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RESUMO 

O  processo  histórico  de  ocupação  e  uso  das  terras  no  bioma  Cerrado  tem  sido
acompanhado  por  diferentes  taxas  e  níveis  de  conversão  de  sua  cobertura  vegetal.
Levantamentos recentes indicam que aproximadamente 50% da sua cobertura original já
foram transformados pela agricultura e pecuária em escala industrial. Este processo de
ocupação em Goiás tem início com a mineração, ainda no século XVIII. Contudo, as
primeiras políticas de desenvolvimento só começam a acontecer a partir  de 1940, no
Governo de Getúlio Vargas, sendo que as principais transformações das paisagens do
bioma  Cerrado  advem do  uso  da  terra  em grande  escala,  o  que  passa  a  acontecer
efetivamente a partir da década de 1960, com o Plano de Metas implantado no Governo
de  Juscelino  Kubitschek.  Em face  desta dinâmica  histórica  de uso  e  ocupação,  ora
avançando por sobre áreas de alta vulnerabilidade natural, é que o Cerrado experimenta
uma grande perca de qualidade ambiental. Assim, em solo goiano, o trecho médio do
Rio Araguaia apresenta um estoque de sedimentos arenosos na ordem de 200 milhões de
toneladas, enquanto que a bacia hidrográfica do Rio Vermelho, em particular, apresenta
uma perda estimada de sedimentos siltico/argiloso/ano  na ordem de ~ 2.000.000 de
toneladas.  Dentro  deste  contexto,  este  trabalho,  com  base  em  dados  de  campo,
censitários e imagens orbitais de diferentes épocas e resoluções, integrados e analisados
através de técnicas de geoprocessamento e modelagem de cenários, buscou identificar,
para a totalidade da bacia do Rio Vermelho (aproximadamente 11.000 km2), diferentes
níveis de vulnerabilidade natural (tendo por referência o mapeamento da entropia do
relevo e dos principais padrões tectônicos e fisiográficos), em relação aos processos de
ocupação, em quatro períodos distintos (1976, 1987, 2002 e 2008).  Até o  momento,
65% da área total da bacia já foram convertidos, sendo que o passivo ambiental,  em
torno de rios, lagos e nascentes, é de aproximadamente 40% das áreas consideradas sob
proteção  permanente.  Especificamente  para  as  áreas  de  maior  vulnerabilidade,  este
passivo é da ordem 9%. A análise de dois momentos de ocupação, i.e. 1976 (início) e
1987 (fim) sugere que a fertilidade do solo e frentes de ocupação já estabelecidas são
fatores determinantes para os destinos da bacia no que concerne o avanço da ocupação
antrópica.
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