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RESUMO 

Neste trabalho, foi realizada a análise da expansão da irrigação por pivôs 
centrais no estado de Goiás no período compreendido entre 1984 e 2015, com o 
objetivo de identificar os fatores condicionantes desse processo de ocupação e sua 
relação com o comprometimento hídrico da área. Para tal, foram utilizadas imagens 
obtidas pelos sensores do satélite Landsat e dados Governamentais para o 
mapeamento destes equipamentos. Para definição do comprometimento hídrico, 
foram mapeados também os equipamentos existentes no Distrito Federal, além disso 
utilizou-se como referência a Vazão Média de Longo Termo (QMLT), gerando um 
cenário de potencial hidrológico máximo. Como fase final, realizou-se a análise do 
comprometimento em bacias de captação para abastecimento público, tendo-se como 
referência a vazão outorgável. No ano de 2015, o estado apresentou um total de 3.489 
equipamentos perfazendo uma área irrigada de 242.128 ha. Observou-se um claro 
padrão de distribuição da irrigação por pivôs no estado, sendo que 60% dos 
equipamentos existentes encontram-se em área de relevo plano, com Latossolos e 
até 10 quilômetros de uma rodovia pavimentada. Esta técnica está consolidada em 
Goiás e tende a se expandir nos próximos anos, sendo esta uma expansão gradual e 
continua, fatos que facilitam as ações de gestão dos recursos hídricos a longo prazo. 
Os equipamentos mapeados encontram-se em áreas de preço médio da terra, mais 
afastadas dos grandes centros, mas com a infraestrutura necessária para o 
escoamento da produção. A área de estudo (Goiás e Distrito Federal) apresentou uma 
disponibilidade hídrica média da ordem de 17 l.s-1.(km²)-1 com máxima por volta de 
32 l.s-1.(km²)-1 e mínima em torno de 9 l.s-1.(km²)-1. Esta disponibilidade distribui-se de 
forma heterogênea, estando as maiores vazões situadas no sul do estado de Goiás. 
O potencial hidrológico anual superficial na área de estudo é da ordem de 
178 km³.ano-1. Para o estado de Goiás, esse potencial fica por volta de 175 km³.ano- 1 

e para o Distrito Federal é de aproximadamente 2,5 km³.ano-1. A região hidrográfica 
que apresentou maior volume potencial foi a dos Rios Corumbá, Veríssimo e São 
Marcos, contando com uma oferta da ordem de 26 km³.ano-1, volume que representa 
cerca de 15% do total. O volume médio necessário para irrigação por pivôs centrais 
foi de 4.800 m³.ano-1.ha-1, variando de cerca de 3.800 m³.ano-1.ha-1 no  Sul  até por 
volta de 8.000 m³.ano-1.ha-1 no Nordeste  de Goiás; resultando em uma demanda de 
1,23 km³.ano- ¹, tendo-se como referência o ano de 2015. Cerca de 68.857 (85%) dos 
segmentos analisados não apresentam qualquer interferência gerada por esse setor 
de irrigação. Esta técnica também não se apresenta como um fator de grande pressão 
sobre as captações para abastecimento humano (utilizando-se a metodologia adotada 
para outorga em Goiás) uma vez que apenas uma bacia hidrográfica apresentou 
demanda superior à QMLT. 

 

Palavras-chave: Recursos hídricos, irrigação, abastecimento humano, demanda 
hídrica, sistema de informação geográfica. 

 

  



 

ABSTRACT 

In this paper, an analysis of expansion of central pivots irrigation in the estate 
of Goiás from 1984 to 2015 was performed, with the objective of identifying the 
conditioning factors of this occupation process and its relation with the water 
compromise in the study area. For this, images obtained by Landsat satellite sensors 
and Government data were used to map these facilities. In order to define the water 
compromise, we also mapped the existing equipment in the Distrito Federal. In 
addition, was used as reference the Medium Long Term Flow (QMLT), generating a 
scenario of maximum hydrological potential. As final phase, was performed the 
analysis of the commitment in catchment basins for public supply, having as a 
reference the max water right capacity. The state had 3,489 facilities covering an 
irrigated area of 242,128 hectares in 2015. There was a clear pattern of distribution of 
irrigation pivots within the state, 60% of existing equipment are located on flat relief 
terrain with latosols and as close as 10 kilometers of a paved highway. This technique 
is consolidated in Goiás and tends to expand in the coming years, being a gradual and 
continuous expansion that facilitates long-term water resource management action. 
The mapped equipment is located in mid-priced land areas, more distant from the 
major urban centers, however with the required infrastructure for the production 
distribution. The area of study (Goiás and Distrito Federal) presented an average water 
availability in the order of 17 l.s-1(km²)-1 with a maximum around 32 l.s-1(km²)-1 and a 
minimum around 9 l.s-1(km²)-1. This availability is distributed in a heterogeneous 
manner, with the largest flows being in the south of the state of Goiás. The annual 
surface hydrological potential in the study area is of the order of 178 km³.year -1. For 
the state of Goiás, this potential is around 175 km³.year-1 and for the Distrito Federal 
is approximately 2.5 km³.year-1. The hydrographic region that presented the highest 
potential volume was the Corumbá, Verissimo and São Marcos rivers, with an offer of 
the order of 26 km³.year-1, a volume that represents about 15% of the total. The 
average volume required for irrigation by central pivots was 4,800 m³.year-1.ha-1, 
ranging from about 3,800 m³.year-1.ha-1 in the south to around 8,000 m³.year-1.ha-1 in 
the northeast of Goiás; Resulting in a demand of 1.23 km³.year-1, with reference to the 
year 2015. About 68,857 (85%) of the segments analyzed do not present any 
interference generated by this irrigation sector. This technique also does not present 
itself as a factor of pressure on the pumping for human supply (using the methodology 
adopted for granting in Goiás) since only one hydrographic basin presented demand 
superior to QMLT. 

 

Keywords: water resources, irrigation, human supply, water demand, Geographic 

Information System. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é considerada um dos principais elementos necessários à 

sustentabilidade social e na manutenção dos sistemas produtivos globais. A 

estabilidade das reservas hídricas está intimamente ligada à segurança alimentar 

mundial e ao bem-estar da população. Fatos que reforçam a importância da 

segurança hídrica no planeta, que não é dependente apenas do balanço entre a oferta 

e a demanda por água, mas sim de questões sociais e econômicas, ou seja, políticas 

públicas de preservação da água e o interesse do capital na conservação dos recursos 

hídricos (Gain, Giupponi e Wada, 2016). 

Nos tempos atuais, mais de 4 bilhões de pessoas já experimentaram ao 

menos um mês de falta de água no ano e cerca de meio bilhão de seres humanos 

vivem em situação de escassez hídrica severa (Hemati et al., 2016; Mekonnen e 

Hoekstra, 2016). Limitar o consumo hídrico e melhorar a distribuição da água doce 

são tarefas essenciais para redução da ameaça que representa a falta de água para 

a biodiversidade e o conforto das sociedades humanas (Mekonnen e Hoekstra, 2016) 

Tais ações só serão possíveis a partir de sistemas de gestão eficientes e que 

tenham a capacidade de reação necessária para lidar com o crescimento da 

demanda, associado à diminuição gradativa das reservas hídricas, devido ao 

crescimento populacional, à expansão das fronteiras agrícolas e à degradação 

ambiental (Lima, Ferreira e Christofidis, 1999). Essa capacidade passa, 

obrigatoriamente, pelo diagnóstico das reservas naturais existentes e qual o seu 

comprometimento atual e futuro, desde a escala global até a escala local (Vörösmarty 

et al., 2010). 

