundos, como os latossolos, recobertas 

por vegetações típicas do cerrado como cerradão, campo cerrado e cerrado ralo. 

Com a figura 4 B nota-se que, diferentemente da bacia anterior, a sub-bacia do 

Ribeirão Caveirinha se integra pela presença dos granulitos anfibólitos e bandados e de aluvião. 

 
Figura 4: Geomorfologia e Geologia na Bacia Caveirinha. 
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Enquanto o aluvião se define como sedimentos que se depositam em margens fluviais, 

neste caso presente nas margens do Rio Meia Ponte, onde desemboca o Ribeirão Caveirinha, 

os granulitos anfibólitos e bandados são rochas que integram o Complexo Anápolis-Itauçu. 

De acordo com os estudos feitos pela Superintendência de Geologia e Mineração 

(GOIÁS, 2003), a granulação encontrada nestas rochas variam entre média e grossa, e se 

concluiu que estas rochas estiveram em um primeiro momento sob elevadas condições de 

temperatura e pressão, que depois foram reduzidas, o que favorece que o maciço rochoso se 

torne mais quebradiço, beneficiando o armazenamento de água. A análise de fotomicrografia 

de uma amostra indicou a falta de espaços vazios entre os minerais e também a falta de 

orientação preferencial. 

A geomorfologia da bacia Caveirinha é visualmente ilustrada na imagem 4 A, sendo 

possível identificar a presença de três compartimentos geomorfológicos: a Depressão do Meia 

Ponte e o Planalto Rebaixado (já citados e descritos anteriormente); e os Residuais de 

Aplainamento. 

De acordo com Goiás (2003) os Residuais de Aplainamento se localizam em regiões 

com relevos fortes, variando entre ondulado e forte ondulado com declives superiores a 45%, 

amplitude altimétrica acentuada entre o ponto mais alto e a parte inferior do talvegue (cerca de 

100 m), e vertentes côncavas, em que se evidenciam processos de erosão e transporte. 

Predominam a presença de cambissolos com pouca espessura e alta pedregosidade. Nestas 

áreas se desenvolvem vegetações de cerrado do tipo campo limpo e sujo, cerrado rupestre e 

faixas de floresta ao longo dos cursos hídricos. 

 

2.3 Caracterização dos Solos e Precipitação  

Sendo a camada de substrato que mais interage com as atividades humanas, o solo 

recebe diversas influências antrópicas que podem ocasionar em diversos impactos ambientais, 

a depender de suas características físico-químicas e da forma como esta cobertura foi alterada. 

Diversas podem ser as óticas que interpretam e definem este material, que variam de 

acordo com a funcionalidade exigida da camada para cada campo do conhecimento. Sob a 

visão pedológica, Lepsch (2010) caracteriza os solos como sendo uma: 

 

“coleção de corpos naturais dinâmicos, que contém matéria viva e resulta da ação do 

clima e de organismos sobre um material de origem, cuja transformação em solo se 

realiza durante um certo tempo e é influenciado pelo tipo de relevo. [...] Ao se situar 

na interface entre litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera, outro nome para o 



34 

 

conjunto de solos da Terra é pedosfera. [...] A pedosfera funciona como um alicerce 

da vida dos ecossistemas terrestres. [...] Do solo, também pode ser retirado material 

de construção de estradas, barragem de terra em açudes e casas. Muitas vezes serve 

para receber e processar ou reciclar dejetos, como o lixo das grandes cidades”. 

 

Os solos em contexto urbano possuem diferentes aplicabilidades das exercidas em 

contexto agrícola, desta forma se faz necessária a elaboração de pesquisas aos ditos solos 

urbanos para se analisar a forte influência antrópica geradora de impactos ambientais nestes 

materiais e as soluções que podem ser utilizadas por meio do planejamento urbano. 

Pedron et al. (2004) compreendem que os solos urbanos desempenham como 

principais funções: ser suporte e fonte de materiais em construções civis, dar sustento paras as 

agriculturas urbanas, suburbanas e áreas verdes, servir como meio para descarte de resíduos e 

armazenamento, e como base para a infiltração e filtragem de águas pluviais. 

Também são elucidados por Pedron et al. (2004) as principais consequências das 

modificações nos solos urbanos em decorrência da urbanização não planejada sobre o recurso. 

São destacadas: as alterações morfológicas (ocorrendo, por exemplo, remoção de horizontes 

superficiais e/ou introdução de diferentes materiais na restituição de solos removidos); a 

compactação (processo em que o volume de solo se reduz e diminui a quantidade de ar nos 

poros, limitando a taxa de infiltração de água e aumentando por consequência o escoamento 

superficial); a erosão (que ocorre principalmente em solos descobertos e expostos à ação 

abrasiva de ventos e água); a poluição por substâncias tóxicas (onde se constata a alta presença 

de algum elemento ou substância que podem comprometer os componentes bióticos do 

ecossistema); a vetorização de doenças (a contaminação humana pode acontecer de forma 

direta, por meio da presença de dejetos, esgotos e resíduos industriais no solo, ou indiretamente, 

com o consumo de alimentos produzidos em áreas contaminadas) e o deslizamento de encostas 

(cujo a estabilidade depende da presença da camada de proteção do solo à ação da água, a 

vegetação). 

O mapeamento indicou que em ambas as áreas de estudo foram identificadas as 

mesmas classes de solos, porém em diferentes proporções de distribuição. São elas: Argissolos, 

Latossolos, Cambissolos e Gleissolos. 

Os Argissolos são solos bastante intemperizados que apresentam diferenciação 

expressiva entre os horizontes, constituídos por material mineral com argila de baixa atividade 

ou atividade alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou com caráter alumínico 
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e que possuem aumento gradativo de argila em profundidade (LEPSCH, 2010; EMBRAPA, 

2018).  

Esta classe de solos possui características bastante variáveis, podendo se desenvolver 

de forma rasa ou profunda, com alta ou baixa saturação por bases, com superfícies arenosas ou 

argilosas, com transições de textura graduais ou abruptas, e em relevos que variam entre 

montanhoso e suave ondulado, sendo que quando associados a solos do tipo Latossolo, os 

Argissolos costumam se situar em relevos mais declivosos (LEPSCH, 2010). 

Por se desenvolverem sob as mesmas condições ambientais e climáticas que os 

Latossolos, os Argissolos são comumente associados a esta classe e por vezes compreendem 

seus solos intermediários. Vegetações florestais costumam se desenvolver nestes solos, que 

possuem profundidade variável, e são desde fortes a imperfeitamente drenados. Em condições 

de declive acentuados são bastante sujeitos à erosão, sobretudo quando o horizonte A é arenoso, 

com o aumento abrupto de argila em profundidade (EMBRAPA, 2018; LEPSCH, 2010).  

Os Latossolos são solos altamente intemperizados e bastante evoluídos, sendo 

resultado de enérgicas transformações no material constitutivo, com baixa diferenciação entre 

os horizontes e sem macroagregados nítidos no horizonte B (LEPSCH, 2010; EMBRAPA, 

2018). 

Esta classe varia entre solos de fortemente a bem drenados e apresenta normalmente 

perfis muito profundos, de modo que a espessura do solo dificilmente seja inferior a 1m de 

profundidade. O horizonte B apresenta coloração mais viva, variando desde amarelo a 

vermelho-escuro-acinzentado, enquanto as cores do horizonte A são mais escuras 

(EMBRAPA, 2018). 

Devido às condições climáticas atuantes no relevo aplainado da região central do 

Brasil, houveram inúmeras alterações ao longo do tempo geológico nos regolítos devido ao 

intenso intemperismo, provocando um intenso lixiviamento de minerais, sobrando os mais 

resistentes às ações intempéricas (como quartzo e caulinita), onde foram acrescidos óxidos de 

ferro e alumínio e empobrecidos de sílica e cátions básicos, o que fez dos Latossolos pobres 

em nutrientes vegetais (LEPSCH, 2010). 

Estes solos, extensamente presentes na região de Goiás, são, conforme Lepsch (2010), 

devido a pequena coerência entre os agregados e grande espessura, os preferidos para alguns 

trabalhos de engenharia, como construção de estradas, aterros sanitários, lagoas de decantação 

de efluente de esgoto e etc. 

A ordem dos Cambissolos se caracteriza por serem majoritariamente solos pouco 

evoluídos, que se desenvolveram em pequenas profundidades onde ainda se encontram seixos 
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rochosos, apresentando horizonte A seguido por B incipiente. Os solos desta classe podem 

conter horizontes com presença de plintitas ou gleização, desde que não ultrapassem os limites 

para serem caracterizados como Plintossolos ou Gleissolos (EMBRAPA, 2018). 

Segundo Lepsch (2010) os Cambissolos geralmente desenvolvem menos de 1m de 

material em profundidade, podendo ser mais espessos quando intermediários para a classe dos 

Latossolos ou desenvolvidos de sedimentos das planícies aluviais. Ocorrem principalmente em 

áreas de relevo acidentado, associados às encostas convexas de morros (GOIÁS, 2003), porém 

podem também ocorrer em outras condições de relevo (PES e ARENHARDT, 2015). 

Para a região de Goiânia, GOIÁS (2003) identificou que as regiões de Cambissolos se 

desenvolveram em zonas de relevo ondulado à forte ondulado, apresentando características que 

favorecem o escoamento superficial. 

Pela dificuldade de manejo nas regiões onde se desenvolvem os Cambissolos, por se 

tratar majoritariamente de solos de baixa profundidade e com pedregosidade que ocorrem em 

ambientes declivosos, de modo geral nesta classe se encontram áreas não exploradas de 

vegetação natural e montanhas ou pastagens e zonas de reflorestamento (LEPSCH, 2010). Na 

região de Goiânia originalmente as áreas de Cambissolos eram cobertas pelas vegetações 

campo limpo e campo sujo (GOIÁS, 2003), porém atualmente outros usos foram incorporados. 

Os Gleissolos são definidos pelo EMBRAPA (2018) como solos minerais, 

hidromórficos, muito mal drenados, que se encontram permanentemente ou periodicamente 

saturados pela água, podendo até extrapolar à superfície. Esta classe é formada por sedimentos 

ao longo de canais de drenagem, mas também pode se formar em outras condições, como em 

terraços fluviais. Sua coloração acinzentada é proveniente da redução e remoção do ferro por 

meio do excesso de água característico de seu local de ocorrência. 

Goiás (2003) afirma que a característica hidromórfica apresentada pela ordem dos 

Gleissolos revela um elevado risco de inundação e plasticidade destes solos, se recomendando 

a não ocupação destas áreas para se evitar demais riscos, além do fato que as zonas de 

desenvolvimento deste solo estão amparadas pela legislação enquanto áreas de preservação 

permanente por se encontrarem principalmente às margens dos cursos d’água. 

Conforme demonstrado na figura 5 e a tabela 3, a sub-bacia do Córrego Água Branca 

é predominantemente disposta sobre solos do tipo Latossolos, ocupando 57,35% da área, 

indicando que a região, em sua maior parte, possui uma boa tendência de comportamento 

hídrico devido ao caráter físico deste solo. Os Cambissolos, que se estendem de maneira 

concentrada às regiões próximas aos canais de drenagem (onde se localizam os relevos mais 

movimentados) e nas extremidades da porção sudoeste, são a segunda classe com maior 
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distribuição na bacia, ocupando 22% de seu território. Esta classe pode apresentar tendência ao 

escoamento superficial e ao desprendimento de material, favorecendo além de enchentes, o 

processo erosivo e o assoreamento. 

 

 
Figura 5: Solos e Precipitação na bacia Água Branca. 

 

Tabela 3: Distribuição de classes de solos na bacia Água Branca. 

Classe de solo km² % 

Argissolos 1,4 18,89 

Cambissolos 1,63 22,00 

Gleissolos 0,13 1,75 

Latossolos 4,25 57,35 

 

Apresentando solos profundos e altamente variáveis, os Argissolos estão presentes em 

18,89% da bacia e se concentram na porção central da bacia entre os cursos d’água, alcançando 

também locais de maior declividade próximos a drenagem, tornando a classe mais susceptível 

a formação erosiva. Por fim, a classe dos Gleissolos se centraliza na região à jusante da bacia, 

área de menor altitude da bacia, onde o Córrego Água Branca se encontra com o Rio Meia 

Ponte, se caracterizando desta forma como uma área de saturação de água em que não é 

recomendada sua ocupação. Abrange 1,75% da bacia, uma área aproximada em 0,13 km². 
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Os índices de precipitação apresentados pela sub-bacia Água Branca estão 

condicionados às características climáticas expressas no contexto da região Centro-Oeste 

Brasileira. A figura 5 determina a precipitação média anual na bacia, onde foram utilizadas as 

estações de Cristianópolis, da Montante da Barragem do Rib. João Leite e do Centro de 

Goiânia, entre os anos de 1995 a 2016, na extração dos dados. Há de se entender conforme o 

resultado obtido pela espacialização que devido à maior distância das estações de 

Cristianópolis e da Barragem, a zona de influência de chuvas correspondeu integralmente à 

estação do Centro de Goiânia, em virtude de sua maior proximidade com a área analisada. 

Desta forma, a bacia Água Branca apresentou o valor único de 1.626 mm/ano. 

Este valor de precipitação se adéqua ao valor estipulado à região do Cerrado por 

Marcuzzo, Cardoso e Faria (2012), onde as precipitações anuais se encontram entre 1200 e 

1800 mm. Ao longo dos meses a precipitação apresenta grande variabilidade, pois conforme a 

descrição climática de Köppen-Geiger, a região se caracteriza por possuir clima tropical com 

estação seca no inverno, de modo que as chuvas se concentram entre a primavera e o verão 

(outubro a março), e reduzem consideravelmente de maio a setembro, podendo chegar a 0, se 

enquadrando na classificação Aw (MARCUZZO, CARDOSO E BARROS, 2014). 

 

Tabela 4: Média mensal de precipitação na sub-bacia Água Branca. 

Meses 

Média mensal: Montante 

da Barragem do Rib. João 

Leite 

Média mensal: 

Goiânia - Centro 

Média mensal: 

Cristianópolis 

Média 

mensal geral 

Janeiro 247,9 254,18 281,14 261,07 

Fevereiro 216,3 236,8 210,43 221,17 

Março 228,5 275,7 239,1 247,76 

Abril 105,42 126,4 89,07 106,96 

Maio 26,9 32,9 21,82 27,2 

Junho 7,7 8,44 6,96 7,7 

Julho 2,5 1,63 2,55 2,22 

Agosto 6,35 9,3 9,64 8,43 

Setembro 51,31 46,1 41,88 46,43 

Outubro 154,17 138,31 105,1 132,52 

Novembro 217,61 220,23 235,48 224,44 

Dezembro 257,87 277,28 258,91 264,68 

 

A estacionalidade das precipitações mensais na bacia é evidenciada na tabela 3 que 

apresenta os valores médios encontrados em cada mês entre o recorte temporal adotado. 

Confirma-se a menor incidência de chuvas no inverno, em contrapartida aos meses de verão, 

que apresentam os mais elevados índices. 
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Sendo uma característica da região de Goiânia, a sub-bacia do Ribeirão Caveirinha 

também expressa uma predominância de solos do tipo Latossolo que nesta bacia se distribuem 

em 83,56% do território (tabela 5), estando presente ao longo de toda sua extensão, e 

implicando em uma positiva resposta quanto a infiltração de águas pluviais. 

 

Tabela 5: Distribuição de classes de solos na bacia Caveirinha. 

Classe de solo km² % 

Argissolos 0,81 1,68 

Cambissolos 4,26 8,85 

Gleissolos 2,84 5,90 

Latossolos 40,21 83,56 

 

Os Cambissolos estão presentes em 8,85% da região e ocupam além de zonas de 

proximidade aos cursos hídricos, como se verifica abaixo na figura 6, porções próximas ao seu 

limite, onde encontram-se terrenos de maior altitude e declividade, como a região do Morro do 

Mendanha, a sul. 

 

Figura 6: Solos e Precipitação na bacia Caveirinha. 

 

 

Os hidromórficos solos do tipo Gleissolos são a terceira classe com maior ocorrência 

na bacia Caveirinha, onde se distribuem por 5,90% da bacia e estão restritos às margens da 
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rede de drenagem, o que contribui para a inviabilização de ocupação antrópica tendo em vista 

que estas áreas são por lei destinadas à preservação, embora existam faixas em que estão em 

desacordo com a legislação. A classe com menor presença na bacia é a dos Argissolos, que 

representam apenas 1,68% do território. Esta ordem pode ser encontrada em algumas porções 

dispersas na região, como nas zonas marginais a drenagem a montante e na faixa leste, sobre 

um relevo de maior intensidade. Como dito na descrição da classe, quando associada a presença 

de Latossolos, os Argissolos tendem a se desenvolver em áreas mais declivosas, o que tende a 

favorecer a formação de processos erosivos. 

Por se tratarem de regiões geograficamente próximas, a sub-bacia Caveirinha 

apresenta características climáticas iguais à sub-bacia Água Branca. A espacialização 

pluviométrica demonstrada na figura 6, entretanto, se apresenta com um número superior de 

distribuição de precipitação uma vez que as estações de Trindade, Goiânia-Centro e Goiânia-

Agronomia se encontram mais perto da área tornando suas influências mais evidentes. Sendo 

assim, constata-se que a bacia em questão apresenta uma variação pluviométrica entre 1550 a 

1584 mm/ano, estando em concordância com a padrão da região. 

A dinâmica de distribuição de chuvas ao longo do ano também é a mesma da bacia 

anteriormente analisada, exibindo baixos valores durante o inverno, em detrimento de volumes 

mais acentuados no verão, de modo explicitado na tabela 6 abaixo. Nota-se, entretanto, um 

ligeiro aumento na precipitação na estação mais seca (que envolve junho a setembro), mas que 

não impossibilita tipificar a bacia na classificação climática Aw. 

 

Tabela 6: Média mensal de precipitação na sub-bacia Caveirinha. 

Meses 
Média mensal: 

Trindade 

Média mensal: 

Goiânia - Centro 

Média mensal: 

Goiânia - Agronomia 

Média mensal 

geral 

Janeiro 281,32 264,6 242,9 262,94 

Fevereiro 277,57 195,91 196,4 223,29 

Março 236,5 234,96 210,38 227,28 

Abril 111,33 119,38 151,44 127,38 

Maio 40,03 39,25 36,05 38,44 

Junho 9 14,42 10,23 11,21 

Julho 7,3 8,21 7,6 7,7 

Agosto 15,57 18,75 18,01 17,44 

Setembro 51,67 63,86 60,26 58,59 

Outubro 136,36 162,04 149,22 149,2 

Novembro 209,94 214,8 215,63 213,4 

Dezembro 285,1 258,15 262,37 268,54 
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CAPÍTULO III: CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA 

 

Para além da básica conceituação geográfica sobre a concepção de bacias 

hidrográficas, que considera no espaço terrestre a drenagem de um ou mais cursos d’água até 

um ponto de descarga, se limitando por pontos de maior altitude na paisagem, uma bacia 

hidrográfica pode ser definida como: 

 

“um sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e 

líquidos, próximo à superfície terrestre, delimitado interna e externamente por todos 

os processos que, a partir do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no 

fluxo de matéria e de energia de um rio ou de uma rede de canais fluviais. Inclui, 

portanto, todos os espaços de circulação, armazenamento, e de saídas de água e do 

material por ele transportado, que mantêm relações com esses canais” (Rodrigues e 

Adami, 2005, p. 147).  

 

A ocorrência de fenômenos naturais identificados em uma bacia hidrográfica, 

sobretudo quando intensificados por meio da ação antrópica, podem ser compreendidos com a 

execução da caracterização morfométrica da mesma. Conforme elucida Rocha et al. (2014), a 

caracterização morfométrica de uma bacia é um procedimento bastante utilizado em análises 

hidrológicas e ambientais pois auxilia no entendimento de dinâmicas locais e regionais e 

colabora para o gerenciamento de recursos hídricos. 

Tonello (2005) salienta a importância das características físicas, bióticas e alterações 

provocadas por ações antrópicas nos processos de ciclo hidrológico em uma bacia. De acordo 

com a autora, estes atributos interferem na infiltração, quantidade de água de deflúvio, 

evaporação, escoamentos superficial e sub-superficial. As características morfométricas do 

padrão de drenagem e do relevo são capazes de correlacionar estes padrões hidrológicos com 

a litologia, estrutura geológica e formação superficial dos elementos que compõem a superfície 

terrestre. Os parâmetros morfométricos podem revelar indicadores físicos específicos de forma 

a qualificar as alterações ambientais, sendo também uma importante ferramenta nos estudos 

acerca da vulnerabilidade ambiental de uma dada bacia hidrográfica (Teodoro et al., 2007). 

A caracterização da morfometria e análise das bacias hidrográficas do Córrego Água 

Branca e Ribeirão Caveirinha se baseou nos parâmetros de hierarquia fluvial e padrões de 

drenagem sugeridos por Christofoletti (1980), e nos índices que expressam as características 

geométricas, de relevo e da rede de drenagem, conforme segmentado por Tonello (2005).  
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3.1 Métodos aplicados na caracterização morfométrica 

 

A elaboração da caracterização morfométrica das bacias se deu a partir dos dados 

obtidos por meio do MDT e da delimitação das bacias, gerados na etapa inicial. As informações 

adquiridas por meio desta etapa foram então identificadas e calculadas conforme as 

especificações de cada parâmetro morfométrico analisado, segundo os autores que constam na 

tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7: Parâmetros morfométricos e referências utilizadas. 

Parâmetro morfométrico Referência Bibliográfica 

Área da bacia  Christofoletti (1980) 

Perímetro da bacia  Christofoletti (1980) 

Comprimento do eixo   Christofoletti (1980) 

Índice de circularidade  Trajano et al. (2012) 

Coeficiente de compacidade  Villela e Mattos (1975) 

Fator de forma Villela e Mattos (1975)  

Amplitude altimétrica Christofoletti (1980) 

Índice de sinuosidade Lana et al. (2001). 

Relação de relevo Schumm (1956)  

Comprimento do rio principal  Christofoletti (1980) 

Comprimento vetorial do rio principal Christofoletti (1980) 

Comprimento dos canais Christofoletti (1980) 

Hierarquia fluvial  Christofoletti (1980) 

Densidade de drenagem  Cardoso et al. (2006) 

Coeficiente de manutenção  Morais e Almeida (2010)  

Extensão do percurso superficial  Christofoletti (1980) 

 

3.2 Caracterização do relevo 

3.2.1 Características geométricas 

A área da bacia, conforme Christofoletti (1980), é representada por toda a área drenada 

pelo conjunto do sistema fluvial, projetada em plano horizontal. O perímetro da bacia será dado 

pelo comprimento de seus limites.  

Para a determinação do comprimento do eixo das bacias utilizou-se, dentre as diversas 

formas de se dimensionar este índice, a maior distância do desembocadouro, sendo a maior 

distância medida, em linha reta, entre a foz e determinado ponto situado ao longo do perímetro 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

O Índice de circularidade (Ic) foi realizado conforme expresso por Trajano et al. 

(2012), onde é sugerido que, a depender dos valores encontrados, pode ser compreendido que 
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a bacia apresente tendência à forma circular, favorecendo os processos de inundação, ou à 

forma alongada, o que contribui para o processo de escoamento. O índice de circularidade é 

extraído por meio da fórmula: 

 

Ic = 12,57 x A/P                                                     Equação [1] 

 

 

 onde: A = área (km²); 

           P = perímetro (km).  

 

O Coeficiente de compacidade (Kc) também relaciona a forma da bacia com um 

círculo, indicando que quanto maior for o coeficiente de compacidade, mais irregular será a 

bacia. Valores acima de 1 apresentam baixa suscetibilidade a inundações e maior alongamento, 

enquanto valores mais próximos a 0 indicam maior nível de arredondamento e maior propensão 

à enchentes (VILLELA E MATTOS, 1975), sendo expresso com a equação: 

  

Kc = 0,28 x P/√A                                                     Equação [2] 

 

 

onde: P = perímetro (km);  

          A = área da bacia (km²). 

 

Diferentemente do Índice de circularidade e Coeficiente de compacidade, o Fator de 

forma (Ff) compara a bacia à forma geométrica de um retângulo. Villela e Mattos (1975) 

afirmam que valores baixos do fator de forma indicam menores possibilidades de enchentes. 

 

Ff = A/L²                                                                    Equação [3] 

 

Onde: Ff = Fator de forma; 

           A = Área de drenagem em m2; 

           L = Comprimento do eixo da bacia em m. 
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Villela e Mattos (1975) sintetizaram em uma tabela os valores de referência para a 

interpretação da suscetibilidade a enchentes a partir da execução dos cálculos do Índice de 

circularidade, do Coeficiente de compacidade e do Fator de forma. 

 

Tabela 8: Interpretação morfométrica dos parâmetros Fator de Forma, Índice de Circularidade 

e Coeficiente de compacidade. 

Fonte: Villela e Matos (1975), Nardini et al. (2013). 

 

3.2.2 Características de relevo 

A Amplitude altimétrica pode ser identificada a partir da diferença altimétrica entre a 

altitude da desembocadura e a altitude do ponto mais alto situado em qualquer lugar da 

divisória topográfica (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Indicando a tendência que canais de drenagem possuem de se comportarem de forma 

retilínea ou tortuosa, o que sugere diferentes influências na carga de sedimentos, o Índice de 

sinuosidade (Is) pode ser obtido por meio da equação abaixo. Valores próximo a 1 indicam 

canais com tendência a serem retilíneos, enquanto valores acima de 2 indicam canais sinuosos 

(LANA et al., 2001). 

 

Is=L/Dv                                                                 Equação [4] 

 

onde: L = comprimento do canal principal em km; 

          Dv = distância vetorial entre pontos extremos do canal principal em km. 

 

Ao relacionar a amplitude altimétrica da bacia e o comprimento do canal principal, a 

Relação de relevo (Rr) é interpretada por Schumm (1956) apontando-se que quanto maior o 

valor encontrado, maior será o desnível entre a cabeceira e o exutório, demonstrando uma maior 

declividade média da bacia. 

 

Rr=Hm/Lc                                                               Equação [5] 

Ff Ic Kc 
Formato da 

bacia 

Interpretação 

ambiental da bacia 

1,00 - 0,75 1,00 - 0,8 1,00 - 1,24 Redonda 
alta tendência a 

enchentes 

0,75 - 0,50 0,80 - 0,60 1,25 - 1,50 Ovalada 
tendência mediana a 

enchentes 

0,50 - 0,30 0,60 - 0,40 1,50 - 1,70 Oblonga 
baixa tendência a 

enchentes 

< 0,30 < 0,40 < 1,70 Comprida 
bacia com tendência 

a conservação 
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onde: Rr = Relação de relevo em m/km; 

          Hm = amplitude altimétrica em m; 

          Lc = comprimento do canal principal em km. 

 

3.2.3 Características da rede de drenagem 

 

Estudos relacionados a drenagens fluviais são de grande relevância na geomorfologia 

e na análise da rede hidrográfica, uma vez que os cursos d’água constituem processos 

morfogenéticos ativos na esculturação do relevo (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Os canais existentes nas bacias analisadas foram mensurados seguindo três 

parâmetros: o Comprimento do rio principal, sendo este a distância que se estende ao longo do 

curso de água desde a desembocadura até determinada nascente (CHRISTOFOLETTI, 1980); 

o Comprimento vetorial do rio principal, em que se considera a distância em linha reta da 

nascente até a foz do canal; e o Comprimento dos canais, em que se considera a soma do 

comprimento de todos os cursos d’água. 

A Hierarquia fluvial das áreas de estudo foi analisada conforme a metodologia de 

Strahler (1952) que considera: canais sem tributários da nascente até a confluência como de 

primeira ordem; a confluência de dois canais de primeira ordem como um canal de segunda 

ordem, podendo receber afluentes de primeira ordem; canais de terceira ordem como sendo 

aqueles originados da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes 

de primeira e segunda ordem, e assim sucessivamente (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A análise da Densidade de drenagem (Dd) tem por objetivo indicar a maior ou menor 

velocidade com que a água deixa uma bacia hidrográfica, de modo a apontar o grau de 

desenvolvimento do sistema da bacia, logo, a eficiência de sua drenagem (CARDOSO et al., 

2006). Christofoletti (1980) associa o potencial da densidade de drenagem com o 

comportamento hidrológico das rochas ao argumentar que onde rochas menos porosas se 

desenvolvem, há uma maior dificuldade de infiltração, o que favorece o escoamento superficial 

e por consequência a esculturação de canais. Seu cálculo pode ser realizado por meio da 

fórmula: 

 

Dd = Lt/A                                                          Equação [6] 

 

onde: Lt = comprimento total dos canais (km); 

          A = área da bacia (km²). 
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A interpretação dos valores de densidade de drenagem encontrados mediante a 

equação foi sintetizada por Nardini et al. (2013) por meio da tabela 9. 

 

Tabela 9: Interpretação da densidade de drenagem a partir dos valores encontrados. 

Dd Interpretação Ambiental Interpretação ambiental da bacia 

< 1,5 Baixa Baixo escoamento superficial e maior infiltração 

1,5 - 2,5 Média Tendência mediana de escoamento superficial 

2,5 - 3,0 Alta Alta tendência ao escoamento superficial e enxurradas 

> 3,0 Super-alta 
Alta tendência ao escoamento superficial, enxurradas e 

erosão 

Fonte: Nardini et al. (2013). 

 

Considerado por autores como Morais e Almeida (2010) como um parâmetro inverso 

a densidade de drenagem, o Coeficiente de manutenção (Cm) representa uma medida de textura 

do solo e determina a área mínima para a manutenção de 1 m de um canal de escoamento 

permanente (TRAJANO et al., 2012). Seu resultado é expresso com base na equação:  

 

Cm = 1/Dd x 1.000                                                      Equação [7] 

 

onde: Cm = coeficiente de manutenção (m2/m);  

          Dd = densidade de drenagem (km/km2). 

 

A Extensão do percurso superficial (Eps), de acordo com Christofoletti (1980) 

representa a distância média percorrida pelas enxurradas entre o interflúvio e o canal 

permanente, e pode ser obtido por meio da expressão: 

 

Eps=1/2Dd  

 

onde:  Eps = Extensão do percurso superficial da água de enxurrada em Km; 

           Dd = densidade de drenagem (km/km2). 

 

3.3 Interpretação morfométrica das sub-bacias  

As áreas de estudo analisadas possuem diferentes proporções, enquanto a sub-bacia 

do Córrego Água Branca possui uma área equivalente a 7,7 km², com 13 km de perímetro, a 

sub-bacia do Ribeirão Caveirinha ocupa 48,5 km² num perímetro de 36,7 km. Entretanto, de 

modo geral ambas apresentam características morfológicas bastante semelhantes entre si.  



47 

 

Conforme é possível visualizar na figura 7, a sub-bacia do Córrego Água Branca 

possui uma variação altimétrica 160m, sendo a cota máxima de 841m e a mínima de 681m. 

Para Trentin e Robaina (2005), as faixas de altitude do relevo representadas em um mapa 

hipsométrico influem na energia do relevo, sendo as áreas mais elevadas as com maior 

potencial a dissecação e as áreas de menor altitude com maior tendência a acúmulo. 

 

 
Figura 7: Hipsometria, declividade e hierarquia fluvial da sub-bacia e perfil longitudinal do Córrego Água 

Branca. 

 

A declividade é um importante fator na compreensão dos processos hidrológicos em 

uma bacia hidrográfica, sobretudo, segundo Tonello (2005), na distribuição da água entre o 

escoamento superficial e subterrâneo. De acordo com a autora, a ausência de cobertura vegetal, 

a classe de solo e a intensidade pluviométrica em regiões mais declivosas diminuem a 

possibilidade de infiltração, aumentando a quantidade e a velocidade do escoamento 

superficial, podendo resultar em enchentes. A sub-bacia Água Branca é constituída, em maior 

parte, de áreas com relevo suave ondulado, sendo que as porções mais declivosas, de relevo 

forte ondulado e escarpado, representam aproximadamente 1% da bacia e estão dispostas 

próximas aos canais de drenagem, conforme se apresenta na tabela 10. 
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Tabela 10: Área e porcentagem de ocupação das classes de relevo na sub-bacia Água Branca. 

Declividade em % Classes de relevo Área em km² % Ocupada 

0 - 3 Plano 2,56 34,46% 

3 - 8 Suave ondulado 3,78 50,88% 

8 - 20 Ondulado 1,02 13,73% 

20 - 45 Forte ondulado 0,069 0,93% 

45 - 52 Escarpado 0,0002 0,00% 

 

A bacia possui ainda três canais de 1ª ordem e dois canais de 2ª ordem, que nascem a 

uma altitude entre 742 e 768m, e se arranjam no padrão dendrítico. Trajano et al. (2012) 

explicam que o padrão de drenagem estabelecido em uma bacia se relaciona com a disposição 

das camadas rochosas, a resistência litológica, as diferenças de declive e a evolução 

geomorfológica que caracterizou a região.  

As características de relevo na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha apresentam valores 

não muito distantes. Em conformidade com o que se é revelado na figura 8, a bacia possui 

como altitude máxima a cota de 914m, e como menor altitude encontrada a cota de 693m, 

havendo desta forma uma amplitude altimétrica de 221m.  

 

 

Figura 8: Hipsometria, declividade e hierarquia fluvial da sub-bacia e perfil longitudinal do Córrego Caveirinha. 
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O relevo encontrado na região do Caveirinha é majoritariamente uniforme, com 

poucas dissecações; mais de 50% de sua área total se dispõe sobre um relevo plano e cerca de 

42% se encontra em zona de relevo suave ondulado. Menos de 0,5% da área da bacia é referente 

a classes de relevos mais acidentados (forte ondulado e escarpado), conforme demonstrado na 

tabela 11. 

 

Tabela 11: Área e porcentagem de ocupação das classes de relevo na sub-bacia Caveirinha. 

Declividade em % Classes de relevo Área em km² % Ocupada 

0 - 3 Plano 25,21 52,38% 

3 - 8 Suave ondulado 20,33 42,24% 

8 - 20 Ondulado 2,3 4,78% 

20 - 45 Forte ondulado 0,2 0,42% 

45 - 57 Escarpado 0,001 0,00% 

 

Quanto à hierarquia dos canais, a sub-bacia Caveirinha possui uma ordem superior à 

outra bacia em análise, esta atinge até a terceira ordem, sendo seis canais de 1ª ordem, quatro 

de 2ª ordem e um canal de 3ª ordem, configurados sob o padrão dendrítico. 

Os índices que apontam o formato da bacia, associando-a a forma circular (Índice de 

circularidade e Coeficiente de compacidade) e a retangular (Fator de forma) indicam que as 

sub-bacias possuem forma ovalada/oblonga. 

Conforme exemplificado na tabela 8, referente a interpretação destes fatores, a bacia 

do Córrego Água Branca apresentou os valores adimensionais de 1,31 no Coeficiente de 

compacidade (o que implica possuir formato ovalado), 0,31 de Fator de forma (considerada 

oblonga) e 0,56 no Índice de Circularidade (também considerada oblonga). Apresentando 

formatos iguais, a bacia do Ribeirão Caveirinha apresentou Coeficiente de compacidade 

equivalente a 1,47 (formato ovalado), Fator de forma 0,31 (oblonga), e Índice de circularidade 

de 0,45 (oblonga). Desta forma, considerando a tendência do formato geométrico das sub-

bacias, ambas são consideradas com predisposição baixa/mediana a enchentes, quando em 

eventos normais de precipitação (SANTOS et al., 2012), e também à formação erosiva 

(NARDINI et al., 2013). Os valores encontrados para os parâmetros morfométricos analisados 

podem ser visualizados em síntese na tabela 12, a seguir. 
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Tabela 12: Morfometria das sub-bacias Água Branca e Caveirinha. 