Para Tucci, Hespanho e Netto (2000) a conservação dos sistemas naturais 

constituem um desafio a sociedade brasileira, que deve considerar vários fatores, tais 

como: aspectos institucionais, disponibilidade e demanda de água, desenvolvimento 

urbano e rural, hidroenergia, entre outros. 

É importante ressaltar que a adequada implementação dos instrumentos de 

gestão dos recursos hídricos está condicionada ao conhecimento do comportamento 

hidrológico dos rios (Fioreze et al., 2010). Este, por sua vez, é definido pela relação 

entre as necessidades ambientais e humanas, sendo que a definição de um balanço 



16 
 

 

sustentável desta relação é o desafio mais substancial da gestão hídrica (Poff et al., 

2003). 

A carência de água pode ser, para muitos países, um dos fatores limitantes 

ao desenvolvimento, pois o atual modelo tecnológico, até então elaborado com base 

na exploração indiscriminada dos recursos naturais, não é mais aceitável em várias 

partes do planeta (Paz, Teodoro e Mendonça, 2000). As nações mais desenvolvidos 

já reconhecem que os sistemas centralizados em larga escala de exploração de 

recursos naturais podem deixar de ser viáveis, em função do seu alto custo de 

manutenção (Cashman e Ashley, 2006). 

No Brasil, a taxa de população residente em áreas urbanas, de 84,36% (IBGE, 

2011a), que é superior à média mundial, de aproximadamente 50% (UNFPA, 2011). 

Atrelada a intensificação da atividade agrícola,  tendo a agropecuária sido responsável 

por 5,2% e o agronegócio por 22% do PIB no ano de 2015 (CEPEA, 2016; IBGE, 

2016). Associado ainda, a um setor elétrico que é composto, no Brasil, 

primordialmente por usinas hidrelétricas, vem gerando uma pressão cada vez maior 

às reservas hídricas nacionais. 

Soma-se a isso o fato de o País possuir sérios problemas ligados a gestão 

dos recursos hídricos (Gain, Giupponi e Wada, 2016). Neste sentido a má distribuição 

da água, associada aos baixos índices de saneamento básico do Brasil, o colocam 

em uma situação de risco no que tange a sua capacidade de fornecer água em 

qualidade e quantidade suficiente a toda sua população.  

Em situação que não difere da nacional, o estado de Goiás possui uma 

expressiva vulnerabilidade quanto à conservação dos recursos hídricos. Isso ocorre, 

sobretudo em função da alta taxa de população residente em áreas urbanizadas, de 

90,29% (IBGE, 2011a), associada às atividades agrícolas e pecuárias, que são 

basilares na economia estadual. No ano de 2011, o setor agropecuário teve 

participação de 12,5% no PIB do estado, com expansão de 14,1% (IMB, 2013). O 

setor elétrico goiano também exerce enorme pressão nos recursos hídricos estaduais, 

com uma produção de 11.170 MW, o que corresponde a 8,6% da geração elétrica 

nacional, sendo 9.561 MW de origem hidráulica (SEINFRA, 2013a). Ainda neste setor, 

a produção de energia derivada da cana-de-açúcar (bagaço, caldo e melaço) teve um 
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incremento de 14,7% de 2011 para 2012 e a produção de etanol atingiu a marca de 

3.130.000 m³, com a exportação de 69,5% desta produção (SEINFRA, 2013b).  

Apesar da forte influência que os recursos hídricos têm e sempre tiveram 

sobre a ocupação do território goiano, estudos como os de Enoch et al. (2008); Fioreze 

et al. (2010); IMB (2014); Pereira Júnior e Nicácio (2015); Santos, Oliveira e Fioreze 

(2006), que tratam de questões diretamente ligadas à oferta e demanda hídrica no 

território goiano, ainda são incipientes. Além disso, para Bakker (2012) a maioria das 

pesquisas que tratam de recursos hídricos estão pouco integradas às necessidades 

dos gestores governamentais. Neste contexto, surge a necessidade de analisar o 

processo de ocupação de Goiás sobre a ótica do uso da água, de modo a gerar 

conhecimento que possa ser utilizado como subsidio pelos tomadores de decisão. 

Neste trabalho, foi realizada uma análise da expansão da irrigação por pivôs 

centrais no estado de Goiás no período compreendido entre 1984 e 2015, com o 

objetivo de identificar os fatores condicionantes desse processo de ocupação. Para 

tal, utilizou-se como referencial teórico a expansão da fronteira agrícola no Centro-

Oeste Brasileiro (Gonçales, 2008; Inocêncio e Calaça, 2009; Jepson, 2006; Martins, 

1996; Miziara e Ferreira, 2006; Rodrigues e Miziara, 2008b). Em tal abordagem foram 

consideradas as variáveis físicas que estão intimamente ligadas ao processo de 

expansão desse tipo de técnica agrícola, a saber Pedologia, Relevo e Infraestrutura, 

o que permitiu uma melhor compreensão do processo de ocupação por este nicho de 

usuários de recursos hídricos no território goiano. 

Assim, buscou-se compreender também o impacto gerado pelo avanço deste 

tipo de técnica agrícola sobre as reservas hídricas superficiais do estado de Goiás e 

do Distrito Federal. Para tal, foi definida a disponibilidade hídrica da área, bem como 

a demanda total necessária para este tipo de irrigação. Como complemento a análise, 

foram avaliadas as áreas de captação para abastecimento público, uma vez que a 

legislação brasileira estabelece que este é um uso prioritário (Lei no 9433, 1997). Tais 

análises permitiram verificar qual o real impacto da irrigação por pivôs centrais, sobre 

os recursos hídricos goianos e sobretudo sobre as reservas para abastecimento 

humano. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Este trabalho tem como objetivo principal, analisar a demanda atual por água 

para irrigação por pivôs centrais em Goiás, sua relação com a disponibilidade hídrica 

do estado e as perspectivas para o futuro. Para tal, foi realizada uma análise da 

evolução na utilização dos recursos hídricos por este tipo de técnica agrícola ao longo 

da ocupação do território Goiano, no período de 1984 a 2015. 

2.2 Objetivos Específicos 

Como o intuito de se atingir os objetivos gerais, foram considerados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) analisar a expansão da irrigação por pivôs centrais em Goiás e suas relações 
com a fronteira agrícola goiana; 

b) estimar a máxima capacidade hídrica superficial do estado de Goiás; 

c) estimar a demanda para irrigação por pivôs centrais no estado de Goiás; 

d) estimar do comprometimento hídrico gerado por esta técnica agrícola na área 
de estudo; 
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3 REFERÊNCIAL TEORICO 

3.1 Recursos hídricos 

A água é um recurso fundamental para a vida e possui importância elementar 

na socioeconomia mundial (Mehta e Movik, 2014; Rodrigues e Pereira, 2009; WWAP, 

2015). Os recursos hídricos, e sua ampla gama de utilização contribuem para redução 

da pobreza, crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental (WWAP, 2015). 

Atualmente, metade da força de trabalho mundial é ligada a setores totalmente 

dependentes da água e dos recursos naturais (WWAP, 2016). 

Como não poderia ser diferente, dada sua importância, o consumo hídrico tem 

aumentado de forma significativa nas últimas décadas, sobretudo em função do 

crescimento populacional e do desenvolvimento econômico, que tem impulsionado a 

demanda por alimentos, resultando no aumento da demanda hídrica mundial (Fereres, 

Orgaz e Gonzalez-Dugo, 2011; Silva et al., 2016). Somente na última metade do 

século XX, o consumo de água mais do que triplicou, passando de 1.382 km³.ano-1 

em 1950 para 3.973 km³.ano-1 no final do século, tendo-se uma projeção de consumo 

da ordem de 5.235 km³.ano-1 até 2025 (CLARKE e KING, 2004). 