Características morfométricas Água Branca Caveirinha Unidade 

Características geométricas 

Área 7,7 48,5 km² 

Perímetro 13 36,7 km 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,31 1,47 - 

Fator de forma (Ff) 0,31 0,31 - 

Índice de circularidade (Ic) 0,56 0,45 - 

Padrão de drenagem Dendrítico Dendrítico - 

Características de relevo 

Altitude máxima 841 914 m 

Altitude mínima 681 693 m 

Amplitude altimétrica 160 221 m 

Índice de Sinuosidade (Is) 1,27 1,31 - 

Relação de relevo (Rr) 36,2 14 m/km 

Características da rede de drenagem 

Hierarquia fluvial 

1ª ordem - 3 

canais 

2ª ordem - 2 

canais 

3ª ordem - 0 

canais 

1ª ordem - 6 

canais 

2ª ordem - 4 

canais 

3ª ordem - 1 

canal 

- 

Comprimento do rio principal 4,42 15,8 km 

Comprimento vetorial do rio 

principal 
3,46 12 km 

Densidade de drenagem 0,93 0,75 km/km² 

Coeficiente de manutenção 1.075,26 1.333,33 m²/m 

Extensão do percurso superficial 460 370 m 

 

A importância do parâmetro Índice de sinuosidade é destacada por Romero et al. 

(2017) ao salientar que o mesmo determina se o canal é formado por reta ou possui elevada 

sinuosidade. Valores próximos a 1,0 indicam que o canal tende a ser retilíneo, com elevado 

controle estrutural ou alta energia, valores superiores a 2,0 indicam canais mais tortuosos e 

com baixa energia, enquanto valores intermediários são relativos a formas transicionais entre 

canais retilíneos e meandrantes (LANA et al., 2001; VEIGA et al., 2013). Foram encontrados 

para as bacias Água Branca e Caveirinha respectivamente os valores de 1,27 e 1,31, 

representando canais transicionais. Embora com tendências mais retilíneas que sinuosas, os 

canais de drenagem de ambas as bacias variam entre estas duas trajetórias, favorecendo de 

modos diferenciados o transporte de sedimentos (FEITOSA et al., 2011). Cunha (2007) expõe 

que as sinuosidades de canais são mais determinadas pelo tipo de carga sedimentar do que pelo 

escoamento e descarga fluvial, de forma que canais meândricos, de modo geral, se relacionam 
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a teores maiores das frações silte e argila, enquanto canais anastomosados (como ocorre nas 

sub-bacias) possuem uma carga mais arenosa.  

A Relação de relevo infere que quanto maior o valor encontrado, maior a declividade 

média da bacia. Colocado de outra forma, quanto maior for a Rr, maior será a quantidade de 

água escoada superficialmente e, logo, maior será a velocidade de escoamento (RODRIGUES 

E KUMPFER, 2011). Horton (1945), também considera que o parâmetro é diretamente 

proporcional ao tempo de concentração do escoamento superficial, de modo que valores mais 

altos indicam propensão da bacia à ocorrência de enchentes e inundações. Na sub-bacia do 

Caveirinha a Rr é de 14 m/km, enquanto na sub-bacia Água Branca o índice é equivalente a 

36,2 m/km, o que sugere que a região tem maior predisposição a eventos de inundação e 

potencialmente ao desenvolvimento erosivo. 

Tanto a sub-bacia Água Branca (Dd = 0,93 km/km²), quanto a sub-bacia Caveirinha 

(Dd = 0,75 km/km²) apresentaram, conforme explícito na tabela 2, baixos valores de densidade 

de drenagem, implicando que ambas possuem como característica baixo escoamento 

superficial e maior infiltração.  

O parâmetro densidade de drenagem reflete a influência do comportamento do 

substrato no desenvolvimento da drenagem, neste sentido Giarola, Amaral e Oliveira (2019) 

estabelecem que rochas de maior impermeabilidade provocam um melhor escoamento 

superficial em bacias, aumentando consequentemente a densidade de drenagem. Lana et al. 

(2001) estabelece também que esta variável pode estar relacionada com processos climáticos.  

Feitosa et al. (2011) também constatou que a baixa densidade de drenagem indica o 

baixo desenvolvimento do sistema de drenagem, que pode estar relacionado com as 

características climáticas locais, que exibem baixos índices de pluviosidade e concentração de 

chuvas em curto período, com a geomorfologia pouco acidentadas e a reduzida extensão de 

parte dos canais, características semelhantes às presentes na região das bacias. 

O coeficiente de manutenção representa a área mínima necessária em uma bacia para 

se manter 1 metro de um canal perene. De acordo com Morais e Almeida (2010), este dado é 

inversamente proporcional à densidade de drenagem; quanto maior o valor obtido pelo 

coeficiente de manutenção, menor será a o índice Dd; isto porque quanto mais elevado for o 

Cm, maior será a área atribuída e menor será a quantidade de canais na bacia. 

Desta forma, as regiões analisadas exigem uma área muito grande para a manutenção 

dos cursos hídricos. A sub-bacia Água Branca requer 1.075,26 m² para manter 1m, enquanto a 

sub-bacia Caveirinha requer 1.333,33 m² para exercer a mesma função, o que sugere a 

existência de poucos canais. Christofoletti (1969) salienta que este valor obtido é referente à 
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área mínima de manutenção de um canal de primeira ordem, que se incumbe do papel de formar 

o restante da rede de drenagem. 

Demonstrando a distância que o fluxo d’água precisa percorrer do interflúvio até 

encontrar um canal de drenagem, a extensão do percurso superficial (eps) foi equivalente a 460 

m na sub-bacia Água Branca e 370 m na sub-bacia Caveirinha. Para Feitosa et al. (2011), os 

altos percursos encontrados demonstram resultados satisfatórios ao se levar em consideração 

que a bacia expressa uma baixa densidade de drenagem; sendo este índice inversamente 

proporcional a Dd, pois se a bacia possui poucos canais de drenagem, o caminho percorrido 

pelas águas será maior.  

A análise integrada das características morfométricas apontou que apesar dos fatores 

geométricos indicarem que as bacias possuem predisposição baixa ou mediana para formação 

de enchentes e erosões, as características do relevo apontaram o inverso, onde, sobretudo na 

sub-bacia Água Branca, há sim uma disposição para a formação de processos erosivos e 

eventos de inundação, salientados pelo parâmetro relação de relevo, e também por meio do 

índice de sinuosidade, que se relaciona com a velocidade do escoamento nos canais de 

drenagem e a capacidade do solo em se desprender (SANTOS et al., 2012). 

O baixo número de canais em ambas as bacias e o longo percurso que a água precisa 

fazer até adentrar o curso d’água demonstram o elucidado pela baixa densidade de drenagem, 

em decorrência de um possível substrato que facilite a infiltração de água. 

Mesmo apresentando características divergentes quanto a ocorrência erosiva e de 

enchentes, as características morfométricas são atributos essenciais na compreensão 

hidrológica de uma bacia. Entretanto em áreas urbanas as chances de eventos como os citados 

tornam-se ainda maiores devido a alta taxa de impermeabilização presente nas cidades, fator 

esse que, atrelado a características já favoráveis, podem intensificar os impactos ambientais em 

bacias hidrográficas. Em relação a isto, Cunha (2007), sugere a cobertura vegetal como fator 

de influência no controle do escoamento superficial, que tem papel determinante em diversos 

impactos socioambientais que se apresentam com frequência em ambientes urbanos, dentre 

eles, formações erosivas e inundações.  
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CAPÍTULO IV: USO DO SOLO NAS BACIAS 

 

4.1 Métodos aplicados na elaboração do Uso do Solo nas sub-bacias 

 

Para o mapeamento de uso do solo foram utilizadas imagens de fotografias aéreas 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia - 

SEPLAN, onde foram analisados os anos de 1986, 2006 e 2016. Para a identificação do uso do 

solo no ano de 2020 se utilizou imagens espaciais do satélite CBERS 4A. O detalhamento das 

imagens selecionadas para a análise é encontrado na tabela 13: 

 

Tabela 13: Ano, resolução espacial e execução das imagens. 

Ano Resolução espacial Tipo de imagem 

1986 42 cm aerofotografia 

2006 60 cm aerofotografia 

2016 10 cm aerofotografia 

2020 2 m satélite CBERS 4A 

Fonte: Adaptado de Nicolau (2020). 

 

As imagens foram primeiramente recortadas conforme a delimitação das bacias no 

programa ArcMap 10.8 e depois levadas ao software ENVI 5.3, onde foram gerados os 

processamentos. Optou-se por fazer a classificação por segmentação por meio da ferramenta 

feature extraction - example based, na qual foram adotadas seis classes de uso, sendo elas: área 

construída, área não construída, solo exposto, vegetação, vias asfaltadas e vias não asfaltadas. 

Para resultados mais satisfatórios, após geradas a classificação, os polígonos gerados foram 

readequados manualmente conforme inspeção visual no programa ArcMap 10.8. A classe de 

erosões presente na análise foi elaborada e delimitada separadamente, e então agregada ao 

mapa final. 

Os critérios de classificação empregados para a realização do estudo podem ser 

visualizados no quadro 1, referente a chave de classificação adotada. 
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 Quadro 1: Chave de descrição para classificação das imagens.  

Uso do solo Descrição Exemplificação (2016) 

Água 

Textura lisa podendo ser 

encontrada em tons de verde, 

marrom e azul. Se associa a 

áreas não construídas e 

majoritariamente a cursos 

hídricos. 

 

Área Construída 

Textura lisa em tons de 

marrom, cinza claro a escuro, 

branco e azul. Áreas 

associadas à construções 

prediais, piscinas, áreas 

acimentadas, calçadas e 

estacionamentos. 

 

Área não construída 

 

Textura pouco rugosa em 

tons de verde ou marrom 

claro. Áreas associadas a 

terrenos de área permeável 

como lotes, praças, rotatórias 

e ilhas não pavimentadas, 

campos de futebol, áreas de 

agricultura urbana e 

pastagens. 
 

Solo exposto 

Textura lisa a pouco rugosa 

em tons de marrom. Áreas 

associadas a locais sem 

construção e sem cobertura 

vegetal. 

 

Vegetação 

Textura rugosa em tons de 

verde. Áreas associadas à 

cobertura vegetal de grande 

porte. 
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Vias asfaltadas 

Textura lisa em tons de cinza 

claro. Áreas associadas à 

pavimentações públicas ou 

em condomínios fechados. 

 

Vias não asfaltadas 

Textura lisa a pouco grossa 

em tons de marrom. Difere-

se da classe de solo exposto 

devido a sua forma e de seu 

caráter de promover acessos. 

 

Fonte: Adaptado de Nicolau (2020). 

 

4.2 Uso do Solo na sub-bacia do Córrego Água Branca 

 

A representação cartográfica do uso do solo na sub-bacia Água Branca para os anos 

de 1992, 2006, 2016 e 2020 indicou mudanças na configuração da paisagem na bacia que 

podem vir a potencializar ocorrências de impactos ambientais, em decorrência sobretudo do 

aumento de áreas impermeáveis e suas implicações à rede hidrológica. 

Com a figura 9 é possível identificar visualmente o aumento das áreas impermeáveis 

ao se comparar o ano de entrada da série histórica (1986) com o último ano analisado (2020). 

Nota-se a transformação de áreas anteriormente não construídas à jusante, à montante (onde se 

localizam as instalações do poder público) e nas proximidades do canal de drenagem em áreas 

construídas, além da consolidação do adensamento na porção central. 
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Figura 9: Histórico de uso do solo na Sub-bacia do Córrego Água Branca.
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No comparativo geral, conforme se identifica na figura 10, no ano de 1992 a classe 

‘área não construída’ ocupava a maior porção da bacia, sendo em extensão quase o dobro da 

‘área construída’, o segundo uso mais abrangente na bacia. Com o avanço crescente da 

urbanização expressa ao longo dos anos na região, o cenário esboçado em 2020 se configura 

como o oposto ao citado anteriormente, no qual onde antes se apresentava uma maior porção 

de terras sob ‘áreas não construídas’, desde o ano de 2016 a classe de ‘área construída’ é a mais 

extensa, sendo quase três vezes maior em território no ano de 2020 em comparação às ‘áreas 

não construídas’. As classes de ‘vegetação’ e ‘solo’ se mantêm em estabilidade ao longo dos 

anos, enquanto há uma queda progressiva na classe de ‘vias não asfaltadas’. Por sua vez, as 

‘vias asfaltadas’ que demonstram progressão entre 1992 e 2006, decaem em 2020, fato que se 

relaciona à mudança de resolução espacial da imagem utilizada, mas que não altera as taxas de 

impermeabilização do solo.  

 

 

 

 

 

Figura 10: Uso do solo em área na bacia Água Branca. 
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Área não construída 

A classe nomeada “área não construída” abrange no estudo os locais na bacia que se 

encontram não edificados, sob a presença de gramíneas, podendo compreender lotes vagos 

desde pequenas porções até grandes áreas de pasto. Sua análise isolada demonstra que esta foi 

a classe em que se verificou uma das maiores mudanças em relação a sua cobertura, como se 

revela nas figuras 10 e 11, referente às transformações de uso na sub-bacia. No ano de 1986 as 

áreas não construídas na região eram equivalentes a 3,86 km², representando cerca de 52% da 

área total, onde se verifica que as porções de maior concentração da classe se dão na faixas a 

montante e a jusante, onde atualmente se localizam os bairros Jardim Goiás, Park Lozandes e 

Residencial Araguaia, e Chácara Botafogo e Residencial Vale do Araguaia, respectivamente; 

bem como às zonas centrais que margeiam os canais de drenagem (bairros Água Branca, Novo 

Mundo e Vila Maria Luiza, indicando também uma grande descaracterização das APPs. Além 

destas grandes áreas de concentração da classe, se nota também a presença dispersa de áreas 

sem edificações na faixa urbanizada da bacia, em decorrência do processo de urbanização do 

município que se desenvolvia na época em questão.  

 

 

Figura 11: Uso do solo em porcentagem na bacia Água Branca. 

 

Em 2006 se presencia uma queda acentuada na extensão da classe, que passa então a 

ocupar cerca de 33,2% da sub-bacia. A mudança no uso proveniente da constante urbanização 

da cidade pode ser notada nos bairros das regiões a montante e a jusante, locais onde a tendência 

de crescimento se torna mais evidenciada devido a lógica de crescimento urbano, estendendo-

se a regiões não ocupadas.  

Desta forma, decresceram-se as áreas não construídas nestas localidades em 

detrimento do surgimento de novos loteamentos e a instalação de novos aparatos urbanos, 

como o início da urbanização da Vila Maria Luiza. A partir deste ano de referência, passamos 

a observar também o crescimento dos órgãos públicos na região do bairro Park Lozandes, 
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convertendo áreas antes não construídas em um complexo do serviço público municipal. Há 

também a ocupação e desenvolvimento de faixas situadas nas proximidades dos canais, como 

é o caso das instalações dos bairros Residencial Sonho Verde e seu complemento e o Jardim 

Novo Mundo II (este último se caracterizando como uma invasão ainda irregular, conforme se 

confere na tabela 1 do primeiro capítulo).  

É comum se observar em bacias inseridas no contexto urbano a presença Agricultura 

Urbana e Periurbana – AUP nas margens dos canais de drenagem. Esta é uma importante 

atividade para o abastecimento e segurança alimentar da população, apresentando 

singularidade ao demonstrar sua dualidade de ao mesmo tempo estar vinculada e em conflito 

com aspectos da vida urbana, tais como modo de trabalho, de circulação e de apropriação do 

espaço (SOUZA, 2019). 

Segundo a pesquisa de Souza (2019), realizada nas AUPs de Goiânia, a região da sub-

bacia do Córrego Água Branca abarca 9 unidades de AU, onde a sua maior concentração se dá 

às margens do encontro dos Córregos Buriti e Água Branca, como é ilustrado na figura 12. É 

apontado que a região leste apresenta como característica um elevado número de processos 

erosivos que se localizam nas proximidades dos cursos hídricos, interferindo na produção 

destes alimentos. Além da perda e das condições pedregulhosas dos solos, há também a 

problemática da falta de qualidade da água dos mananciais. 

 

 

Figura 12: Agricultura Urbana na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Fonte: Ortofoto (2016). 
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Segundo entrevistas realizadas pelo autor, cientes desta inadequação de uso, os 

agricultores não utilizam a água dos córregos de forma direta para a irrigação das hortaliças, 

todas as propriedades visitadas faziam a extração de água em poços.  

Por se tratar de um ambiente completamente imerso a um cenário urbano, Souza 

(2019) afirma que ainda assim há o risco de contaminação na utilização destes reservatórios, 

uma vez que além antropização da região favorecer a contaminação das camadas 

subsuperficiais, os poços se situam próximos aos já poluídos canais de drenagem, 

possibilitando a contaminação por meio da percolação.  

Para além da produção agrícola, o meio urbano abriga outras atividades que 

contrapõem a dinâmica das cidades, sendo avivadas pela distinção provocada pela rápida 

intensificação do processo de urbanização. Assim se torna comum a identificação de elementos 

rurais presentes neste contexto, como se apresenta na figura 13, focalizando a presença de um 

cavalo em um ambiente inserido no meio urbano. Há de se destacar, entretanto, que a presença 

deste animal se dá de forma livre na área da nascente do Córrego da Mina, afluente do Córrego 

Água Branca 

 

 

Figura 13: Presença de animal característico de ambientes rurais na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

Os últimos dois anos analisados denotam em uma menor identificação de áreas não 

construídas na bacia Água Branca, de tal maneira nota-se que a progressiva diminuição de áreas 

sem a presença de construções ocorre em detrimento ao crescimento de outras classes devido 

ao processo de expansão urbana ao qual se orienta a cidade, sendo presenciado com maior 

avidez nos bairros citados onde houveram a incorporação de novos empreendimentos. Atrelado 

a isso se torna nítida a diminuição de área não construída nas porções de urbanização 
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consolidada, com uma maior impermeabilização de quadras e lotes, processos estes que podem 

refletir na capacidade de infiltração deste ambiente.   

 

Vegetação  

A área referente à vegetação na sub-bacia Água Branca não expressa grandes 

oscilações, tendo em vista que desde o primeiro ano de análise a vegetação se localiza mais nas 

áreas circundantes aos cursos hídricos, não havendo por exemplo uma grande área convertida 

em outros usos, como foi o caso das faixas não construídas, justamente porque foram nestas 

regiões que ocorram a maior parte das antropizações. Sendo assim, para os anos de 1986, 2006, 

2016 e 2020, a classe vegetação expressou respectivamente 14,4%, 15,5%, 18,6% e 15,5% de 

ocupação na bacia (considera-se que em 2016 o suave aumento evidenciado seja em 

decorrência da imagem de interpretação, fotografada em meio ao período chuvoso, propiciando 

maior confusão visual entre os alvos). 

É necessário salientar, entretanto, a diminuição da quantidade de árvores esparsas na 

bacia, de modo a se considerar que o processo de urbanização sucedeu ao decorrer das décadas 

no corte arbóreo de muitas árvores domésticas e em passeios públicos. Além disso, já 

ocorreram na região, sobretudo nas faixas próximas aos canais, intervenções ambientais com o 

plantio de mudas a fim de minimizar os processos de degradação. 

Existe dentro da bacia três diferentes Unidades de Conservação, que poderiam estar 

colaborando para o aumento arbóreo e consequentemente na melhora da qualidade ambiental 

e comportamento hidrológico da região, são elas: Parque Jd. Novo Mundo Extensão, Parque 

Residencial Sonho Verde e Parque Municipal Residencial Vale do Araguaia. De acordo com 

informações disponibilizadas pela Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA, todos 

estes parques não se encontram em seu melhor cenário ambiental, conforme se demonstra no 

quadro 2, devido a variados aspectos de descaracterização. 

 

Quadro 2: Áreas preservadas presentes na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Unidade de Conservação Aspectos Físicos/ Bióticos 

1 Parque Jd. Novo Mundo Extensão 
Área ocupada irregularmente em toda 

Extensão 

2 Parque Residencial Sonho Verde 
APP do Córrego Água Branca, Mata 

Ciliar descaracterizada 

3 
Parque Municipal Residencial Vale 

do Araguaia 

APP do Córrego Água Branca com 

vegetação descaracterizada, presença de processos erosivos 

Fonte: AMMA. 
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Solo exposto 

Assim como se observa na vegetação, a classe de solo exposto também não apresentou 

variações significativas que expusesse uma grande mudança no uso ao longo da série histórica 

(iniciando o recorte temporal com 3,38%, e finalizando com 3,12%). Apesar disto, ao se 

analisar detalhadamente as especializações de uso de solo verifica-se que o padrão de 

ocorrência mais regular desta classe de certa forma se mantém. Se observa que as áreas de 

ocorrência de solo exposto são aquelas onde não há a presença de cobertura vegetal ou de 

construções, e, embora haja fragmentos que perduram ao longo dos anos, têm-se que a 

exposição dos solos acontecem predominantemente nas regiões de expansão urbana, onde 

ainda estão sendo realizadas obras de infraestrutura e construções de edificações. 

 

Vias não asfaltadas 

O processo de urbanização ao qual se desenvolveu o município de Goiânia é refletido 

com o decorrer histórico que levou às modificações na classe de vias não asfaltadas na sub-

bacia em questão. Desde o ano de 1986 há uma queda progressiva na área destinada a ruas e 

avenidas sem pavimentação, sendo que neste primeiro ano sua extensão compreendia à 5,2% 

da área da bacia, diminuindo consideravelmente de forma gradual, até atingir sua total 

pavimentação em 2020. 

A falta de asfalto era presente em quase todos dos bairros da bacia no primeiro ano da 

análise, deste modo, em 1986 apenas os bairros Conjunto Riviera e os Conjuntos Habitacionais 

Aruanã I e III eram totalmente pavimentados; alguns bairros como Jardim Novo Mundo e Vila 

Maria Luiza eram parcialmente pavimentados sendo o primeiro majoritariamente não asfaltado 

(0,31 km² sem pavimento e 0,18 km² com pavimento); e outros totalmente sem asfalto como 

os bairros Água Branca e Jardim Brasil. Nos anos posteriores os locais sem a massa asfáltica 

se restringiram àqueles tidos como ocupação irregular, situados no Jardim Novo Mundo e 

Jardim Novo Mundo II. 

Se compreende desta forma que, a pavimentação de vias, sendo uma das principais 

características de cidades de grande porte, tomou gradativamente o lugar das ruas não 

asfaltadas, assim sendo, esta classe (ao longo do recorte temporal da análise) não utilizou de 

outros usos para aumentar sua área de abrangência, exceto na instalação de novos loteamentos 

e ocupações, mas sim, serviu como base de substituição para implantação de uma outra classe 

de uso. 
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Vias asfaltadas  

Certamente, de maneira oposta, enquanto decresceu a extensão de vias não asfaltadas, 

a urbanização fez com que aumentassem a superfície asfaltada, levando a um crescimento 

progressivo desta classe. Percebe-se que não só a chegada da pavimentação como também o 

lançamento de novos loteamentos e consequentemente a abertura de novas vias influenciou 

neste aumento, de forma que em 1986 esta classe compreendia à 3,9% e no ano de 2020 passou 

a apresentar 6,7%. Novamente se enfatiza que a oscilação dos resultados no final da série 

(conforme se elucida na figura 11) se justifica pela diferença de resolução entre as imagens 

inspecionadas.  

A presença da malha asfáltica reflete em diversos benefícios sociais, que percorrem 

até mesmo a área da saúde pública. Do ponto de vista ambiental será considerado no estudo 

sua característica enquanto superfície impermeável, reprodutora do escoamento superficial que 

pode estar associada ao aumento da possibilidade de inundações devido à incapacidade do 

disciplinamento das águas pluviais pelo sistema de drenagem urbano. 

 

Área construída 

O uso destinado à denominada “área construída” abrange, em resumo, todas as regiões 

impermeabilizadas da bacia, com exceção daquelas ocupadas por vias asfaltadas, e se 

estabelece como a classe que mais aumentou a extensão de sua área, conforme se visualiza na 

figura 11. No ano de 1986 a bacia era ocupada em 21,2% de sua área pela classe; após vinte 

anos, em 2006, sua extensão superficial deu um salto, passando a abranger 38,1% do território; 

número que subiu ainda mais em 2016, quando o uso do solo passa a ocupar 48,9% da bacia; 

e atingindo seu auge (até então) em 2020, ano em que sua cobertura passa a ser de 55,9% da 

área total. 

O processo de expansão urbana sobre a região foi o responsável por este aumento de 

aproximadamente 163% de áreas construídas entre os anos de 1986 e 2020, em que além de se 

adensar a porção central que já era urbanizada, se estabeleceu novos loteamentos. Destaca-se 

que a expansão comentada se deu nas zonas ainda não ocupadas da bacia (essenciais para o 

bom funcionamento hidrológico da mesma), sendo elas: a porção a montante, onde desde 2006 

nota-se progressivamente o desenvolvimento da região a partir da implementação de um novo 

polo do poder público na capital, com o surgimento do Park Lozandes, que gerou 

consequentemente o aumento da expansão e especulação imobiliária devido à oferta de 

serviços; a porção próxima a jusante, onde houve principalmente o desenvolvimento do Res. 

Vale do Araguaia.  
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Nota-se especialmente no Park Lozandes uma relação que pode ser estabelecida entre 

o aumento da urbanização com o aumento da especulação imobiliária no bairro, refletida por 

meio da valorização do metro quadrado na região, neste que se tornou um dos setores mais 

visados pelo ramo imobiliário devido à já citada crescente ampliação dos serviços públicos 

municipais e estaduais. Conforme se elucida na tabela 12, apesar da inflação imposta à moeda, 

o preço do m² do Park Lozandes demonstrou um aumento exponencial ao longo do tempo, 

sobretudo quando considerado o processo de implantação dos aparatos públicos em cada ano 

selecionado. 

 

Tabela 14: Valorização do m² do Park Lozandes conforme implantação do serviço público. 

 2000 2008 2014 2020 

M² R$ 12,69 R$ 331,86 R$ 465,70 R$ 1048,04 

Processo 

de 

ocupação 

Inauguração do 

Paço Municipal 

Inauguração do 

Ministério 

Público Federal 

Construção do Fórum e 

previsão de Construção da 

Assembleia Legislativa 

Construção da 

Assembleia Legislativa 

 

Nota-se um enorme crescimento no curto espaço de tempo entre os anos de 2014 e 

2020, onde um m² chegou a ser estipulado em mais de R$ 1000,00 pela prefeitura do município. 

Entretanto, ainda no ano de 2014, imóveis eram comercializados com valores bem maiores que 

os designados a este bairro. Barbosa e Camargo (2015) detalham que durante a venda de 

apartamentos no Lozandes Corporate Design (empreendimento mixed-use com shopping, uma 

torre residencial e duas comerciais, localizado na principal via do setor), foram negociados no 

primeiro mês 98% das unidades disponíveis, em um m² cujo valor estava à R$ 3.778,00. Este 

fato ilustra o anseio residencial pelo setor, também responsável pela intensificação da 

urbanização no local. 

 É importante também ressaltar a importância da montante no equilíbrio ecodinâmico 

de uma bacia, tornando-se pertinente averiguar as condições de estrutura urbana desta faixa; as 

porções marginais aos cursos hídricos, onde foram ocupadas áreas próximas aos canais de 

drenagem, como foi o caso do bairro Residencial Sonho Verde (em menor grau, e sem ocupar 

a área destinada à APP), e as ocupações do Jardim Novo Mundo e do Jardim Novo Mundo II, 

bem como do bairro Água Branca (em maior grau, uma vez que transpassam à APP); e por fim 

a porção à jusante que denotou no adensamento do Residencial Vale do Araguaia, Vila Martins 

e Chácara Botafogo, cujo a impermeabilização pode acarretar em uma sobrecarga de 

escoamento, provocando acúmulo e danos ambientais decorrentes. 
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4.3 Uso do Solo na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha 

 

Apresentada visualmente na figura 14, a sub-bacia do Ribeirão Caveirinha apresenta 

um desenvolvimento urbano tardio se relacionada com algumas áreas já consolidadas em 

Goiânia neste recorte temporal utilizado. Como já apresentado no capítulo I, a bacia se localiza 

em uma porção do município em que o processo de ocupação foi acontecer com maior 

intensidade a partir da década de 1980, impulsionada pela necessidade de moradia por parte da 

população de baixa renda e de programas de habitação realizados pelo governo. 
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Figura 14: Histórico de uso do solo na Sub-bacia do Ribeirão Caveirinha.
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Já de antemão nota-se de forma evidente o expressivo aumento da classe de uso do 

solo identificada como “área construída”, sobretudo em contraponto com a de “área não 

construída”, estimulado pelo rápido processo de urbanização ao qual passou essa parte da 

cidade.  Ao logo da série se percebe que a região onde menos houve a conversão de usos foi 

em sua porção a montante, embora, por sua vez o maior índice de aumento de áreas construídas 

ocorreu nas faixas centro-norte e centro-sul. Torna-se perceptível também o aumento das áreas 

de “vegetação” sobretudo nas margens dos canais de drenagem. Desta forma, conforme se 

confere na figura 15, as áreas não construídas eram maioria absoluta em distribuição na bacia 

durante o ano de 1986, mas gradativamente esta abrangência diminui até atingir menos da 

metade de sua área original. Situação oposta acontece com as classes “área construída”, “solo 

exposto”, “vias asfaltadas” e “vegetação” (apesar desta apresentar decréscimo em 2020, fator 

que pode estar relacionada a data de captura e à resolução da imagem). 

 

 

 

Figura 15: Uso do solo em área na bacia Água Branca. 
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Área não construída 

Se estabelecendo como a classe de uso em maior abrangência no início da série para 

a mais convertida no ano final, aproximadamente 77% da bacia era composta por esta classe 

em 1986, conforme se vê destacado na tonalidade mais forte para este uso na figura 14. É valido 

reiterar que boa parte área da bacia era até o final da década de 1970 parte da fazenda Caveiras, 

logo não havia na região estruturas características de zonas urbanizadas, como a presença 

maciça de edificações e vias de tráfego asfaltadas. É possível por meio da figura 12 identificar 

que a distribuição desta classe ocorre de forma homogênea na bacia, apesar do surgimento de 

zonas em processo de urbanização. 

 

 

Figura 16: Uso do solo em porcentagem na bacia Água Branca. 

 

Após vinte anos, a extensão da classe “área não construída” diminuiu 40,17% em 

área total, indicando uma rápida transformação da paisagem da bacia com a conversão desta 

para outras classes de uso. As porções onde este processo de tornou mais acentuado foram, 

conforme a figura 14, as faixas centro-norte e centro sul, a partir principalmente da 

intensificação urbana dos bairros da região noroeste. 

Em sequência, os anos de 2016 e 2020 continuaram a expressar a tendência de queda 

conforme salientam as figuras 15 e 16. Separados por um menor intervalo de tempo, apenas 

nesta diferença de quatro anos houve uma redução de 27,78% de áreas não construídas. Embora 

haja uma considerável diferença de resolução espacial entre as duas imagens utilizadas 

(1,90m), favorecendo o erro de identificação, esta redução de área se constitui no aumento 

percentual de outros usos em relação a área total da bacia, como por exemplo o aumento de 

“solo exposto”, e, também, sobretudo, no agregamento de construções em áreas já urbanizadas, 

com a ocupação de lotes em áreas que ainda não estavam totalmente edificadas, provocando o 

aumento da impermeabilidade da bacia.  
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Assim como ocorre na bacia anteriormente analisada, a sub-bacia do Ribeirão 

Caveirinha também possui (e de forma ainda mais intensificada) áreas não construídas onde a 

presença de agricultura urbana fora estabelecida. A figura 17 retrata a massiva presença de 

unidades de agricultura urbana às margens do Córrego Fundo, na região noroeste de Goiânia. 

Conforme indica Souza (2019), a área ilustrada na figura se consolida como a com 

maior concentração de unidades de AU no município; ao todo são 16 distribuídas pelos 

aproximadamente 1,4 km de extensão do córrego. Apesar da alta demanda por água para a 

irrigação da plantação, todos os participantes da entrevista realizada afirmaram a utilização de 

água proveniente de mini poços. Esse fator, como já elucidado anteriormente não confere 

garantia de seguridade para a boa qualidade dos alimentos, nem anula o estresse hídrico a qual 

o curso d’água possa estar submetido. 

 

 

Figura 17: Agricultura Urbana na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

Fonte: Ortofoto (2016). 

 

Ainda de acordo com a pesquisa realizada por Souza (2019) outros locais da bacia 

fazem o uso direto da água dos canais por meio de bombeamento, como é o caso da citada 

unidade de agricultura urbana situada às margens do Córrego do Meio, no setor Chácaras 

Recreio São João. 
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Vegetação 

Na bacia do Ribeirão Caveirinha, a vegetação, conforme se elucida na figura 15, não 

possui uma grande alteração em área quando comparado o ano inicial da série com o ano de 

saída, assim como foi percebido com a classe de uso anteriormente abordada. Entretanto, como 

a própria figura apresenta, a tendência da bacia é de alta neste uso, de forma em que ao longo 

desta janela de 34 anos analisada, sua cobertura aumentou 32,05%. 

Por meio da observação da figura 14 é possível se constatar a importância que a 

recomposição das zonas de Área de Preservação Permanente – APP teve no crescimento deste 

uso. Percebe-se a partir da imagem que no ano de 2006 já havia mais vegetação entorno dos 

canais de drenagem que em 1986, com aumento mais notório a montante das drenagens do 

Córrego Fundo, nos bairros Jd. Curitiba, Jd. Liberdade e Parque Tremendão; no Córrego do 

Meio, situado no bairro Solar Ville e Ch. de Recreio São Joaquim; e já na parte baixa da bacia, 

com uma melhora na vegetação das margens do Ribeirão Caveirinha que vão desde o bairro 

Ch. Maria Dilce, até seu encontro com o Rio Meia Ponte no Residencial Humaitá. 

Nos anos de 2016 e 2020 há a intensificação das faixas de APP nas já citadas áreas, 

assim como uma maior estruturação dessa vegetação a montante do Ribeirão Caveirinha e na 

jusante do Córrego Meio.  

Além das APPs dos canais, se observa que outras manchas de vegetação são 

encontradas na bacia, estejam elas presentes em toda série temporal ou introduzidas em algum 

dos anos de análise. As unidades de conservação presentes na bacia estão listadas no quadro 3. 