O consumo hídrico mundial, segundo dados da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2014), divide-se da seguinte forma: 70% 

para irrigação, 20% para atividades industriais e 10% para usos urbanos. Sendo que 

este último, para Jenerette e Larsen  (2006), será um dos grandes desafios para o 

futuro, especialmente em função da rapidez com que as áreas urbanas têm se 

desenvolvido. No que tange à demanda agrícola, Rosenzweig et al. (2004) esclarecem 

que essa será afetada não só pelas mudanças no regime hidrológico, mas também 

pela competição com os usos não agrícolas em função do crescimento populacional 

e desenvolvimento econômico.  

Mesmo tendo ocorrido o expressivo aumento no consumo de água, cerca de 

80% da população mundial ainda está exposta a uma alta vulnerabilidade hídrica, 

sendo que aproximadamente meio bilhão de pessoas convivem com a escassez 

crônica (Mekonnen e Hoekstra, 2016; Vörösmarty et al., 2010). 

Associa-se a isso as alterações no estilo de vida da população mundial, outro 

fator gerador de grande impacto sobre a quantidade e qualidade dos recursos hídricos 
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globais (Gunduz, 2015; WWAP, 2015). Não obstante, este novo estilo, além de 

aumentar as retiradas de água, traz consigo um aumento significativo no descarte de 

efluentes, que não raro são lançados in natura em rios e lagos. 

Tais características de uso, associadas às mudanças climáticas, 

consideradas como um dos principais problemas ambientais do século 21, podem 

agravar a situação de risco deste recurso no mundo (Molle e Berkoff, 2009). Segundo 

dados do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) a 

temperatura média da superfície terrestre tende a aumentar por volta de 0,3°C a 

0,7°C, entre 2016-2035, fato que deverá intensificar os problemas ligados à escassez 

hídrica (IPCC, 2014). 

O aumento das temperaturas médias globais têm como consequências diretas 

a alteração de biodiversidade aquática e o aumento da demanda hídrica, 

principalmente para irrigação, fatos que tendem a agravar a situação das reservas de 

água (Gunduz, 2015; Terrado, Sabater e Acuña, 2016). Outro problema importante 

dessa redução das vazões superficiais é a queda na capacidade de diluição natural 

dos poluentes, o que naturalmente acarreta riscos ainda maiores para a fauna 

aquática (Gunduz, 2015). 

Tais características, de pressão sobre os recursos hídricos, têm elevado tanto 

local quanto regionalmente a competição pela água (Cashman e Ashley, 2006). Uma 

consequência direta deste cenário é o surgimento de conflitos entre diferentes setores 

de usuários e entre os usos humanos e as necessidades ambientais (Dinar et al., 

2015; Molle e Berkoff, 2009). Tais conflitos podem ser agravados em função da 

dificuldade dos órgãos gestores em lidar com o problema da escassez ou a má 

distribuição dos recursos (Giordano, et al., 2005). 

A insuficiência hídrica impõe a necessidade de otimização de seu uso em 

todas as atividades humanas (Rodrigues e Pereira, 2009). Ação que passa por 

atividades que já são do conhecimento geral, como o uso racional da água (Gunduz, 

2015). Em regiões de escassez hídrica este pensamento já está incorporado na 

sociedade; entretanto, em países com maior disponibilidade hídrica, como o Brasil, a 

população ainda reluta em assumir sua responsabilidade no que tange à conservação 

dos recursos hídricos. 
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O Brasil conta com uma alta oferta hídrica, porém distribuída de forma 

heterogênea por seu território. Quase 80% de toda essa água está na Amazônia, onde 

residem apenas 5% da população Brasileira (ANA, 2016). Além dessa 

heterogeneidade o País possui ainda estações bem marcadas de seca e chuva, o que 

resulta em uma alta variação das vazões ao longo do ano. Tal característica climática 

força o Brasil a fazer investimentos maciços na infraestrutura hídrica, com a 

construção de reservatórios, com o fim de garantir o armazenamento de água nos 

períodos de maior seca (ANA, 2016). 

Apesar dessa grande disponibilidade hídrica, segundo dados da Comissão 

Pastoral da Terra, em 2014, cerca de 42 mil famílias viviam em situação de conflito 

pelo uso da água no Brasil. Além disso o País tem enfrentado crises de abastecimento 

urbano em grandes capitais, como em São Paulo (2014 - 2016) e Brasília (2016 - 

2017). Essas cidades de grande porte, nos últimos anos, têm enfrentado problemas 

sérios ligados à capacidade de fornecimento de água para seus habitantes. Mesmo 

havendo um volume de precipitação que pode ser dito como suficiente para o 

abastecimento de suas necessidades, a contaminação dos mananciais e a falta de 

investimento em infraestrutura hídrica levaram os seus sistemas de abastecimento ao 

colapso. 

Neste sentido, Gain, Giupponi e Wada (2016) demonstraram que o País 

possui uma alta taxa de disponibilidade hídrica, entretanto a falta de acesso à água 

potável e saneamento, associada à seca e a sérios problemas de gestão, colocam o 

Brasil em situação vulnerável no que tange à segurança hídrica. 

Tais fatos evidenciam a grande necessidade de uma gestão eficiente  da água 

no território nacional. Neste sentido o País avançou muito após a criação da Política 

Nacional das Águas instituída pela lei 9.433 (Lei no 9433, 1997). Esta definiu o caráter 

participativo e descentralizado da gestão dos recursos hídricos nacionais, 

direcionando a gestão para a União e os Estados com a participação da comunidade. 

Além disso, definiu a água como um recurso natural limitado em seu Artigo 1º, fato 

caracterizado como grande avanço uma vez que até então a água era tida como 

abundante no Brasil (IORIS, 2009). 

Mesmo com os avanços alcançados, a partir de 1997, a água tem se tornado 

um fator limitante para o desenvolvimento econômico e social no Brasil (OECD, 2015). 
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As ações previstas na Política Nacional não foram implementadas em sua totalidade, 

mesmo após quase duas décadas de sua concepção. Comitês não instituídos e 

órgãos gestores pouco eficientes são alguns dos problemas que afetam a gestão dos 

recursos hídricos nacionais, atingindo principalmente a população mais vulnerável e 

o meio ambiente, que por vezes ficam à margem do debate acerca do uso da água 

(WWAP, 2015). A abordagem burocratizada da gestão hídrica nacional, que favorece 

principalmente o conhecimento técnico, tem afastado a sociedade civil do debate 

sobre do uso da água, o que tem reforçado o papel dos grandes usuários e do 

Governo no processo de gestão dos recursos hídricos(Sousa Júnior et al., 2016) 

Considera-se que o Brasil ainda tem muito a avançar, tanto na gestão, quanto 

no melhor aproveitamento de suas reservas hídricas. Dados do IICA demonstram que 

menos de 10% do potencial de irrigação do Brasil é aproveitado no momento (IICA, 

2014). Tal fato pode ser visto como alarmante por evidenciar a fragilidade do sistema 

de gestão brasileiro, que mesmo com a baixa demanda do principal setor usuário, o 

agrícola, tem sofrido com o surgimento de conflitos pela água. 

3.2 A irrigação 

A Irrigação pode ser descrita como sendo um conjunto de técnicas destinadas 

a deslocar a água, no tempo ou no espaço, a fim de corrigir a distribuição natural das 

chuvas, com o objetivo de aumentar o crescimento e o rendimento das plantas (Lima, 

Ferreira e Christofidis, 1999; Sojka, Bjorneberg e Entry, 2002). Esse processo está 

diretamente relacionado com a construção de reservatórios ou barragens que visam 

garantir água para períodos de escassez. Sojka (2002) descreve a irrigação como 

uma das modificações ambientais intencionais mais importantes que o ser humano 

aprendeu a realizar. 

A utilização da irrigação não é recente e pode ser confundida com o 

desenvolvimento da sociedade moderna. Evidências arqueológicas demonstraram a 

utilização da irrigação no vale do Rio Jordão nos anos 6.000 a.C. Desde então as 

técnicas de irrigação têm se aperfeiçoado, buscando sempre a máxima eficiência e 

produtividade. 

Atualmente, os ganhos de rendimento com a utilização deste tipo de técnica 

agrícola são da ordem de  200% do que se obtêm em um cultivo de sequeiro 
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tradicional (FAO, 2013; Mendes, 1998). Não obstante, este crescimento de 

produtividade encontra-se associado ao aumento dos investimentos em todo o 

processo produtivo, uma vez que a irrigação é apenas um elo de uma cadeia produtiva 

complexa. 

Os investimentos mundiais em irrigação, realizados nos últimos 50 anos, são 

em grande medida responsáveis pela diminuição da fome, com o aumento da 

produtividade e redução da pobreza, por meio da geração de empregos  (Carruthers, 

Rosegrant e Seckler, 1997; FAO, 2011). O crescimento da população mundial irá 

gerar nos próximos anos um aumento substancial na demanda por alimentos no 

mundo (Fereres, Orgaz e Gonzalez-Dugo, 2011). Segundo Davis et al. (2017), esta 

necessidade resultará em um incremento da ordem de 146% na demanda por água 

para irrigação no mundo, podendo em algumas regiões exceder os níveis sustentáveis 

de utilização dos recursos hídricos. 

Tal fato pode culminar no aumento da fome mundial, situação que demanda 

uma abordagem integrada, incluindo novos investimentos públicos e privados, com o 

intuito de aumentar ainda mais a produtividade agrícola mundial (FAO, 2014). O 

crescimento da demanda por alimentos tem como reflexo direto o aumento dos 

preços. Caso não exista uma produção capaz de suportar tal demanda as populações 

mais pobres e vulneráveis serão indubitavelmente as mais afetadas. Desta forma não 

se pode tratar da segurança alimentar mundial sem considerar a utilização da irrigação 

e a melhoria na sua eficiência hídrica e energética (Carruthers, Rosegrant e Seckler, 

1997). 

Fica evidente a importância singular da irrigação como fonte de segurança 

alimentar mundial; entretanto, tal segurança passa pela correta utilização dessa 

técnica. É imperativo afirmar que muitos dos sistemas produtivos atuais são 

insustentáveis da forma como estão implementados (Carruthers, Rosegrant e Seckler, 

1997). Os impactos causados pela aplicação incorreta da irrigação são inúmeros; 

salinização do solo e da água, desertificação, eutrofização de rios e lagos são alguns 

exemplos do quão prejudicial é a irrigação se executada sem o correto manejo. 

A busca incessante pela alta produtividade baseada na utilização de 

fertilizantes e irrigação pode ter consequências graves para o meio ambiente, 

podendo reduzir a resiliência do solo a eventos climáticos intensos, bem como sua 
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fertilidade no longo prazo e resistência a invasão biológica (FAO e ITPS, 2015). Nesse 

sentido, cerca de 10 milhões de hectares de áreas agricultáveis são abandonados 

anualmente no mundo por efeito da salinização e processos decorrentes (Paz, 

Teodoro e Mendonça, 2000). 

No Nordeste  brasileiro, região de clima mais quente e seco, são inúmeros os 

casos de degradação oriunda da utilização de técnicas inadequadas de irrigação. 

Andrade et al. (2009) verificaram aumento na concentração de nitrato nas águas 

subterrâneas em níveis acima dos tolerados pela legislação brasileira, no Distrito 

irrigado de Baixo Acaraú no estado do Ceará, em função da utilização do binômio 

irrigação e fertilizantes. Já Sampaio e Costa (2011) demonstraram o aumento dos 

teores de sais nos solos irrigados em Pernambuco, situação que pode induzir a 

desertificação das áreas irrigadas, para plantação de arroz e cebola no estado.  

Rebouças (1997) reforça que a junção das condições climáticas e solos mal drenados 

tem levado à salinização de solos nos perímetros irrigados no baixo Jaguaribe (CE), 

baixo Açu (RN) e Souza (PB). 

No Brasil, apenas 10% do potencial de irrigação estão desenvolvidos 

(Cashman e Ashley, 2006). Por outro lado, com essas baixas taxas de 

aproveitamento, o País já enfrenta sérios problemas relacionados com as questões 

ambientais e de recursos hídricos.  

A intensificação da irrigação é uma estratégia que pode culminar no aumento 

da oferta de produtos nos mercados internos e externos do Brasil melhorando os 

níveis de produtividade, renda e emprego (Lima, Ferreira e Christofidis, 1999). A 

produção de grãos nacional deverá passar de 196,5 milhões de toneladas em 

2015/2016 para 255,3 milhões de toneladas em 2025/26, indicando um aumento da 

ordem de 58 milhões de toneladas à produção atual (MAPA, 2016). Isso representa 

um acréscimo da ordem de 30% na produção. 

Todas essas informações conduzem a questionamentos acerca da irrigação 

brasileira, tais como os futuros conflitos pelo uso da água, a degradação ambiental, e 

ao correto processo de gestão dessa atividade no futuro próximo.  
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3.3 Sistema de irrigação por pivô central 

A irrigação por pivôs centrais é uma das técnicas de irrigação mais utilizadas 

no planeta. Este sistema foi desenvolvido em 1948 por Frank Zybach e patenteado 

por ele em 1952 (Evans, 2001), tendo sido classificado por Splinter (1976, tradução 

nossa) como sendo, “...a mais  significante inovação mecânica na agricultura desde a 

substituição da tração animal pelo trator”. Afirmação baseada, sobretudo, no enorme 

desenvolvimento da técnica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos da América, 

onde em apenas quatro anos, entre 1972 e 1976, foram instalados mais de 7.000 

pivôs perfazendo um total de 10.000 equipamentos (Splinter, 1976). Desde então a 

técnica vem se espalhando por todo o planeta. 

Trata-se de um sistema tradicionalmente constituído por uma linha lateral que 

se move sobre rodas e é apoiada em torres metálicas em formato de “A”; uma das 

extremidades da linha está interligada a um mecanismo de comando no centro (pivô). 

A homogeneidade na irrigação é obtida, pela variação na taxa de aplicação dos 

emissores (vazão de saída) que é menor próxima ao centro e aumenta à medida que 

se afasta deste. Este pode contar ainda com um canhão no final da lateral que permite 

aumentar o raio de alcance do sistema sem, contudo, elevar os custos de implantação 

(Figura 1). 

Figura 1 - Sistema de irrigação por pivôs centrais contendo canhão aspersor que aumenta sua área 
de atuação. 

 
     Fonte: T-L Irrigation. 
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Uma variação deste sistema tradicional é o pivô de deslocamento lateral, que 

segue o mesmo princípio, porém o centro de comando também é móvel o que permite 

ao sistema deslocar-se continuamente em linha reta. Geralmente o abastecimento de 

água é realizado por canal que segue por toda extensão a ser irrigada, conforme 

demonstrado na Figura 2, ou por dutos flexíveis. 

Figura 2 - Sistema de pivô de irrigação lateral com canal de abastecimento. 

 
                 Fonte: Sincro. 

Desde seu desenvolvimento esse método de irrigação vem sendo aprimorado, 

a fim de gerar uma maior eficiência hídrica, que pode ser definida como sendo a 

relação entre o que é retirado de água e o que efetivamente chega a planta, quanto 

menos água for perdida no processo de irrigação melhor é o sistema. Tal característica 

culmina na redução dos custos de irrigação e consequentemente no aumento dos 

lucros de produção. 