 

Quadro 3: Áreas preservadas presentes na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

Unidade de Conservação Aspectos Físicos/ Bióticos 

1 
Reserva Vitória – Bairro Vitória e 

Floresta 
Remanescente de mata seca 

2 
Reserva do Floresta – Bairros São 

Carlos, Vitoria e Floresta 
Remanescente de mata seca 

3 Parque Municipal Curitiba Remanescente de mata seca 

4 Parque Linear Curitiba APP do Córrego Fundo (nascente) 

5 Parque Municipal Curitiba IV 
APP do Córrego Fundo, remanescente de Mata Ciliar 

descaracterizada 

6 
Parque Residencial Mansões 

Paraíso 
APP do Córrego Fundo, remanescente de mata ciliar 

7 Parque Municipal Solar Ville III transição entre Cerrado stricto sensu e Cerradão 

8 Parque Municipal Solar Ville I Remanescente de mata seca 

9 Parque Municipal Solar Ville II Remanescente de mata seca 
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10 
Parque Residencial Recanto das 

Garças 
Vegetação descaracterizada, área em reflorestamento 

11 Parque Municipal Jardim Real Remanescente de mata seca 

12 Parque Municipal Pinheiros Vegetação descaracterizada, APP do Córrego Caveiras 

13 
Parque Residencial Pilar dos 

Sonhos 
Vegetação descaracterizada 

14 Parque Municipal Bosque do Lago Remanescente de mata seca 

15 Parque Village Maringá Vegetação descaracterizada 

16 Parque Setor Barra da Tijuca APP do Córrego Caveiras, vegetação Descaracterizada 

17 Parque Municipal Miguel Abdala Remanescente de Mata Ciliar 

18 Parque Residencial London Park 
APP do Córrego Caveiras, possui área brejosa e vegetação 

descaracterizada 

19 Parque Municipal Jardim Helou Vegetação descaracterizada 

20 
Parque Municipal Jardim Nova 

Esperança 
APP do Córrego Caveiras com vegetação descaracterizada 

21 Parque Municipal Marabá APP do Córrego Caveiras, remanescente de Mata Ciliar 

22 Parque Jardim Fonte Nova 
Remanescente de Mata de Galeria, APP do Córrego Capivara 

(nascentes) 

23 Parque Maria Lourença Remanescente de Mata Seca 

24 Parque Municipal das Acácias Vegetação descaracterizada (gramíneas) 

25 Parque das Flores I 
Remanescente de Mata Ciliar, APP de afluente do Córrego 

Caveiras em processo de revegetação 

26 Parque das Flores II 
Remanescente de Mata Ciliar, APP de afluente do Córrego 

Caveiras, em processo de revegetação 

27 Parque Cristina Extensão 
Remanescente de Mata Ciliar descaracterizado, APP do 

Córrego Caveiras 

28 
Parque Municipal Residencial Hugo 

de Moraes – I 
APP Córrego Mata ciliar descaracterizada 

29 
Parque Municipal Residencial Hugo 

de Moraes – II 

Vegetação descaracterizada com poucos espécimes arbóreos e 

predominância de gramíneas 

30 Morro do Além Vegetação descaracterizada com predominância de gramíneas 

31 Parque Municipal Guarema 
Mata de galeria parcialmente descaracterizada com parte 

brejosa 

32 
Parque Municipal Ione Martins do 

Carmo 

Remanescente de Mata Seca e Mata Ciliar, APP do Córrego 

Caveiras, população de Micos-estrela 

33 
Parque Municipal Urias Alves 

Tavares 
APP do Córrego Caveiras, área Brejosa 

Fonte: AMMA, s.d. 

 

Solo exposto 

Em termos de distribuição em área na bacia, a classe de uso “solo exposto” apresentou 

uma dinâmica diferente das demais, conforme se confere no seu gráfico de tendência da figura 
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15. Apresentando uma inclinação à queda entre os anos de 1986 a 2016, em 2020 a área de solo 

exposto atingiu 3,85 km², um aumento estimado em 34,6% em relação ao primeiro ano 

analisado. 

Considerando o mapa da figura 14, verifica-se que este crescimento se deu de forma 

mais evidente em decorrência da classificação das terras da região do aterro sanitário de 

Goiânia no ano de 2020 como solo exposto, devido a data de captura do imageamento neste 

recorte (05/10/2020) e a intensificação dos tons terrosos.  

 

 

Figura 18: Vista do aterro sanitário de Goiânia. 

 

Retratado acima na figura 18, o aterro sanitário do município, criado em 1983 como 

destinação aos resíduos sólidos gerados em Goiânia, se localiza no bairro Chácara Recreio São 

Joaquim, entre os mananciais Córrego do Meio e Ribeirão Caveirinha. Atualmente teve sua 

área de depósito ampliada para a fim de suprir a demanda, gerando assim uma vida útil de mais 

25 anos para o aterro (ABREU, 2019; Goiânia, 2016). 

Além dessa região, há um aumento da classe também em áreas onde está ocorrendo a 

expansão urbana e em pontos dispersos da bacia. 

 

Vias não asfaltadas 

Acompanhando a tendência da expansão urbana e seus aparatos de infraestrutura, ao 

longo destes 34 anos analisados houve uma diminuição de aproximadamente 66% em área total 

de vias não asfaltadas. Em 2020 apenas bairros da alta bacia, onde localiza-se a maior faixa de 

área não construída e alguns bairros em processo de expansão e de chácaras possuam vias sem 
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asfaltamento, tais como:  o Residencial Park Solar, o Residencial Solar Ville, a Ch. de Recreio 

São Joaquim, o Residencial London Park e o Jd. Petrópolis. 

 

Vias asfaltadas 

Impulsionada pela transformação da região por meio do desenvolvimento urbano, as 

vias asfaltadas na bacia tiveram um impressionante aumento de 1254,5% em área ocupada, de 

acordo com o estudo. Este expressivo número se faz visível com a figura 12, onde é possível 

visualizar que no ano de entrada da série apenas as principais vias de escoamento eram 

asfaltadas, no mais, vias arteriais e coletoras presentes nos bairros ainda não eram em maioria 

asfaltadas.  

Invertendo este cenário, no ano de 2020 tem-se que 87,65% de todas as vias 

(independente do avanço em infraestrutura) se configuravam como asfaltadas, abrangendo 

quase 10% da área da bacia, segundo consta na figura 14, situação bastante diferente de 1986 

quando esta classe não se distribuía nem em 1% da bacia.  

 

Água 

Apesar de sempre representar uma modesta porção da bacia (nunca ultrapassando 

0,5% em ocupação total, segundo a figura 16), a classe de uso denominada como água abrange 

as áreas onde o curso d’água foi represado ou em outras situações em que o acúmulo de água 

se faz presente, como em tanques de piscicultura e de oxidação. Apesar da área expressa por 

este uso oscilar, sobretudo se analisado os anos finais da série, há um aumento de 55,5% em 

sua representação na bacia.  

Algumas das áreas em barramento e retenção estão presentes na bacia deste 1986, 

como as represas do alto curso do Ribeirão Caveirinha, o tanque de piscicultura do córrego que 

integra o Córrego Fundo, e os tanques de oxigenação do frigorífico JBS na Ch. Mansões Rosa 

de Ouro. Posteriormente, há a introdução de novos represamentos, como os presentes no 

Córrego do Meio (figura 19); de lagoas criadas em parques municipais com a finalidade 

promover lazer para a população, como é o caso dos Parque Nova Esperança e Fonte Nova; e 

de novos tanques de oxigenação para os efluentes gerados no aterro sanitário. 
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Figura 19: Represamento no curso do Córrego do Meio. 

 

Estas são importantes áreas para a qualidade hídrica da bacia, especialmente os 

tanques de piscicultura e de oxigenação, pois geram um maior risco de contaminação do solo 

caso o manejo seja efetuado de forma incorreta, atingindo consequentemente os canais de 

drenagem, e até mesmo a população que consome as hortaliças irrigadas com estas águas.  

 

Área construída 

Em termos de transformação no uso e cobertura do solo é possível afirmar que a classe 

de solo “área construída” foi a de maior destaque na bacia do Ribeirão Caveirinha, se tornando 

evidente a partir da visualização da figura 14. Iniciando a análise com apenas algumas manchas 

espalhadas por locais pontuais da região, a classe termina como a mais abrangente da bacia, 

com 44% da área total ocupada (conforme a figura 16), representando um aumento 1002,08% 

deste uso em relação ao recorte temporal utilizado. 

No ano de 1986, com a expansão urbana orientada para esta faixa do município, nota-

se pela figura 14 que os bairros da região noroeste que primeiro se desenvolveram são 

justamente os que foram destinados à moradia popular, sendo eles a Vila Finsocial, a Vila 

Mutirão e o Jardim Nova Esperança. Outros bairros com criação anterior aos citados também 

estavam em crescimento, como os setores Cândida de Morais (região noroeste), Santos Dumont 

(região centro-oeste), Parque Industrial Paulista e Vila Regina (ambos na região oeste). Na 

região norte, bairros criados ainda na década de 1960 têm seu desenvolvimento elucidado no 

mapa, como é o caso da Vila Maria Dilce, Vila Cristina, Granja Cruzeiro do Sul, Jardim 

Diamantina e Setor Urias Magalhães. 
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A partir do ano de 2006 a urbanização se consolida e se expande envolvendo grande 

parte da bacia por meio da conversão de áreas não construídas. Esta rápida intensificação da 

expansão na região provocou diversas zonas de conflito de uso do solo ao misturar elementos 

remanescentes do processo de ocupação a novos componentes urbanísticos. Como se mostra 

na figura 20, a paisagem tipicamente rural com a presença de animais característicos está 

inserida em meio à paisagem tipicamente urbana, revelando uma nova composição visual em 

determinadas zonas urbanas e periurbanas. 

 

 

Figura 20: Conflito de uso do solo na paisagem urbana do município. 

 

Nos anos subsequentes, sobretudo no intervalo de 10 anos entre 2006 e 2016, há a 

ampliação da expansão urbana nas regiões norte e noroeste com a criação de novos 

loteamentos, condomínios fechados e empreendimentos de grande porte, consolidando-se no 

ano de 2020 e por consequência elevando a pressão ambiental na área a partir das novas 

características provindas da antropização da bacia. 
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CAPÍTULO V: MODELAGEM HIDROLÓGICA DAS SUB-BACIAS 

 

O uso de modelagens hidrológicas agregados a técnicas de SIG tem se demonstrado 

uma importante ferramenta na compreensão do dinamismo ambiental nas últimas décadas, 

frente ao desafio das mudanças impostas a este sistema pelas ações humanas. 

Um modelo espacial dinâmico é conceituado por Burrough (1998) como “uma 

representação matemática de um processo do mundo real em que uma localização na superfície 

terrestre muda em resposta a variações em suas forças direcionadas” (apud PEDROSA e 

CÂMARA, 2003). 

Englobada dentre as várias áreas de abrangência que um modelo espacial dinâmico 

pode apresentar nos desdobramentos de análises ambientais, a modelagem hidrológica, adotada 

como elemento de pesquisa no presente capítulo, é então definida por Rennó e Soares (2003) 

como a “representação matemática do fluxo de água e seus constituintes sobre alguma parte da 

superfície e/ou subsuperfície terrestre. 

Com o intuito de se analisar as implicações da acentuada mudança no uso e cobertura 

do solo no sistema hidrológico das sub-bacias estudadas, foi a adotado como metodologia de 

desenvolvimento da modelagem hidrológica o uso do Método Racional, trabalhado (em maior 

parte) em ambiente SIG. 

O método racional é uma metodologia que utiliza de diversas etapas e processos para 

chegar ao seu produto principal: a estimativa de vazão máxima/de pico de uma pequena bacia 

hidrográfica, identificada pela uma relação direta entre precipitação e escoamento superficial 

em que se sustenta.  

De acordo com Tucci (1993), o método racional assume três princípios:  

 

a) A duração da precipitação intensa deve ser igual ao tempo de concentração, pois assim 

sendo toda a bacia contribui com o escoamento (e, segundo o autor, admite-se que a 

bacia é suficientemente pequena); 

b)  Atribui, com base nas características da bacia, a variável Coeficiente de Escoamento 

Superficial (C) como o de perdas; 

c) Não avalia o volume da cheia e a distribuição das vazões. 

 

Há, entretanto, um desacordo em relação à área máxima que pode ser englobada pelo 

método devido também à uma falta de consenso científico dos limites de delimitação entre 
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bacias pequenas, médias e grandes, o que se reflete nas diversas adoções metodológicas de 

limites em área utilizadas em pesquisas pelo mundo, conforme se avalia na figura 21. 

 

 

Figura 21: Valores limites de áreas de bacias utilizadas no método racional. 

Fonte: TOMAZ, Plínio. 

 

Conforme explicita Santos (2022), a utilização do método racional associada a 

técnicas de processamento em SIG tende a representar melhor a heterogeneidade da variação 

espacial e temporal da área em análise, de forma a diminuir as possíveis limitações do método 

para bacias com área superior à 4,0 km² (NUNES, 2007). 

 

5.1 Metodologia de desenvolvimento da modelagem hidrológica nas sub-bacias 

O processamento de dados que originou as análises expostas nas subsequentes seções 

foram geradas por meio de uma sequência de equações e fórmulas matemáticas empregadas 

para o uso do método racional e suas modificações.  

A aplicação do método racional denota no interesse em se analisar o escoamento 

superficial de um determinado território, se concluindo com a estimativa de vazão dos cursos 

de uma bacia hidrográfica, sendo então este o principal produto gerado por essa metodologia. 

A vazão pode então ser estipulada com a equação:  

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝐶.𝑖.𝐴

3,6       Equação [9] 

 

 



78 

 

Sendo, 

Qmax =  Vazão máxima de escoamento superficial (m³/s); 

C = Coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

I = Média das intensidades máximas de precipitação (mm/h); 

A = Área da bacia hidrográfica (km²). 

 

A determinação da vazão máxima, entretanto, requer a realização de outras etapas por 

meio do cálculo e análise de outros atributos mediante os dados anteriormente gerados (solo e 

uso do solo). Desta forma, serão aqui descritos os procedimentos utilizados na aplicação da 

metodologia adotada conforme a ordem em que foram trabalhados (sejam elaborados em 

ambiente SIG, sejam elaborados manualmente). 

Na primeira etapa do processamento se determinou o Grupo Hidrológico (GH) das 

classes de solo presentes na bacia. Indicando a potencialidade dos solos à erosão e à infiltração 

(e consequentemente ao escoamento superficial, tendo em vista que são ações inversas), Sartori 

et al. (2005) distingue os solos brasileiros em quatro grupos distintos: 

 

Grupo Hidrológico A - Solos profundos e muito profundos, com alta taxa de infiltração e alto 

grau de resistência e tolerância à erosão, bem drenados, de textura argilosa ou muito argilosa 

(associado a classe dos Latossolos nas áreas estudadas). 

Grupo Hidrológico B - Solos profundos com moderada taxa de infiltração e moderada 

tolerância à erosão (não associado a nenhum solo nas áreas de estudo). 

Grupo Hidrológico C - Solos profundos a pouco profundos com baixa taxa de infiltração e 

baixa tolerância à erosão, com argila em baixa atividade (associado aos Cambissolos nas bacias 

analisadas) 

Grupo Hidrológico D - Solos rasos com taxa de infiltração muito baixa com pouquíssima 

resistência e tolerância à erosão (associados a classe dos Neossolos nas áreas de análise). 

 

A execução da identificação dos GH propicia a identificação do Número de 

Escoamento, também descrito como Curve Number (CN). Este é um índice pré-determinado 

pela literatura e descrito por diversos autores, sendo composto por três fatores: o grupo 

hidrológico dos solos, o uso e cobertura dos solos, e as condições de umidade dos solos 

(TOMAZ, 2011). Abaixo se identificam os valores de CN para ambientes urbanos e 

periurbanos conforme expresso por Tucci (2001). 
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Fonte: Tucci (2001). 

 

A seguinte etapa consiste na utilização dos valores encontrados pelo índice CN para a 

obtenção dos valores de retenção potencial de água no solo (S), em que se é considerada a 

seguinte equação: 

 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254      Equação [10] 

 

Sendo, 

S = Retenção potencial de água no solo (mm); 

CN = Curve Number (adimensional). 

 

O tempo de concentração (Tc) é um dos elementos mais importantes no 

desenvolvimento da metodologia por se tornar fundamental para a boa análise dos seguintes 

índices. Este se constitui no tempo que a água precipitada em toda bacia leva para contribuir 

com o escoamento superficial e atingir o exutório. Dessa forma sua equação se apresenta como:  

 

𝑇𝑐 =  7,58 (
𝐿

𝑆𝑤0,5)0,79      Equação [11] 

 

Sendo, 

Tc = Tempo de concentração (min); 
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L = Comprimento de fluxo (km); 

Sw = Declividade média (m/m). 

 

A realização do cálculo da média das intensidades máximas de precipitações se 

estipula por meio da relação intensidade-duração-frequência (IDF) com a utilização de uma 

extensa base de dados pluviométricos. Para a consideração da equação referente a este índice, 

exemplificada abaixo, adotou-se os dados hidrológicos presentes na obra de Oliveira et al. 

(2005). 

 

𝐼𝑚 =  
𝐾.𝑇𝑟𝑎

(𝑡+𝑏)𝑐      Equação [12] 

 

Sendo, 

Im = Média das intensidades máximas de precipitação (mm/h); 

T = Tempo de retorno (25 anos) 

t = Tempo de concentração (min) 

K = 920,45 

a = 0,1422 

b = 12 

c = 0,7599 

 

A fase final da aplicação do método racional para a elaboração dos produtos 

apresentados na seguinte seção se inicia com a precipitação efetiva (Pe), que faz referência à 

porção de precipitação que irá escoar superficialmente após o solo apresentar sua máxima 

saturação para infiltração. Segundo apresenta Leal et al. (2017), esta é a água que pode ser 

drenada superficialmente e se relaciona com as cheias em corpos hídricos. Assim, seu cálculo 

é representado por meio da equação: 

 

𝑃𝑒 =  [
(𝑃−0,2.𝑆)2

(𝑃+0,8.𝑆)
]     Equação [13] 

 

Sendo, 

Pe = Precipitação efetiva (mm); 

P = Precipitação considerada (mm); 

S = Retenção potencial de água no solo (mm). 
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A precipitação considerada (P), integrante da equação da Pe, por sua vez, representa 

a lâmina total precipitada na bacia, sem as perdas em infiltrações e outros destinos que não o 

escoamento e pode ser obtida por meio da equação: 

 

𝑃 =  𝐼𝑚 𝑥 𝑇      Equação [14] 

Sendo, 

P = Precipitação considerada (mm); 

Im = Média das intensidades máximas de precipitação (mm/h); 

Tc = Tempo de concentração (min). 