Segundo Carvalho e Silva (2007) esses sistemas têm passado por 
aprimoramentos desde seu surgimento visando a máxima eficiência. 
Os primeiros equipamentos contavam com aspersores de impacto de 
23º que possuíam baixa eficiência hídrica substituídos posteriormente 
por outros de 6º. Passaram pela utilização de emissores do tipo spray 
denominados de MESA (Medium Elevation Spray Application) em 
função de sua posição mais próxima a cultura, fato que permitiu uma 
redução significativa da perca hídrica causada pela evaporação e 
deriva do vento. Até culminar no desenvolvimento do sistema LEPA 
(Low Energy Precision Application) que se utiliza de emissores que 
fazem a distribuição da água em sulcos ou próximos às raízes das 

plantas (Figura 3). 
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Figura 3 - Sistema de irrigação por pivô central do Tipo LEPA. 

 
Fonte: Adaptado de Tomazela (2003). 

Os avanços na irrigação por pivôs centrais, no entanto, não cessaram com a 

criação do LEPA; Nos anos 2000 um sistema de irrigação de cantos com a utilização 

de GPS foi patenteado como “corner irrigation system including a GPS guidance 

system” por Segal e Chapman (2000). O sistema consiste da utilização de sistema 

GPS, integrado com agricultura de precisão para o monitoramento do equipamento o 

que permite ao sistema realizar o movimento necessário para atingir as áreas do canto 

da propriedade, as quais anteriormente os pivôs centrais não conseguiam realizar a 

irrigação. 

Todo este avanço tem possibilitado enormes ganhos de produtividade, 

eficiência hídrica e também lucro para os produtores. A produtividade chega a 

ultrapassar os 200%, a eficiência hídrica chega a casa dos 98% nos sistemas mais 

modernos. Tais fatos inserem este tipo de irrigação como sendo uma das mais 

importantes no Brasil e no Mundo dada a sua capacidade de aumento na produção 

sem a necessidade de ocupação (desmatamento) de novas áreas.  

3.4 Fronteira Agrícola 

A fronteira agrícola pode ser definida como sendo a expansão do capitalismo 

sobre áreas pouco ou nada exploradas pelas sociedades humanas. Representando 

dessa forma, não os limites de uma nação, mas os da ocupação econômica de seu 

território, o limiar entre “civilização” e o “sertão” (Saywer, 1984). Trata-se de um 

estágio da história em que as relações sociais e políticas estão, de certo modo, 
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marcadas por um movimento de expansão demográfica sobre terras “não ocupadas” 

ou “insuficientemente” ocupadas (Martins, 1996). 

Mas não se trata apenas disso; a fronteira agrícola não é percebida pela lógica 

tradicional, mas a do capital, conforme trataram Figueiredo e Trigueiro (1984) quando 

reforçaram que a fronteira é uma área potencial que ofereça as condições necessárias 

para a expansão do capital. Não se trata, portanto, da ocupação apenas de áreas 

desocupadas, consiste na verdade de um processo de reocupação do território. Esse 

é baseado na alteração dos modelos produtivos locais, constituído por um “avanço” 

no padrão tecnológico ora adotado, demandando a aplicação de um alto nível de 

capital no campo (Arissane, 2006).  

É notório que uma mudança tão abrupta como a que ocorre num processo de 

expansão de fronteira agrícola não poderia ser em sua essência um processo 

amigável. No caso do Brasil, a região amazônica talvez seja a mais emblemática na 

história de conflitos ligados à expansão agrícola, conforme descrito por Martins (1996): 

A história contemporânea da fronteira, no Brasil, é a história das lutas 
étnicas e sociais. Entre 1968 e 1987, diferentes tribos indígenas da 
Amazônia sofreram pelo menos 92 ataques organizados, 
principalmente, por grandes proprietários de terra, com a participação 
de seus pistoleiros, usando armas de fogo. Por seu lado, diferentes 
tribos indígenas realizaram pelo menos 165 ataques a grandes 
fazendas e a alguns povoados, entre 1968 e 1990, usando muitas 

vezes armas primitivas como bordunas1 e arco-e-flecha (Martins, 
1996, p. 26). 

Miziara e Ferreira (2006) lançam mão do conceito de renda diferencial 

proposto por Karl Marx, em seu livro O Capital como preceito teórico básico para 

análise da decisão de se investir ou não o capital necessário a “revolução” no campo. 

No conceito proposto por Marx, a renda diferencial I relaciona-se basicamente a duas 

variáveis, fertilidade natural do solo e a localização da terra em relação ao mercado 

consumidor. Ou seja, quanto maior for a fertilidade e a proximidade do mercado, maior 

será o retorno obtido com o investimento do capital. Já a renda diferencial II, é aquela 

resultante dos investimentos de capital na melhoria do solo e ou investimentos em 

infraestrutura com o objetivo de favorecer o acesso ao mercado consumidor. 

                                            

1 Arma indígena de madeira compacta, geralmente cilíndrica e longa. 
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Desta forma, Miziara e Ferreira (2006) definem que : 

“ [...] a decisão de investimento por parte do capitalista está 
condicionada às oportunidades de lucro advindas das duas situações: 
a) explorar as diferentes características “naturais” do solo; b) explorar 
a intensificação no uso do solo já cultivado. A primeira opção 
relaciona-se à renda diferencial I e a segunda à renda diferencial II. 
Nesse processo de mudança das atividades produtivas (em função da 
Renda Diferencial I) um conjunto de variáveis, que se relacionam com 
as características “naturais” do solo, assumem importância decisiva na 
identificação de novas áreas a serem incorporadas ao processo 
produtivo: Fertilidade, Topografia e Localização. (Miziara e Ferreira, 
2006, p.114).  ” 

No Centro-Oeste brasileiro a expansão da fronteira agrícola, conforme 

definido por Miziara e Ferreira (2006), teve início nos idos dos anos 1970. A partir daí 

inicia-se um processo de intensificação agrícola fortemente guiado pela intervenção 

estatal. Modernizar era a palavra-chave deste processo, que tinha objetivos mais 

econômicos do propriamente sociais (Pessôa e Inocêncio, 2014). Dois programas 

Governamentais foram os precursores deste processo o POLOCENTRO (Programa 

de Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER (Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados). 

O primeiro programa foi criado em 1975 pelo decreto nº 75.320 (BRASIL, 

1975) e  destinava-se à expansão da agricultura no Centro-Oeste brasileiro e Oeste 

de Minas Gerais; seu objetivo geral era a incorporação de cerca de três milhões de 

hectares de Cerrado à agropecuária, sendo 1,8 milhões com lavouras  (Gonçales, 

2008). O POLOCENTRO teve como foco o estímulo da média e da grande agricultura 

empresarial, em detrimento do pequeno produtor rural, por meio do crédito subsidiado, 

de assistência técnica e da remoção dos obstáculos ao seu funcionamento (Bezerra 

e Cleps Jr., 2004). O programa foi concebido para ter uma duração de dez anos, 

porém foi desativado no início da década de 1980 em função do seu baixo 

desempenho no que tange ao aumento da produção e da produtividade  (Inocêncio, 

2010). 

O PRODECER foi um programa implantado no início da década de 1980, e 

surgiu de uma cooperação entre os governos brasileiro e japonês. De modo geral o 

Japão, País detentor de poucas reservas de Terra agricultável, viu no Cerrado 

brasileiro uma oportunidade de garantir os seus suprimentos, sobretudo de soja. 

Segundo Pessôa e Inocêncio (2014), “... esse projeto cumpriu seu principal papel, o 
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de articular o capital público ao privado de modo a estabelecer, em definitivo, todas 

as condições para a territorialização do capital no Cerrado.” 