 

A última etapa para a obtenção da vazão máxima (destacada na equação 1) é a 

elaboração do coeficiente de escoamento superficial (C), representada a quantidade de água 

precipitada que de fato irá escoar pela bacia sem as perdas por infiltração e outras intercepções, 

sendo assim medida por meio da razão entre a precipitação efetiva e a precipitação considerada, 

conforme expressa a fórmula: 

 

𝐶 =  
[

(𝑃−0,2.𝑆)2

(𝑃−0,8.𝑆)
]

𝑃
     Equação [15] 

 

Sendo, 

C = Coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

P = Precipitação considerada (mm). 

 

5.2 Modelagem hidrológica da sub-bacia do Córrego Água Branca 

As análises realizadas por meio do método racional para a obtenção da modelagem 

hidrológica da sub-bacia do Córrego Água Branca se apresentam a seguir a partir da análise 

dos dados gerados para os atributos de precipitação efetiva, coeficiente de escoamento 

superficial e vazão máxima (ou de pico). 
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5.2.1 Precipitação Efetiva  

A associação entre os componentes solo, uso e cobertura do solo e precipitação 

(estipulada para o município de Goiânia conforme testado por Oliveira et al. (2005)) das sub-

bacias resultaram em diferentes cenários, correspondentes ao ano do imageamento analisado. 

A figura 21, disposta abaixo, ilustra a mudança de comportamento da bacia em relação 

a precipitação efetiva, ou seja, o total de água precipitada apta ao escoamento superficial. 

Torna-se possível observar com clareza o aumento progressivo das tonalidades em azul escuro, 

simbolizando a ampliação das regiões com maior possibilidade de escoamento, muito devido 

a intensificação do processo de urbanização.  

 

 

Figura 21: Mapa de precipitação efetiva na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

De forma geral, como se apresenta na figura 22, a tendência é de diminuição das zonas 

onde a precipitação efetiva é menor associada ao aumento das zonas onde a precipitação efetiva 

se torna mais intensa. Dentro da faixa temporal analisada, o intervalo de precipitação efetiva 

denominado com classe 1 obteve o maior percentual de diminuição em área, com 63,68% a 

menos ao se comparar os anos final e inicial da série; seguido pela classe 3, com diminuição 

de 30,25% de área; e pela classe 2, com uma área territorial na bacia 9,11% menor. Em 

contrapartida, os intervalos das classes 4 e 5 demonstraram significativo aumento, 

contabilizando 86,15% e 123,55%, respectivamente. 
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Figura 22: Porcentagem de área ocupada por classes de intervalo de Pe na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

O aumento do volume de Pe ao decorrer dos anos na sub-bacia se intercede com o 

aumento dos níveis de impermeabilização ao qual vários setores da bacia foram submetidos. 

Ao analisar a figura 21, nota-se que a maior intensificação de precipitação destinada ao 

escoamento ocorre nos bairros Jd. Brasil, Jd. Novo Mundo e Jd. Novo Mundo II, no qual o 

aumento ou a diminuição percentual das classes de Pe podem ser identificados na tabela 15. 

 

Tabela 15: Área (m) e diferença percentual das classes de Pe entre os anos de 1986 e 2020 

nos bairros Jd. Brasil, Jd. Novo Mundo e Jd. Novo Mundo II. 

 

Jd. Brasil 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 11.347,66 5.191,99 (-) 54,24 

2 4.212,16 5.636,22 (+) 30,8 

3 39.741,15 6.841,90 (-) 82,78 

4 20.698,65 14.261,87 (-) 31,09 

5 41.729,61 85.797,25 (+) 105,60 

Jd. Novo Mundo 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 624.684,18 191.824,09 (-) 69,29 

2 268.844,95 217.528,50 (-) 19,08 

3 732.215,60 317.463,40 (-) 56,64 

4 899.688,00 1.323.628,96 (+) 47,14 

5 321.599,40 796.587,18 (+) 147,69 

Jd. Novo Mundo II 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 15.810,98 6.117,15 (-) 61,31 

2 19.162,41 18.637,73 (-) 2,73 

3 56.748,81 20.158,89 (-) 64,47 

4 6.344,20 8.230,90 (+) 29,73 

5 1.090,19 46.011,93 (+) 4120,54 

 

Com a interpretação da tabela é possível afirmar que todos os bairros abordados 

obtiveram aumento na classe 5, sobretudo o Jd. Novo Mundo II, que apresentou um aumento 
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de 4120,54% de maior quantidade de volume apto ao escoamento. A área deste bairro sofreu 

uma grande descaracterização de sua paisagem entre 1986 e 2020, uma vez que neste primeiro 

ano sua construção ainda não havia sido iniciada, elevando desta forma seu total de área 

impermeabilizada (área construída e vias asfaltadas) em 3867,51% até o ano de 2020.  

Um possível agravante para esta expressiva presença da classe 5 de Pe, tanto no Jd. 

Novo Mundo quanto no Jd. Novo Mundo II, torna-se a proximidade com o canal de drenagem 

do Córrego Buriti aliado à uma intensa declividade que se manifesta no local, o que contribui 

para o aumento da velocidade de escoamento dos fluxos, fator que potencializa transtornos 

socioambientais relacionados à hidrologia local. O Jd. Brasil distingue-se dessa característica 

ao se situar em uma região aplainada e distante dos canais, mas ainda sim sua intensificação 

antrópica (aumento de 112,68% em área impermeabilizada) aliada aos demais fatores 

abordados anteriormente fizeram desta uma zona de atenção. A consolidação da classe 5 no 

bairro é ilustrada na figura 23. 

 

 

Figura 23: Transformação de volume de Pe conforme intensificação urbana no Jd. Brasil. 

 

5.2.2 Coeficiente de Escoamento Superficial  

Demonstrando poucas divergências espaciais com a precipitação efetiva (elucidada 

acima), a sub-bacia do Córrego Água Branca possui suas zonas de maior concentração e 

intensificação do escoamento superficial delimitadas nas mesmas porções onde a Pe se faz mais 

expressiva, como se ilustra na figura 23. 
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Figura 23: Mapa de Coeficiente de Escoamento Superficial na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

A figura 24 disposta abaixo realça o percentual em área que cada classe do 

adimensional índice de coeficiente de escoamento superficial (C) apresenta ao decorrer da série 

histórica, onde torna-se nítido a tendência de aumento que vários intervalos apresentaram 

(sendo numa escala de 0 a 0,9 o maior valor correspondendo a um escoamento mais acentuado). 

Desta forma, as classes de maior crescimento foram a 3 e a 7.  

 

 

Figura 24: Porcentagem de área ocupada por classes de intervalo de C na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

É necessário destacar além das características de solo e da precipitação na constituição 

dos dados de escoamento, o importante fator do uso do solo nas dinâmicas hidrológicas 

terrestres. O mapa ilustrado na figura 23 demonstra como zonas de intenso processo de 
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escoamento também as vias de trânsito asfaltadas, que devido ao seu elevado nível de 

impermeabilização e baixa capacidade de infiltração torna-se o elemento com máxima 

correspondência à um alto escoamento superficial dentro das feições urbanas, conferindo-se 

como principal difusor das concentrações de fluxo. 

A sub-bacia do Córrego Água Branca, que recebeu recentes intervenções de 

recuperação de degradação ambiental possui diversos pontos que fomentam a discussão acerca 

da mudança no uso e cobertura do solo como intensificador do escoamento superficial urbano 

na região. A figura 25 retrata visualmente os pontos de vistoria registrados nas proximidades 

das nascentes do Córrego da Mina e do Córrego Água Branca, indicando componentes que 

(dentre outros aspectos) retratam uma grande possibilidade de escoamento superficial. 

Conforme se observa na imagem, os pontos 1 e 2 localizam-se nas proximidades da 

nascente do Córrego da Mina, estabelecidos na mesma rua, porém em quadras distintas. O 

ponto 1 foi registrado dentro da porção de APP recém revitalizada pela prefeitura do município, 

em que houve o aumento de infraestrutura na passagem de pedestres (1b) e na inserção de 

placas educativas sobre a área (1c), e o plantio de mudas para a proteção da nascente (1a), onde 

contraditoriamente há a presença de um animal exótico. Há nas imagens do ponto 1 evidências 

que indicam o forte fluxo d’água que este trecho recebe, tais como as grandes dimensões de 

diâmetro da boca de lobo presente na imagem 1c e na quantidade de dutos que encaminham a 

água recolhida pelo sistema de drenagem para o leito do córrego. 
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Figura 25: Pontos 1 a 4 do registro de campo realizado na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

O mapa de fluxos da figura 25 demonstra que a Av. B do setor Água Branca, onde se 

situam os pontos 1 e 2, possui  um padrão de arruamento igual ao das linhas de fluxo, o que 

estimula sua concentração e velocidade de escoamento. A imagem 2e, a montante do ponto 1, 

salienta ainda um acentuado declive com a transição entre os relevos suave ondulado e 

ondulado, que impulsiona a velocidade dos fluxos e justifica a presença e melhoria da 

infraestrutura na APP, uma vez que esta porção se torna alvo de uma degradação mais possível. 

Os pontos 3 e 4, representados pelas imagens 3f e 4g, respectivamente, também se 

localizam na passagem entre relevos suave ondulados e ondulados. Na imagem 3f é possível 

constatar o grau de inclinação ao qual a rua Anápolis, no Jd. Novo Mundo está submetida, via 

esta de grande importância pela proximidade com a nascente do Córrego Água Branca, cujo a 

APP a esta altura do canal se intercepta também ao Parque Jardim Novo Mundo Extensão. A 

imagem 4f por sua vez, demonstra o declive da encosta do canal a partir do “terraceamento” 

executado na forma de campos de futebol. 

O ponto de visita número 5, representado abaixo pela figura 26 pela imagem 5a, possui 

as mesmas configurações estruturais descritas para a imagem 3f, disposta sobre um relevo 

transicionando entre o suave ondulado e o ondulado, com uma longa rampa declivosa que tende 
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a intensificar a velocidade do escoamento por meio da energia cinética imprimida ao fluxo de 

água. Este ponto, localizado na rua Londrina, no Jd. Novo Mundo, apresenta características 

que podem convergir em possíveis alagamentos e inundações na parte inferior da via, onde há 

a tendência de acúmulo de água, caso não haja um sistema eficiente de microdrenagem urbana. 

 

 

Figura 26: Pontos 5 a 7 do registro de campo realizado na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

Nos pontos 6 e 7 foram observados uma mudança na declividade do terreno e na 

altitude da encosta do canal em relação à av. Lincoln, onde as imagens 6b, 6c e 7d foram 

obtidas. A água escoada proveniente de toda a área de contribuição à margem esquerda do 

Córrego Buriti tem como destino essa encosta, já que para exercer seu caminho natural ao canal 

de drenagem, a água precisa atravessá-la, isto implica em uma massiva quantidade de água que 

atinge uma zona que é habitada. Na imagem 7d é possível notar na guia da calçada uma certa 

quantidade de bocas de lobo que possuem como objetivo disciplinar o fluxo e minimizar o 

escoamento que irá atingir a encosta do leito. Outro agravante pode ser notado na figura, nas 

imagens 6b e 6c a presença de resíduos dispostos em locais inadequados indicam que estes 

estão sujeito ao arraste durante um evento de chuva, podendo entupir os canais de escoamento 

da microdrenagem dilatando a problemática do volume de escoamento superficial. 
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As margens do Córrego Buriti é uma área de grande preocupação socioambiental no 

município devido ao modelo de ocupação humana que se instalou nas proximidades do canal 

e das atividades lá exercidas. De acordo com a Defesa Civil de Goiânia, no ano de 2021, centro 

e trinta e sete famílias foram retiradas de suas moradias que se encontravam inseridas dentro 

da área destinada à APP, no setor Novo Mundo. O local que consistia em ser uma área de risco 

devido à eminência de um dos maiores processos erosivos do município, cujo ocupação 

colabora para seu desenvolvimento. As moradias que permanecem a ocupar a área se 

encontram à no mínimo 100m do canal, porém o lançamento de efluentes a céu aberto continua 

contaminando o solo por meio do processo de percolação, e o córrego, devido a orientação do 

escoamento, e promovendo a disseminação de doenças à população. 

  

 

Figura 27: Deposição de resíduos na nascente do Córrego Buriti, na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Fonte: Defesa Civil. 

 

A figura 27, disposta acima, mostra sob três ângulos diferentes a presença maciça de 

resíduos depositados de maneira inadequadamente na área onde se situa a nascente o Córrego 

Buriti, tornando esta uma das regiões de maior importância da bacia.  

De acordo com a Defesa Civil do município, a nascente do córrego já se encontra 

assoreada devido ao transporte de lixo pelo escoamento superficial até a calha do canal, o que 

contribui para o estresse hídrico da bacia e para a diminuição do fluxo de água em momentos 

de estiagem. Além disso, há o aumento da possibilidade de contaminação do canal, uma vez 
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que a tendência desta vertente transformada em lixão clandestino é de promover o transporte, 

e logo, a deposição destes materiais no leito.  

Observando ao fundo das imagens é possível se constatar a presença de hortas urbanas 

na vertente oposta, que podem ser diretamente ser afetadas pela baixa qualidade da água, 

atingindo certo potencial em provocar males aos consumidores destes alimentos. 

Na figura 28 podemos observar novos pontos que apresentam evidentes condições de 

um escoamento expressivo. O ponto 8, disposto sobre uma zona de relevo ondulado, está 

localizado na parte mais baixa da rua Serra do Fogo - Res. Sonho Verde, concentrando boa 

parte dos fluxos da área de contribuição da bacia à margem direita do Córrego Água Branca.  

 

 

Figura 28: Pontos 8 e 9 do registro de campo realizado na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

As imagens 8a e 8b mostram, respectivamente, o declive da via e as adaptações na 

infraestrutura de drenagem urbana para receber o volume de escoamento que atinge a área. A 

imagem 8c por sua vez ilustra o declive da encosta direita do córrego, em que se é possível 

notar ao fundo uma pequena ponte para travessia de pedestres sob o curso d’água. 

Por meio das imagens obtidas no ponto 9 (imagens 9d e 9e) é possível se ter visão da 

vertente do canal logo após a confluência entre os Córregos Buriti e Água Branca pela rua Cel. 
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Manoel Antônio Vieira - Jd. Califórnia, onde nota-se uma feição com uma extensa rampa 

declivosa em direção ao canal de drenagem. Conforme aponta Fonseca et al. (2020), a 

declividade associada ao comprimento de rampa em um talude gera uma velocidade de 

escoamento que confere maior fragilidade ao ambiente. Ao lidarem com estes fatores em uma 

área de pastagem, os autores afirmam que este fator topográfico foi fundamental para a 

potencialização de formações erosivas ocasionadas pelo aumento do volume e da velocidade 

de escoamento. Esta análise vai de encontro à situação apresentada pelo talude abordado, uma 

vez que, por receber uma grande e veloz quantidade de água, esta região da vertente possui o 

desenvolvimento histórico de feições erosivas.  

 

5.2.3 Vazão de Pico 

 

Todo este aumento progressivo nos índices de escoamento superficial das águas 

pluviais ia, claramente, se refletir na vazão estipulada para o curso d’água na sub-bacia. O 

aumento indiscutível das taxas de impermeabilização na sub-bacia expôs a região a uma tensão 

hidrológica, do ponto de vista em que há um grande volume de água sendo escoado em 

detrimento a uma queda no potencial de infiltração devido a diminuição das áreas permeáveis.  

Segundo afirma Maus et al. (2007) os altos picos de vazão em áreas urbanas são 

provocados pela degradação das estruturas e pelo aumento da impermeabilidade da superfície, 

provocando uma maior intensidade e frequência na ocorrência de inundações. Além disso, os 

autores alegam que a redução de áreas de infiltração e recarga do nível freático influenciam 

negativamente na manutenção das vazões mínimas dos mananciais.   

Abaixo na figura 29, na qual se encontra representado o histórico de vazões de pico 

da sub-bacia do Córrego Água Branca, um crescente avanço na quantidade de água a percorrer 

os canais em um evento de intensa precipitação pode ser notado comparando-se os resultados 

obtidos entre os anos de 1986 e 2020. No ano inicial da série, as condições físicas e o grau de 

impermeabilização da bacia (que ainda estava em fase de desenvolvimento urbano) fizeram 

com que a bacia apresentasse uma vazão de pico de 33,40 m³/s. Em 2006 este valor cresce e 

atinge 41,62m³/s, mas mantém certa estabilidade até o ano de 2016. Contudo, o ano que fecha 

esta análise expressa um grande aumento de volume na vazão, que chega a atingir 59,86m³/s, 

um aumento percentual de aproximadamente 79% em relação ao primeiro ano analisado. 
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Figura 29: Histórico de vazões de pico na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

A problemática envolvendo o aumento da vazão de pico em bacias urbanas perpassa 

sobre vários aspectos, entre os quais podemos destacar o aumento no número de inundações e 

alagamentos e da força de arraste alcançada pela água do canal neste momento de pico. 

Como foi visto anteriormente, as condições físicas da bacia já influenciam para um 

escoamento superficial com potencialidade para o desenvolvimento de velocidade/força por 

meio da energia cinética provocada por um relevo movimentado a partir da presença de longas 

rampas, sejam estas naturais (por exemplo nas vertentes do canal), sejam estas antrópicas 

(realizadas em arruamentos de traçado mal planejado). Em um momento de precipitação, todo 

este volume escoado que se integra ao leito dos mananciais locais adquire força e se torna uma 

questão de atenção com a possibilidade de impacto socioambiental aos moradores e às 

estruturas urbanas. 

Ao se pecar no projeto e dimensionamento das estruturas de drenagem frente a eventos 

extremos (cada vez mais frequentes), estas se sujeitam com maior facilidade a avarias que 

prejudicam em diversos níveis de intensidade a vida de seres humanos e do ambiente em torno. 
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Casos envolvendo chuvas torrenciais e danificação estrutural de pontes devido à força 

e volume de fluxos d’água foram verificados recentemente na sub-bacia do Córrego Água 

Branca em dois pontos distintos.  

A ponte que intercepta a Av. Acary Passos - Res. Vale do Araguaia sob o Córrego 

Água Branca em sua porção  mais à jusante, zona onde há a maior concentração de fluxos e 

energia do canal, foi interditada (conforme publicações de Wolf (2022) e Carneiro (2022) em 

jornais de grande veiculação no município) após sua estrutura não suportar o volume de água 

proveniente de uma intensa chuva ocorrida no dia 19 de fevereiro de 2022 e ceder, como se 

nota na figura 30. Na ocasião, mesmo com a interdição do local por alguns meses para a 

realização das obras, moradores se arriscavam a fazer a travessia denotando em grande perigo 

à integridade física da população. 

 

 

Figura 30: Ponte danificada na Av. Acary Passos, na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Fonte: Wolf (2022) - Jornal Opção. 

 

Outro incidente ocorreu com a ponte sobre o Córrego Água Branca localizado na Av. 

Topázio no Jd. Califórnia, quando, após fortes chuvas no início do ano de 2022, moradores 

comunicaram à defesa civil sobre o subsidencia de parte da pista. Na figura 31 pode se observar 

a interdição de parte da via bem como a irregularidade na superfície provocada por problemas 

em sua estruturação, provocando a visível acumulação de água na pista. De acordo com Lima 

(2022), o problema (recorrente) teria ocorrido em um duto sob uma das pistas (sentido Jd. Novo 

Mundo), que não tinha dimensões suficientes para suportar a vazão de pico de um intenso 

volume de chuva precipitado na região e acabou cedendo. 
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Figura 31: Ponte danificada na Av. Topázios, na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Fonte: Gomes (2022) - Jornal Daqui. 

 

Além destes dois ocorridos envolvendo a danificação da estrutura de pontes na sub-

bacia, a ponte da Av. das Pirâmides no Jardim Califórnia - Parque Industrial, também sobre o 

Córrego Água Branca, também passou por problemas relacionados ao suporte de volume de 

água recebido. Se configurando como a última estrutura antes do desague do canal no rio Meia 

Ponte, a ponte foi interditada pela primeira vez em 2020 (figura 32) para a execução de obras 

de recuperação após o solapamento de parte da lateral da via por um processo erosivo, e voltou 

a ser afetada com o volume de água precipitada no início de 2022. Responsáveis pela obra da 

ponte da Av. Acary Passos afirmam que as intervenções realizadas no local surtirá efeito 

também na estrutura da ponte da Av. das Pirâmides, devido à um maior controle do volume do 

fluxo da drenagem (CAVALCANTE, 2020; CARNEIRO, 2022). 

 

 

Figura 32: Ponte danificada na Av. das Pirâmides, na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

Fonte: Hirose (2020) - Jornal O Popular. 
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As obras de contenção da erosão formada sob a ponte, entretanto, tornaram-se alvo de 

investigações devido a um desvio realizado no curso natural do rio Meia Ponte, onde além do 

aterramento de uma área, houve a descaracterização da APP promovida pela derrubada de 

árvore das margens do rio (RINCON, 2022), conforme se ilustra na figura 33. 

 

 

Figura 33: Finalização da obra na ponte da Av. das Pirâmides e adjacências, na sub-bacia do Córrego Água 

Branca. 

Fonte: Cavalcante (2020) e Rincon (2022) - Mais Goiás. 

 

A situação das pontes das avenidas Acary Passos e Topázios foi verificada durante 

visita in loco alguns meses após os incidentes que as danificaram, resultando na figura 34, 

referentes aos pontos de análise 10 e 11 da sub-bacia. As imagens do ponto 10 revelam a obra 

durante sua execução, notando-se um solo bastante revolvido com uma grande presença de 

materiais de construção (10b). A falta de vegetação marginal neste trecho do canal também 

chama a atenção, não sendo identificadas nas figuras 10c e 10d nenhuma das faixas de APP 

integrada à drenagem. Ao contrário, se apresenta um solo exposto e solto (possivelmente por 

consequência do trânsito de máquinas pesadas), que favorece o processo erosivo, ainda mais 

se observado a inclinação do declive na vertente da imagem 10a, que favorece o ganho de 

velocidade e potência do escoamento, facilitando na remoção do material e seu transporte até 

o leito do Córrego, que se encontra com certo nível de assoreamento, como se confere na 

imagem 10d. 
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Figura 34: Pontos 10 e 11 do registro de campo realizado na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

No ponto 11, registrado na Av. das Pirâmides, houve a recuperação de parte da pista 

que apresentou afundamento em relação ao nível do asfalto, a se notar pela presença de solo 

depositado (visível nas imagens pela tonalidade em vermelho) indicando a restauração do 

problema. A via é de extrema importância para a região por ser a ligação entre os bairros Jd. 

Califórnia e Jd. Novo Mundo, se constituindo também como um canal de escoamento de fluxo 

entre os dois bairros, que se convergem no exato ponto deteriorado (imagem 11f). O Córrego, 

como se nota nas imagens 11e e 11g, está entalhado em uma formação rochosa, o que favorece 

a potência de seu fluxo ao apresentar um leito mais afunilado, com pouco espaço para 

dispersão, se tornando um ponto importante para as regiões à sua jusante, que, como foi 

elencado acima, já enfrenta as consequências da intensa vazão que o canal pode atingir. 

 

5.3 Modelagem Hidrológica da sub-bacia do Ribeirão Caveirinha 

Refletindo a tendência de intensificação de áreas impermeabilizadas pelo 

desenvolvimento urbano na região, a sub-bacia do Ribeirão Caveirinha apresenta durante a 

análise um aumento significativo em sua precipitação efetiva, escoamento superficial, e, 

consequentemente, vazão de pico, conforme se apresenta nas subseções a seguir. 
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5.3.1 Precipitação Efetiva 

 

A espacialização do cálculo de precipitação efetiva evidenciou a transformação da 

bacia e o impacto causado pela rápida urbanização da região. Conforme se verifica na figura 

35, a mudança nesta face do comportamento hidrológico da bacia se abrange por toda sua 

extensão quando se comparado os anos de 1986 e 2020. Dessa forma, os menores índices de 

precipitação efetiva na bacia passam a ocorrer nas proximidades dos canais de drenagem, além 

de algumas regiões onde a presença de áreas não construídas aliadas às características físicas 

do solo favorecem o processo de infiltração, tais como se vê nas porções mais a montante da 

bacia, localizada em grande parte em glebas; e na seção após a confluência do Córrego Fundo 

com o Ribeirão Caveirinha, onde se localizam glebas e bairros como a Ch. Maria Dilce e Jd. 

Gramado I e II. 

 

 

Figura 35: Mapa de precipitação efetiva na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Este aumento de precipitação efetiva, presente em quase toda a bacia, está evidenciado 

na figura 36, referente ao percentual de área ocupada por cada classe de intervalo de Pe ente os 

anos analisados. Por meio da figura constata-se uma inversão nas classes predominantes ao 

longo do recorte temporal, particularmente nas áreas ocupadas pelas classes 1-2, e 4-5.  
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Figura 36: Porcentagem de área ocupada por classes de intervalo de Pe na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Conforme se observa, a classe mais vasta da sub-bacia no ano inicial da análise se 

concentrava no intervalo da classe 2, onde mais de 65% da área se dispunha sobre esta classe; 

em contrapartida, a menos extensa correspondia ao intervalo da classe 5, que possuía apenas 

0,96% em área ocupada. Para o ano de 2020, no entanto, a classe 2 torna-se a segunda em 

distribuição na bacia, enquanto a classe 5 se converte na terceira mais abrangente. Assim, se 

compreende que as classes 1-2 e 4-5 tiveram suas coberturas invertidas, de forma que as classes 

1-2 apresentaram seus maiores domínios em 1986 e os menores em 2020, denotando uma 

tendência de queda progressiva; enquanto as classes 4-5 tiveram suas menores abrangências no 

primeiro ano da série e seus maiores percentuais de ocupação no ano final, demonstrando 

tendência progressiva de alta. 

Com a figura 35 observa-se de forma ilustrada a espacialização das áreas que passaram 

a apresentar uma Pe mais intensa, que pode atingir até 86,77 mm e se distribuem em pequenas 

porções na bacia. Os bairros Jd. Petrópolis, Vila Cristina, Panorama Park e Res. Park Solar, 

como se exemplifica na tabela 14, são exemplos de bairros que tiveram um aumento 

exponencial da classe 5 entre os anos analisados. 

Houve nestes bairros uma completa mudança de comportamento hidrológico com o 

aumento da tendência e do volume de água escoado em relação àquilo que se infiltra. No Jd. 

Petrópolis, a classe 5, que sequer existia em 1986, passou a incorporar uma vasta extensão do 

bairro em 2020, apresentando aumento também na classe 4 e diminuição das demais classes 

(sobretudo da classe 3, que deixou de ser identificada). 
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Tabela 16: Área (m) e diferença percentual das classes de Pe entre os anos de 1986 e 2020 

nos bairros Jd. Brasil, Jd. Novo Mundo e Jd. Novo Mundo II. 

 

Jd. Petrópolis 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 - - - 

2 289.673,49 20.527,58 (-) 92,91 

3 1.003,06 - - 

4 128.018,38 265.422,08 (+) 107,33 

5 - 132.745,26 - 

Vila Cristina 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 - - - 

2 21.637,68 - - 

3 4.086,37 - - 

4 80.518,76 34.268,09 (-) 57,44 

5 7.403,78 79.379,50 (+)  972,14 

Panorama Park 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 - - - 

2 147.296,36 15.420,63 (-) 89,53 

3 2.892,68 133,18 (-) 95,39 

4 46.733,28 124.082,41 (+) 165,51 

5 128,25 57.414,36 (+) 44667,53 

Res. Park Solar 

Classe 1986 2020 Porcentagem 

1 - - - 

2 135.177,28 11.222,36 (-) 91,69 

3 117,59 2.506,59 (+) 2031,69 

4 149.876,99 169.968,60 (+) 13,40 

5 2,06 101.476,38 (+) 4925937,76 

 

Os demais bairros também apresentaram grande transformação hidrológica, no qual 

ainda se pode destacar o setor Panorama Park com um grande aumento da classe 5, e o Res. 

Park Solar, que além de apresentar aumento em três das quatro classes identificadas no bairro, 

apresentou um crescimento exorbitante da classe 5. 

 

 

5.3.2 Coeficiente de Escoamento Superficial 

 O coeficiente de escoamento superficial (C) da sub-bacia do Ribeirão Caveirinha 

obteve uma representação imagética bastante semelhante ao indicado na Pe, consolidando as 

tendências de espacialização então apresentadas.  
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Figura 37: Mapa de Coeficiente de Escoamento Superficial na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Com a figura 37 é possível se constatar a enorme mudança que se sucedeu na bacia 

com o aumento da extensão de áreas impermeabilizadas pelas categorias de uso do solo 

descritas como área construída e vias asfaltadas. Sinalizados na figura, estão representados em 

tons mais escuros de vermelho as partes da sub-bacia que mais tendem a escoar o volume de 

água precipitado, de forma em que pode se constatar a expansão de áreas a partir da maior 

distribuição de tons avermelhados, sobretudo na área de abrangência da região noroeste. 

Conforme se verifica na figura 36, a região onde se concentra as menores estimativas 

de C (locais em que a precipitação tem maior capacidade de infiltração) está situada sobre a 

margem dos canais de drenagem, demonstrando a importante participação da vegetação para 

esta estabilidade ao longo dos anos. Segundo aponta estudos realizados por Alves e Formiga 

(2019), a cobertura vegetal arbórea provoca no sistema a redução do volume de escoamento e 

da vazão de pico, e contribui para o retardo na ocorrência deste. 

A imagem presente na figura 38 torna possível observar a variação da porcentagem 

de extensão atribuída a cada classe dos intervalos estipulados para C, na qual se constata uma 

tendência absoluta de queda das classes 1 e 2, que atingiram seus maiores índices percentuais 

de abrangência em 1986 (especialmente a classe 2, que possuía mais de 65% da sub-bacia sob 

seu domínio), e que regrediram progressivamente em ocupação nos anos posteriormente 

analisados. 



101 

 

 

 

Figura 38: Porcentagem de área ocupada por classes de intervalo de C na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Em contrapartida, verifica-se ainda que as classes 6 e 7 apresentaram tendência 

exponencial de alta durante a série histórica, em que a nova configuração da bacia apresenta a 

classe 6 como a mais abrangente no ano de 2020, com um alcance de quase 50% da área 

analisada. A classe 7, por sua vez, é a que mais aumentou sua área quando comparado os dois 

anos da extremidade analisados, de forma que demonstre um aumento superior a 1000% 

quando comparado os anos de 1986 e 2020. Os intervalos equivalentes às classes 3, 4 e 5, 

apresentaram certo nível de estabilidade dentre os anos. 

Os resultados provocados pela ação do escoamento superficial se refletem no 

desenvolvimento de impactos ambientais que se distribuem pela bacia. De modo geral, a sub-

bacia do Ribeirão Caveirinha passou a apresentar, impulsionada pelo avanço da ocupação 

humana, uma série de características que alteraram o pleno comportamento hidrológico da área, 

a se notar, por exemplo pela forma como se deu o surgimento e evolução do processo erosivo 

do setor Fonte Nova, na região noroeste da capital, retratado abaixo na figura 39.  

 

 

Figura 39: Vista da cabeceira da erosão formada no bairro Fonte Nova. 

Fonte: Desconhecida. 
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Segundo explicita Amaral e Cherem (2014), a formação do processo erosivo no Fonte 

Nova está intimamente relacionado ao aumento da ocupação humana, que modificou as 

características originais da região e, a partir do aumento da impermeabilização sucedeu em tal 

erosão. Em uma análise espacial realizada entre os anos de 2002 a 2014 junto à informações 

técnicas sobre a área, os autores constatam que a partir das transformações em infraestrutura 

ocorridas na região de contribuição (com a intensificação da ocupação e com a transição de 

vias não asfaltadas para asfaltadas), por volta do ano de 2008, a rede pluvial urbana foi 

construída e ligada junto ao canal fluvial, que acabou por provocar a “incisão fluvial e o 

solapamento das margens desde a manilha, até sua foz”. Na figura 38 é possível identificar 

dentro da erosão residuais de manilhas provenientes da tubulação destinada ao disciplinamento 

das águas pluviais junto à vegetação que cresce ao seu redor.  

Assim, ainda segundo Amaral e Cherem (2014), a impermeabilização da área de 

contribuição tornou-se o principal fator motivador da transformação da dinâmica hidrológica 

que influenciou no desenvolvimento erosivo do canal ali pré-existente. Se salienta por fim que 

o fato de a erosão apresentar apenas uma cabeceira denota a responsabilidade da drenagem 

urbana para a degradação da área. 

A visita realizada no local vislumbrou uma parcela da área no bairro Fonte Nova que 

contribui para a continuidade do processo erosivo, bem como a própria erosão em si, localizada 

na avenida FN-1. A seguir na figura 40 é possível visualizar em imagens registradas in loco a 

atual situação da região.  

O ponto 1, relativo à imagem 1a, exprime a face geomorfológica do relevo da região 

ao demonstrar uma superfície côncava que concentra a água escoada das vertentes/arruamentos 

da parte alta do bairro em uma área não construída, que apresenta o nível d'água próximo à 

superfície. O ponto, que se localiza no entorno do Parque Jardim Fonte Nova, na rua FN 11, 

inicia o fluxo do canal ao qual se desenvolve o processo erosivo à jusante. A intensidade do 

escoamento superficial na região pode ser mensurada pelo dimensionamento das bocas de lobo 

da região, assim como se apresenta a peça indicada na imagem 2b, localizada em uma das 

entradas do parque.  
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Figura 40: Pontos 1 a 6 do registro de campo realizado na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Criado a partir do decreto 2.571, de 2004, o Parque Jardim Fonte Nova, que tem como 

intuito proteger os aspectos ambientais da região, resguardando remanescentes de mata de 

galeria e a APP do Córrego Capivara (AMMA, s.d.), possui também uma grande importância 

social aos moradores ao fornecer uma opção de lazer à população. Conforme se ilustra nas 

imagens 3c e 3d, o parque conta com um aparato de assistência aos visitantes e incrementos de 

recreação, tais como áreas para descanso, lago e pista para caminhada. 

Seguindo a continuidade do córrego, mas já fora da área do parque, encontra-se a 

erosão do Jd. Fonte Nova, identificada na figura 40 pelos pontos 4, 5 e 6. A imagem 4e retrata 

a cabeceira do processo, com certa proximidade da avenida que corta a drenagem, onde se nota 

também um suave declive no local que contribui para a convergência de fluxos para o interior 

da erosão, fator que potencializa seu desenvolvimento. Mostrando um diferente ângulo para o 

mesmo ponto, a imagem 4f indica além do crescimento vegetacional no interior e nas margens 

da erosão (o que não se via por exemplo na figura 39), uma intervenção realizada às margens 

do processo para conter o avanço erosivo, dada por meio da criação de diques que interferem 

no escoamento orientado para dentro da erosão, e auxiliam na infiltração do fluxo.  
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Na imagem 5g também é possível identificar este tipo de barragem, embora elaborado 

de forma tecnicamente diferente, resultando em um depósito tecnogênico de resíduos de 

construção civil que foram destinados à esta aplicação. A utilização deste tipo de material 

denota potenciais transtornos não somente à questão da qualidade ambiental do manancial, 

como também apresenta risco de acidentes àqueles que podem vir a transitar pelo local, uma 

vez que foram encontrados materiais perfurantes como restos de vigas de ferro neste ponto. A 

erosão do Jd. Fonte Nova está situada em uma região urbanizada da cidade e em seu entorno 

não há nenhum cercamento ou empecilho para que pessoas e animais acessem a área, sendo 

que a proximidade da erosão com residências ao entorno pode inclusive ser verificada ao fundo 

das imagens 5g e 5h. 