O processo de ocupação do Centro-Oeste Brasileiro foi fortemente marcado 

pela conversão de terra de qualidade inferior em terra de qualidade superior 

(Rezende, 2002). Ou seja, um processo que pode facilmente ser enquadrado dentro 

da ótica da renda diferencial II, conforme proposto Miziara e Ferreira (2006), no qual  

busca-se a máxima produtividade da terra com o fim de se obter o máximo retorno do 

capital investido. Todo este processo pode ser visto, portanto, como uma reocupação 

e reordenação do território goiano guiado pelo interesse do capital em detrimento das 

populações e cultura locais. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

A área de estudo considerada é o estado de Goiás, que está situado na região 

Centro-Oeste do Brasil. Cerca de 97% de seu território é ocupado pelo Bioma Cerrado 

e os demais 3% por formações de Mata Atlântica, pouco preservadas, situadas na 

região sul (Machado et al., 2007). O estado possui  enorme riqueza no que tange aos 

recursos hídricos, sendo berço de três grandes bacias hidrográficas nacionais: 

Tocantins, Paraná e São Francisco (Eiten, 1993; Nascimento, 1991; Teixeira Neto, 

2008).  

O bioma Cerrado possui como importante característica o clima, sendo a 

precipitação a variável climática mais notável devido ao comportamento sazonal, com 

um longo período de estiagem: abril até outubro; e um longo período de chuvas: 

novembro a março (Cardoso, Marcuzzo e Barros, 2014; Marcuzzo, Faria e Pinto Filho, 

2012; Silva et al., 1998). A precipitação média anual fica entre 1200 e 1800 mm 

(Marcuzzo, Faria e Pinto Filho, 2012). 

Nos meses de seca mais severa, julho e agosto, as taxas de precipitação 

chegam a  0 mm, contra 355 mm médios no mês de dezembro (INMET, 1992). Além 

disso, Silva et al. (1998) demonstram que excesso hídrico climático  possui uma 

distribuição espacial heterogênea no estado, ao passo que o déficit hídrico apresenta 

comportamento homogêneo.  

O clima associado com a baixa fertilidade natural dos solos do cerrado foram, 

até meados da década de 1970, os principais obstáculos à produção intensiva em 

Goiás. A partir daí iniciou-se um processo que pode ser denominado de expansão da 

fronteira agrícola, apoiado fortemente na modernização agrícola que resultou na 

evolução dos sistemas de manejo e irrigação, que viabilizaram a produção em larga 

escala no território goiano (Barbosa da Silva et al., 2013; Miziara e Ferreira, 2006). 

Por outro lado, apesar de no século XX ter ocorrido uma importante expansão 

das atividades industriais no País, principalmente na região Sudeste, o estado de 

Goiás atuou como parte deste processo intensificando a produção de matérias primas. 

Assim, a ocupação de novas áreas na fronteira e a redução dos custos de produção 

tornaram-se a base do crescimento da produção agropecuária goiana (Bezerra e 

Cleps Jr., 2004). 
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A localização mais afastada dos grandes centros consumidores da região 

Sudeste, força uma redução do valor agregado da terra em Goiás (Rezende, 2002). 

Sendo este fortemente influenciado pelas condições naturais (Fertilidade e Relevo) e 

pela tecnologia, a qual levou a produção agrícola no Cerrado a um novo patamar 

(Ferreira, Miziara e Ribeiro, 2008; Macedo, 2015; Rezende, 2002). As técnicas de 

correção de solos, associadas ao melhoramento genético dos cultivares, sobretudo 

soja e trigo, permitiram um salto na produção agrícola da região, consolidando o 

agronegócio e colocando Goiás entre os principais exportadores de grãos do Brasil 

(IMB, 2015). Dentre as principais tecnologias empregadas, os pivôs centrais foram um 

dos meios de vencer a última barreira existente no Cerrado para a produção agrícola 

superintensiva, a chuva. 

Desta forma, a expansão desse tipo de irrigação está inserida em um 

processo maior, de expansão da fronteira agrícola em Goiás. Neste caso, norteado 

por programas governamentais, tais como o PRODECER, cuja principal  função foi 

tornar o Cerrado uma área produtora de grãos, sobretudo soja, produto deficitário no 

mercado japonês (Inocêncio e Calaça, 2009).  

Este processo de ocupação e expansão agrícola tem exercido uma enorme 

pressão sobre o Cerrado goiano. Resultados do Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), baseado em dados do ano de 2002, trazem em números as 

mudanças ambientais ocorridas nesse complexo vegetacional (Sano et al., 2007), 

onde a porcentagem de cobertura vegetal natural dentro dos limites oficiais do bioma 

Cerrado à época foi de 60,5%. Para o mesmo ano, Machado et al., (2004) ao 

analisarem imagens do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), sem validação de campo, obtiveram uma taxa para a classe de 

remanesces de vegetação nativa da ordem de 45%. Mais recentemente, no 

Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás - MacroZAEE 

GOIÁS (GOIÁS, 2014a; b), foi mapeado que apenas 35% dos territórios de Goiás e 

do Distrito Federal encontravam-se ocupados por vegetação nativa em 2011. 

Todo esse processo de conversão do Cerrado em Goiás iniciou-se no século 

XVII, impulsionado pela mineração do ouro, seguida pela apropriação de terras 

públicas entre o fim do século XIX e meados do XX, com a chamada “fronteira do 
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gado” ou cattle frontier (Silva et al., 2015). Chegando ao que é apontado por Ferreira, 

Miziara e Ribeiro (2008) como sendo o início da fronteira agrícola no estado. Etapa de 

intensa modificação nas paisagens goianas, iniciada na década de 1970 e estimulada 

por políticas de promoção do desenvolvimento regional e de integração nacional 

(Faria e Castro, 2007). Essa vocação agrícola permanece forte no estado, tendo o 

setor sido responsável por 10,7% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual no ano de 

2014 (IMB, 2016) . Dentro da produção agrícola desataca-se a irrigação por pivôs 

centrais; em 2013, o estado possuía mais de 16% da área irrigada por pivôs centrais 

no brasil, com cerca de 210 mil hectares irrigados (Landau, Guimarâes e Souza, 

2014). 

Tais características hídricas, ambientais e agrícolas posicionam a gestão 

hídrica do território goiano como fundamental para grande parte do País, uma vez 

que, havendo uma má gestão das águas goianas os impactos serão sentidos por 

grande parte da população brasileira, sobretudo a residente na bacia do Rio Paraná. 

Neste sentido, o Governo do estado delimitou 11 regiões hidrográficas para instalação 

de comitês de bacia hidrográfica, conforme Figura 4, com o intuito de fomentar a 

gestão participativa conforme a legislação vigente (Lei no 9433, 1997). Entretanto, 

apenas cinco destes comitês encontram-se em atividade, segundo dados da Secima 

órgão responsável no estado de Goiás pela estruturação destes (Secima, 2017). 

Observa-se, portanto, que no estado não há uma gestão participativa de forma 

efetiva como preconizado pela legislação. As decisões são centralizadas no órgão de 

gestão estadual, havendo pouca ou nenhuma participação dos comitês de bacias no 

processo de tomada de decisão dos grandes empreendimentos a serem instalados 

no estado. Os comitês que se encontram em funcionamento possuem uma estrutura 

deficitária e que não permite a atuação deste de forma eficaz na gestão dos recursos 

hídricos. 

Todos esses fatos permitem afirmar, portanto, que a gestão hídrica goiana é 

deficitária, com baixo conhecimento acerca da real capacidade hídrica da região e 

bem como um menor conhecimento da real demanda hídrica local. 
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Figura 4 - Mapa de localização da área de estudo, contendo as Unidades de Gestão de Recursos 
hídricos do estado de Goiás. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo compreende o período entre 1984 e 2015, tendo sido analisados 

os anos de 1984, 1990, 1996, 2000, 2003, 2006, 2012, 2013 e 2015. Três processos 

básicos foram estudados: o primeiro foi a expansão da irrigação por pivôs centrais e 

suas características; o segundo, o comprometimento hídrico oriundo da utilização 

deste tipo de técnica agrícola; e o terceiro, a expansão e comprometimento hídrico em 

áreas de captação para abastecimento urbano. 

5.1 A expansão da irrigação por pivôs centrais em Goiás 

Para obtenção das áreas irrigadas por pivôs centrais foram levantados junto 

ao SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás) os mapeamentos existentes 

dos anos de 2000, 2003, 2006, 2012 e 2013. Esses dados resultaram de um conjunto 

de ações de mapeamento realizadas, no âmbito do Estado de Goiás, por diversas 

secretarias estaduais. Para complementar a série histórica necessária, os anos de 

1984, 1990 e 1996 foram mapeados a partir de imagens Landsat 5 – TM, e para o ano 

de 2015 foram utilizadas imagens Landsat8 – OLI (Operational Land Imager). As 

imagens Landsat foram processadas utilizando-se a biblioteca GDAL (Geospatial Data 

Abstraction Library) com o fim de gerar as composições necessárias à obtenção, por 

interpretação visual, dos pivôs centrais. 

A GDAL é uma biblioteca livre, para processamento de imagens e vetores, 

amplamente utilizada por permitir um maior controle dos processos envolvidos no 

tratamento de dados geográficos (Karmas, Tzotsos e Karantzalos, 2015; Shen et al., 

2013; Wei et al., 2012). Atualmente, a biblioteca encontra-se disponível em softwares 

livres como o QGIS e pode também ser utilizada em linha de comando e ou integrada 

a programas pythonTM. Não obstante, a GDAL permite a automação de atividades 

repetitivas do processamento de dados geográficos, facilitando a obtenção de 

conhecimento a partir de imagens orbitais. 

O processamento realizado com a utilização dessa biblioteca consistiu na 

geração de composições falsa cor das bandas (5(R),4(G),3(B)) das imagens obtidas 

pelo TM e bandas (6(R),5(G),4(B)) das imagens obtidas pelo sensor OLI. Tal 

procedimento foi automatizado para as 513 imagens obtidas no sitio 

https://earthexplorer.usgs.gov/, sendo 101 para 1984, 123 para 1990, 107 para 1996 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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e 182 para 2015. Foram utilizadas todas as imagens disponíveis no sitio para os 

meses de abril a outubro dos anos em questão. A automação foi realizada com a 

linguagem de programação python integrando a biblioteca GDAL. 

A utilização de várias imagens do mesmo ano justifica-se pela 

heterogeneidade de utilização destes equipamentos ao longo dos meses, fato que 

pode levar a não identificação dessas áreas ao se utilizar apenas uma data como 

referência. Por exemplo, um pivô que se encontra inativo no mês de abril e pode não 

ser detectável, torna-se de fácil identificação no mês de setembro caso esteja em 

utilização. Como as datas de plantio podem variar em função das diferentes culturas 

existentes, um conjunto de imagens com variabilidade de datas permite minimizar os 

erros de omissão no mapeamento. 

De posse das imagens, foi então realizada a inspeção visual em todo o 

território goiano nos anos em questão (1984,1990,1996 e 2015). Empregou-se a 

interpretação visual em função das características inerentes à técnica de irrigação, 

sobretudo com utilização parcial do equipamento, períodos de pousio e também 

proximidade com áreas de remanescentes, fatos que dificultam sobremaneira a 

detecção a partir da utilização de técnicas automáticas. Finalizado este processo, a 

base de dados referente aos pivôs centrais instalados no estado de Goiás foi 

concluída. Para o ano de 2015, foram mapeados também os equipamentos existentes 

no Distrito Federal, visando o cômputo da demanda, conforme item 5.2. 

Para a caracterização da expansão da irrigação por pivôs centrais em Goiás, 

o mapeamento dos equipamentos foi cruzado, em ambiente SIG, com os dados de 

delimitação das UGRHs (Unidades de Gestão de Recursos Hídricos) do estado, com 

o objetivo de facilitar o entendimento dos resultados obtidos. Os dados relativos à esta 

divisão foram obtidos junto a Secima (Secretaria de Meio Ambiente Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás). 

5.1.1 Definição do padrão de ocorrência 

Os dados de áreas de irrigação obtidos foram processados em ambiente SIG, 

no qual foram realizadas análises de sobreposição com o objetivo de verificar a 

existência de algum padrão de distribuição na instalação destes equipamentos. Nesse 

contexto, optou-se pela checagem de três variáveis explicativas, sendo elas: Relevo, 
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Pedologia e Infraestrutura. A adoção destas, é guiada pela sua ligação com processo 

de expansão da fronteira agrícola em Goiás, além de serem determinantes para o 

preço da terra em território goiano (Arissane, 2006; Barbosa da Silva et al., 2013; 

Borges, 1996; Inocêncio e Calaça, 2009; Miziara e Ferreira, 2006; Prado, Miziara e 

Ferreira, 2012; Rodrigues e Miziara, 2008a; Silva e Miziara, 2011). 

Os dados de relevo foram obtidos a partir do processamento de imagens 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com resolução espacial de 30 metros, 

utilizando-se o programa computacional Arcmap. A partir deste processamento foram 

gerados os dados de declividade do estado de Goiás. Os dados de Pedologia foram 

obtidos no sitio do SIEG. Trata-se de uma base vetorial desenvolvida pelo Governo 

de Goiás, em escala 1:1.000.000, elaborado a partir de dados do RADAMBRASIL. A 

última variável, Infraestrutura, foi representada pelos Sistemas Rodoviários Estadual 

e Federal obtidos junto ao SIEG e ao DNIT respectivamente, do qual foram extraídas 

apenas as rodovias que se encontram pavimentadas. 

Figura 5 - Fluxo para definição do padrão de expansão da irrigação por pivôs centrais. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Este conjunto de ações e variáveis permitiu avaliar o perfil da ocupação do 

estado de Goiás pela irrigação por pivôs centrais, possibilitando compreender a 

dinâmica espaço-temporal deste processo e quais as implicações futuras, sobretudo 

para os recursos hídricos desta ocupação. 
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5.2 O comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs centrais em 

relação a QMLT 

Nessa etapa foi analisado o comprometimento hídrico gerado por esta técnica 

agrícola utilizando-se como referência a QMLT (Vazão Média de Longo Termo), ou 

seja, aproximadamente a máxima vazão regularizável (Moreira et al., 2012).A 

utilização da QMLT resulta em um cenário que permite a análise em função do 

potencial hidrológica de uma bacia hidrográfica, ao contrário da utilização de 

parâmetros como a vazão outorgável, que apresenta um cenário crítico de uso da 

água, conforme demonstrado por Pereira Júnior e Nicácio (2015). No cenário utilizado 

pelos autores, o estado de Goiás se mostrou em situação preocupante no que tange 

a irrigação por pivôs centrais. 

Não obstante, o cenário aqui apresentado está diretamente ligado à 

investimentos em infraestrutura hídrica, sobretudo na construção de barramentos, 

uma vez que, a variabilidade climática no estado é bastante severa com cerca de seis 

meses de seca intensa, chegando-se a precipitação zero em alguns meses (Cardoso, 

Marcuzzo e Barros, 2014; INMET, 1992; Marcuzzo, Faria e Pinto Filho, 2012). 

O processo de definição do comprometimento foi realizado em quatro etapas 

básicas, sendo elas: delimitação das áreas de contribuição hídrica, definição da 

demanda hídrica, definição da disponibilidade hídrica e por último o balanço entre a 

oferta e a demanda. Essas etapas encontram-se detalhadas a seguir. 