Por fim, a imagem 6i, registrada na parte baixa da erosão, mostra uma fraca drenagem 

que chega a desaparecer mais a jusante mediante a escassez d’água refletida pelo período de 

estiagem em curso durante a visita. Porém, ainda sim, se apresenta uma quantidade significativa 

de resíduos presos às raízes da vegetação, sinalizando a entrada de materiais junto ao fluxo do 

escoamento superficial e indicando que, apesar de contribuir para a diminuição da entrada de 

água na erosão, as intervenções realizadas não foram totalmente suficientes na proteção da 

erosão. 

Outra região verificada que se encontra sob a forte influência do escoamento 

superficial são as imediações do Córrego Fundo, que se inicia no Jd. Curitiba e deságua no 

Ribeirão Caveirinha na Vl. Finsocial. Este ponto da cidade, como elucidado anteriormente, 

possui uma relevante importância para o abastecimento alimentar do município. 

Como se demonstra na figura 41, o córrego nasce em uma região que mesmo com 

espaços vazios à sua montante, se situa em uma área de alta densidade urbana (imagens 7a e 

8b), o que simboliza a presença de espaços onde o escoamento se faz soberano e espaços onde 

o processo de infiltração irá ocorrer com maior facilidade.  
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Figura 41: Pontos 7 a 10 do registro de campo realizado na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

Atravessando toda a região noroeste inserida na área estudada, o Córrego Fundo é um 

dos pontos de maior atenção da sub-bacia por seu curso percorrer esta que se atestou ser a 

porção de maior transformação da paisagem entre 1986 e 2020, em consequência ao seu 

processo de urbanização. Desta forma, o manancial intercepta alguns pontos de atenção devido 

a quantidade de água escoada em virtude da elevada impermeabilização da região. 

Apesar de não estar muito distante da nascente do córrego, e, portanto, não receber 

um grande volume pela injeção de água escoada pelos sistemas de microdrenagem, a Av. do 

Povo - Jd. Curitiba, onde se localizam os pontos 9 e 10, converge boa parte do fluxo de 

escoamento superficial para o canal. Nota-se por meio das imagens 9d a inclinação do 

arruamento facilitando a concentração d’água na parte baixa da pista, por onde percorre o canal. 

A estruturação da boca de lobo (recuada e de maior dimensionamento) da imagem 9c atesta o 

grande volume de escoamento que recebe a via. Alguns incrementos que visam o melhor 

disciplinamento da área podem ser visualizados nas imagens do ponto 10, como a inserção de 

gradeamento na seção da pista que escoa o fluxo superficial ao canal, impedindo que grandes 

objetos caiam no leito e provoquem vítimas ou o entupimento da galeria sobre a ponte, assim 

garantindo a continuidade do fluxo da drenagem. 
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Há indícios que a área tenha recebido obras para adequações estruturais com a 

finalidade de facilitar o fluxo do córrego assim como ocorreu na seção seguinte, na interseção 

do canal com a Av. JC 22. A via, que possui as mesmas similaridades estruturais e 

características de escoamento, e parte do leito do manancial foram readaptadas para a melhor 

funcionalidade do fluxo; além da também inserção de gradeamentos, foram realizadas a 

substituição das manilhas sobre a ponte para uma estrutura modular que forneça uma maior 

vazão ao volume atingido em grandes precipitações; a inserção de blocos dissipadores de 

energia; e a criação de pequenas barragens que favorecem o acúmulo de grandes materiais, 

dificultando que os mesmos de acompanhem o fluxo do canal e facilitando em sua remoção. 

A importância de intervenções como as  executadas se mostram claras para a melhoria 

do comportamento hidrológico e seus efeitos ao se analisar a situação que permeia sobre a 

jusante do canal, onde o extravasamento do volume de água causa danos materiais e se 

transforma a área em zona de risco.  

Já próximo do encontro com o Ribeirão Caveirinha, seção em que atinge maior 

volume e potência devido a contribuição de toda região à montante, o Córrego Fundo apresenta 

certa recorrência em superar sua cota em grandes precipitações e atingir residências próximas. 

O ponto onde se interceptam o córrego e a rua VF 88, na Vila Finsocial, passou a se enquadrar 

como área de risco hidrológico, conforme classificação da defesa civil, após diversos eventos 

de alagamentos e inundações no local, que apresenta diversas moradias estabelecidas próximas 

ao canal de drenagem, dentro da faixa destinada à APP. 

De acordo com a defesa civil do município, o mesmo ocorre sobretudo em virtude do 

grande fluxo gerado no canal durante fortes chuvas não ser comportado pelas manilhas 

presentes sobre a avenida, situação que piora quando grandes objetos transportados pelo 

córrego são impedidos de transpassar sobre a via em função do dimensionamento das manilhas 

e acabam por barrar o fluxo drenado, aumentando consequentemente o nível da água agora 

represada, que mais facilmente atinge casas próximas ao ponto. A figura 42 torna visível a 

problemática envolvendo o local, onde é possível notar na primeira imagem as manilhas 

alocadas sobre o arruamento para dar continuidade ao fluxo d’água, que por vezes são 

insuficientes para o processo de drenagem; e na segunda imagem, a danificação da estrutura de 

uma residência devido ao impacto provocado pelo aumento do volume de água nesta porção 

do córrego, onde ao fundo verifica-se a proximidade da casa com as manilhas de transporte de 

água, indicadas na primeira imagem.  
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Figura 42: Área de risco hidrológico na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

Fonte: Defesa Civil de Goiânia. 

 

Os efeitos do escoamento superficial, entretanto, não são somente encontrados em 

associação à corpos hídricos, à exemplo da área de risco geológico situada entre as ruas I e 

Austrália, no Parque Tremendão. No local, o abrupto desnível, ao qual se visualiza na figura 

43, oferece risco de movimentação de massa quando seu comportamento estrutural é alterado 

pela presença maciça de água que provoca o encharcamento do solo. No ano de 2021, um 

desabamento na vertente ocorreu no local e atingiu dez residências, que tiveram de ser 

interditadas pela defesa civil. 

 

 

Figura 43: Área de risco geológico na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

Fonte: Defesa Civil de Goiânia. 
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5.3.3 Vazão de Pico 

Após se constatar a elevação nos níveis de precipitação efetiva e de escoamento 

superficial entre os anos de 1986 e 2020 - originados por meio do avanço da impermeabilização 

na sub-bacia com o crescimento urbano se orientando de maneira inflamada na região - a vazão 

de pico estipulada para a região naturalmente acompanhou esta tendência de alta. 

 

 

Figura 44: Histórico de vazões de pico na sub-bacia do Córrego Água Branca. 

 

A figura 44, exposta acima, especializa o volume da vazão de pico nos anos analisado 

e demonstra uma mudança acentuada do comportamento da água dos canais de drenagem. 

Analisando o ano inicial da série com o ano final, houve um aumento de mais de 60% do 

volume transportado pelo leito da drenagem até seu exutório, no Rio Meia Ponte. 

Os reflexos do aumento da vazão não se concentram somente na parte baixa da bacia, 

já se apresentam também alterações qual a ao mínima de volume mínimo que perpassa pelos 

mananciais. Tal comportamento pode ser evidenciado por exemplo com o problema estrutural 

em parte da pista da GO-070, que levou a sua interdição em 2020, quando a tubulação sob a 

pista não comportou a quantidade de água drenada após intensas precipitações. Como se 

observa na figura 45, parte da pista acabou colapsando, expondo a risco motoristas que 
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trafegavam neste que se estabelece como a principal ligação entre os municípios de Goiânia e 

Goiânia. 

 

 

Figura 45: GO 070 danificada na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

Fonte: CBMGO. 

 

Completando a analise do ponto, abaixo na figura 46, retratada no Parque Nova 

Esperança, no setor de mesmo nome, é possível notar a convergência de fluxos advindos de 

ambos sentidos da pista nas proximidades do local onde o asfalto sucumbiu junto às camadas 

de solo em subsuperfície. Dessa forma é possível inferir que além do volume de água contido 

pelo leito do Ribeirão Caveirinha, o escoamento confluído ao local em questão favoreceu a 

sobrecarga do volume que resultou no colapso da rodovia. 

 

 

Figura 46: Vista da GO 070 pelo Parque Nova Esperança na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 
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A intensa massa d’água transportada pelo ribeirão em momento de intensas chuvas 

causa danos também à porção baixa do curso, como se exibe abaixo na figura 47, referente a 

ponte da Av. Eurico Viana, entre o Res. Guarema e o Lot. Mansões Goianas.  

 

 

Figura 47: Pontos 11 a 14 do registro de campo realizado na sub-bacia do Ribeirão Caveirinha. 

 

A antropização da geomorfologia demonstrada pelo direcionamento e relevo da via 

mais uma vez provoca um acentuado escoamento superficial, uma vez que a avenida transporta 

boa parte da água que vem desde o bairro Jd. Balneário Meia Ponte (que apresenta maior 

altitude) que se converge com os fluxos provenientes do sentido oposto da via onde se 

transferem ao canal fluvial. Na imagem é possível se notar que a estrutura inferior da 

construção vem sendo removida em função do desgaste provocado pela força advinda da 

energia apresentada pelo ribeirão, bem como pela inserção do volume escoado 

superficialmente com o disciplinamento do fluxo, o que poderia provocar a evolução dos danos 

à condenação da estrutura como visto exemplos anteriormente expostos. Há ainda a 

preocupação de que o extravasamento das águas em curso não atinja as chácaras que se 

encontram nas proximidades do leito.   

Os registros feitos em visita ao local mostram que intervenções foram realizadas na 

tentativa de minimizar os problemas apresentados neste trecho do manancial. Conforme se 
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ilustra na figura 47, esta porção do Ribeirão Caveirinha apresenta certa sinuosidade, 

implicando em faixas de acúmulo de sedimentos, que originam bancos de areia (como se 

evidenciado nas imagens 11b, 12c e 12d). 

Em contrapartida, esta característica geomorfológica do canal contribui também para 

a formação de erosões fluvial, ocasionadas às margens do leito devido ao impacto provocada 

pela água às encostas, provocando o desprendimento de materiais e o solapamento do solo, 

como exatamente demonstra a feição da margem direita, visualizada na imagem 11a. Desta 

forma, como medida paliativa ao problema, foram inseridos no ponto 14 uma estrutura 

adaptada de  enroncamento  que evite com que, em um momento de maior intensidade de 

drenagem, o volume de água não provoque desgaste das margens. Embora seja usualmente 

feito a partir de blocos rochosos cimentados com argamassa, no local foram depositados blocos 

residuais da construção civil, sendo constatado a presença e exposição de ferro armado no local, 

o que potencializa o risco de acidentes uma vez a área se encontra muito próxima à ruas e 

residências. Além da deposição às margens, também se encontra retratado ao fundo da imagem 

14g a instalação de enroncamento na base da ponte da Av. Eurico Viana, como remediação do 

processo erosivo que também ocorria no sopé.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises realizadas ao decorrer do trabalho demonstraram as diferentes versões das 

bacias hidrográficas abordadas, conforme refletido pelo histórico escolhido para a intenção do 

trabalho. Desta forma, a progressão dos efeitos refletidos no comportamento ambiental das 

bacias em função da intensa transformação antrópica urbana a qual estes ambientes foram 

inseridos, indicou uma preocupante condição de funcionamento dos canais de drenagem, de 

forma que muitos dos transtornos gerados já estão sendo percebidos em diversos pontos das 

áreas analisadas. 

O bom comportamento hidrológico de ambientes urbanos depende sobretudo do 

planejamento e investimento em melhorias estruturais que fornecem condições com conciliar 

as necessidades específicas dos centros urbanos com o padrão ambiental presente em cada 

região, de forma que os impactos provenientes desta sejam ao máximo minimizados e situações 

explicitadas nos capítulos anteriores não se suceda com tamanha intensidade. 

Para a adoção de um município sustentável do ponto de vista hidro-geomorfológico, 

torna-se extremamente necessário combater as desigualdades que impulsionam parte da 

população a locais impróprios para o assentamento humano, que denotam em posteriores risco 

aos moradores e a integridade do sistema.  

Do ponto de vista específico das bacias, verifica-se que em ambas as áreas as regiões 

a montante do canal principal estão em pleno processo de avanço urbano, o que pode vir a se 

tornar um problema se mal planejados em função do fato que estas são porções de extrema 

importância para a recarga subsuperficial de bacias hidrográficas, contribuindo na manutenção 

dos mananciais, no processo de infiltração e na diminuição do escoamento superficial. Caso a 

impermeabilização dessas áreas venha a ocorrer da mesma forma em que se deu o avanço 

urbano no restante das bacias até o momento, estas regiões serão ainda mais atingidas por 

impactos ambientais, tais como os já citados processos de alagamentos/inundações e erosões. 

Medidas de mitigação dos problemas já foram constatadas em ambas as bacias e 

espera-se que outras também possam ser implementadas para se impedir o avanço do problema. 

FEAM (2006) indica algumas intervenções que podem ser feitas em ambientes comprometidos, 

tais como: pequenos reservatórios em condomínios, parques e escolas; bacias para 

amortecimento de cheias; parques e áreas gramadas; medidas de apoio à população, sistema de 

alerta, de evacuação e de atendimento à comunidade atingida; programa de educação 

ambiental; e implantação de interceptores de esgotos, viabilizando futuro tratamento. 
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APÊNDICE A: Mapa de identificação dos bairros da Sub-bacia Água Branca. 
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APÊNDICE B: Bairros que integram a sub-bacia Água Branca e suas aprovações. 

 

 

 

Aprovação entre 

1950 - 1959 

Aprovação entre 

1960 - 1969 

Aprovação entre 

1970 - 1979 

Aprovação entre 

1980 - 1989 

Aprovação entre 

1990 - 1999 

Aprovação a partir 

de 2000 
Irregular Sem informação 

Água Branca  
Conjunto Habitacional 

Aruanã I 
Conjunto Riviera 

Residencial Sonho 

Verde 
Park Lozandes Jardim Novo Mundo II Chácara Botafogo 

Jardim Califórnia  
Conjunto Habitacional 

Aruanã III 
  

Residencial Vale do 

Araguaia 
 Chácara Santa Bárbara 

Jardim Brasil       
Chácara São Francisco 

de Assis 

Jardim Goiás       Alphaville Araguaia* 

Jardim Novo Mundo        

Vila Maria Luiza        

Vila Martins        
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APÊNDICE C: Mapa de identificação dos bairros da Sub-bacia Caveirinha. 
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APÊNDICE 4: Bairros que integram a sub-bacia Caveirinha e suas aprovações 

 

Aprovação entre 

1950 - 1959 

Aprovação entre 

1960 - 1969 

Aprovação entre 

1970 - 1979 

Aprovação entre 

1980 - 1989 

Aprovação entre 

1990 - 1999 

Aprovação a partir 

de 2000 

Irregular Sem informação 

Jardim Balneário Meia 

Ponte 

Cândida de Morais Gentil Meirelles Parque Aeronáutico 

Antônio Sebba Filho 

Residencial 14 Bis Jardim Curitiba 

 

Residencial Anglo Alto do Vale 

Capuava Granja Cruzeiro do Sul Mansões Rosa de Ouro Finsocial Residencial Barravento Bairro da Vitória Chácara de Recreio São 

Joaquim 

Barra da Tijuca 

Chácara Helou Vila João Vaz Recreio Panorama Goiânia 2 Jardim Colorado Conjunto do Lago Residencial Guarema Jardim Bonanza 

Parque Industrial 
Paulista 

Mansões Goianas  Jardim Liberdade Jardim Colorado Sul Residencial Hugo de 
Moraes 

Zona Industrial Pedro 
Abrão 

Residencial Carla 
Cristina 

Jardim Diamantina Chácara Maria Dilce  Vila Mutirão I Vila Cristina Residencial Humaitá Parque Tremendão Jardim Clarissa 

Chácara Maringá Vila Maria Dilce  Vila Mutirão II Jardim das Hortências Marabá Sevene Jardim Colorado I 

Vila Regina Residencial Petrópolis  Novo Planalto Jardim Fonte Nova Chácara Rio Branco  Jardim Colorado II 

Conjunto Vera Cruz Santos Dumont  Panorama Parque Residencial Fortaleza   Residencial das Acácias 

 Conjunto São Joaquim   Residencial Green Park   Parque das Flores 

 Urias Magalhães   Jardim Ipê   Residencial Dezopi 

    Residencial Itália   Empresarial 

    Jardim Belvedere   Bairro Floresta 

    Residencial Junqueira   Jardim Gramado 

    Residencial Maria 

Lourença 

  Jardim Gramado I 

    Maysa   Jardim Gramado II 

    Morada do Sol   Residencial Itamaracá 
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    Residencial Noroeste   Jardim Camargo 

Aprovação entre 

1950 - 1959 

Aprovação entre 

1960 - 1969 

Aprovação entre 

1970 - 1979 

Aprovação entre 

1980 - 1989 

Aprovação entre 

1990 - 1999 

Aprovação a partir 

de 2000 

Irregular Sem informação 

    Recanto Barravento   Jardim Lago Azul 

    Solar Ville   Residencial London 

Park 

    Loteamento Tropical 
Ville 

  Mansões Paraíso 

       Residencial Mirante 

       Setor Noroeste 

       Jardim Novo Petrópolis 

       Panorama 

       Residencial Park Solar 

       Residencial Pilar dos 

Sonhos 

       Residencial Portal 

Anhanguera 

       Residencial Privê Norte 

       Loteamento Quinta da 

Boa Vista 

       Jardim Real 

       Residencial Recanto 

das Garças 
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       Jardim Santa Cecília 

       Residencial São 

Bernardo 

       Residencial Senador 

Albino Boaventura 

       Jardim Vista Bela 

 