5.2.1 Delimitação das áreas de contribuição hídrica 

Para a definição das áreas de contribuição hídrica, foram utilizadas imagens 

SRTM com resolução espacial de 30 metros disponibilizadas pelo USGS por meio do 

sitio https://earthexplorer.usgs.gov/. O processamento dessas imagens foi realizado 

no programa computacional Arcmap 10.3, utilizando-se como base para delimitação 

a aplicação TauDem (Tarboton, 2015; Yıldırım et al., 2015). 

A adoção dessa ferramenta computacional permitiu, entre outros, a utilização 

dos métodos tradicionais de definição de fluxo e acumulação de drenagem que são a 

chave para definição das áreas de contribuição hídrica. Em suas versões mais 

recentes foi implementada a possibilidade de processamento paralelo dos dados, o 

que possibilita o processamento de imagens com maiores tamanhos e de forma mais 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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rápida e eficiente. Além disso, o TauDem gera o encadeamento das drenagens a partir 

da definição dos contribuintes a montante de um segmento, caso exista. Cada 

manancial de segunda ordem possui sempre dois afluentes, desta forma o resultado 

da aplicação permite o cálculo de montante para jusante das vazões. Um exemplo 

deste encadeamento pode ser observado na Figura 6, na qual é possível verificar o 

Identificador de cada segmento, e quais são seus contribuintes. 

Esta característica inerente ao processo de geração da rede de drenagem e 

suas áreas de contribuição é fundamental para o processo de análise recursiva 

necessário para o perfeito cômputo do comprometimento. Este processo de cálculo é 

definido em três fases: A primeira é o cômputo do balanço local, ou seja, não 

considerando as contribuições; o segundo é o cômputo da contribuição de montante, 

isto é, o déficit ou excedente que chega a um dado segmento; e a terceira é a 

contribuição, déficit ou excedente, que segue para jusante. Este processo é melhor 

explicitado no item 5.2.4. 

Figura 6 - Exemplo de encadeamento das drenagens geradas, característica fundamental para a 
cômputo das vazões de montante para jusante. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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5.2.2 Demanda hídrica 

 O cômputo da demanda hídrica para irrigação por pivôs centrais utilizou como 

referência os equipamentos existentes no ano de 2015 e a metodologia de cálculo 

definidas no manual técnico de outorga da Secima (GOIÁS, 2012). Estes foram 

associados a técnicas de SIG, conforme demonstrado na figura 7. Esta metodologia 

utiliza como referência as equações empíricas propostas pela FAO/AGLW (Smith, 

1988) e USDA/SCS (Dastane, 1978), que definem a precipitação mensal provável e a 

precipitação provável efetiva (Ppe), respectivamente. 

Figura 7 - Fluxograma dos procedimentos metodológicos necessários para definição da demanda 
hídrica para irrigação por pivôs centrais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A primeira equação é uma fórmula empírica definida com base na análise de 

diferentes dados climáticos para determinação da precipitação mensal provável (PMP) 

Equação 1, com uma confiança da ordem de 80%. Após o cômputo da PMP, é 

aplicado o cômputo da PPe, conforme equação 2, para definição da disponibilidade 

para as culturas.  

 𝑃𝑚𝑝 = (0,6 ∗ 𝑇𝑚) − 10 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑚 < 70𝑚𝑚)

𝑃𝑚𝑝 = (0,8 ∗ 𝑇𝑚) − 24 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑚 > 70𝑚𝑚)
        (Equação 1) 
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𝑃𝑝𝑒 = 𝑃𝑚𝑝 ∗ (125 − (0,2 ∗ 𝑃𝑚𝑝))/125  (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑚𝑝 < 250𝑚𝑚)

𝑃𝑝𝑒 = 125 + (0,1 ∗ 𝑃𝑚𝑝) (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑚𝑝 > 250𝑚𝑚)                                
  (Equação 2) 

 

Sendo: 

Pmp = Precipitação Mensal Provável 

Tm = Total Mensal de Precipitação 

Ppe = Precipitação Provável Efetiva 

 

Para aplicação dos referidos cálculos, foi utilizada a base de dados do 

programa computacional NewLocClim, do qual foram exportados os pontos contendo 

as informações de precipitação e evapotranspiração potencial. Este programa pode 

ser obtido no sitio que pode ser obtido no sitio: 

http://www.fao.org/nr/climpag/pub/en3_051002_en.asp, ele conta com dados de cerca 

de 30 mil estações climatológicas em todo o globo, onde estão disponíveis dados de 

precipitação, temperatura, velocidade do vento, evapotranspiração calculada com 

base na equação de Penman-Monteith  (Allen et al., 1998), entre outros (Gommes, 

Grieser e Bernardi, 2004). 

A partir daí foram utilizados os dados de coeficiente médio de 

evapotranspiração das culturas de soja, milho e feijão (GOIÁS, 2012) para definição 

da demanda anual para cada um dos pontos exportados conforme equação 3. 

𝐸𝑡𝑐 = 𝐸𝑡𝑜. 𝐾𝑐 (𝑚𝑚. 𝑚ê𝑠−1)   (Equação 3) 

 

Sendo: 

Etc = Evapotranspiração da cultura (mm.mês-1); 

Eto = Evapotranspiração de referência (mm.mês-1); 

Kc = Coeficiente de cultura (GOIÁS, 2012). 

 

http://www.fao.org/nr/climpag/pub/en3_051002_en.asp
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A definição da lâmina d’água necessária foi realizada conforme equação 4, na 

qual é definida a lâmina liquida necessária, multiplicada pela eficiência do 

equipamento, gerando a demanda bruta total para irrigação. Neste trabalho, foi 

considerada uma eficiência média de 80% dos sistemas de pivô central. Obteve-se 

desta forma a lâmina necessária para irrigação de 1 ha. Gerou-se então, por 

interpolação dos valores, uma imagem contendo a demanda hídrica por hectare para 

todo o estado de Goiás. 

𝑉𝑚𝑛 = 10. (100. (𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑝𝑒)/𝐸𝑖)   (Equação 4) 

 

Sendo: 

Vmn = Volume Mensal Necessário para irrigação de um hectare; 

Ei = Eficiência do equipamento (0,80). 

 

Como passo final para definição da demanda, foi gerado um centroide para 

cada pivô central e então extraída a demanda por hectare que foi multiplicada pela 

área de cada equipamento, desta forma obteve-se a demanda para cada equipamento 

instalado em Goiás e no Distrito Federal no ano de 2015.  

5.2.3 Potencial hidrológico 

A disponibilidade hídrica adotada como referência foi a QMLT (Vazão média 

de longo termo ou longa duração). Esta vazão representa o potencial regularizável em 

uma bacia hidrográfica, abstraídas as perdas por percolação e evapotranspiração 

(Fioreze, 2008; Moreira et al., 2012). Trata-se, como já mencionado, do potencial 

hidrológico de uma bacia hidrográfica. 

A definição da QMLT para o estado de Goiás e o Distrito Federal pode ser 

dividida em duas fases: a primeira é a definição das áreas de contribuição hídrica, 

conforme descrito no item 5.2.1. A segunda é a definição das vazões e 

consequentemente o volume potencial disponível em cada bacia (Figura 8). 
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Figura 8 - Fluxograma dos procedimentos para obtenção do volume máximo disponível. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

As vazões foram obtidas a partir dos dados de 196 estações fluviométricas 

disponibilizados pela ANA e que continham ao menos dois anos completos de dados 

de vazão (Figura 9). Tais dados encontram-se disponíveis em um Webservice 
2, fato 

que possibilita a automação de todo o processo de download, bem como seu 

tratamento. Este processo foi realizado com a utilização de scripts em linguagem de 

programação python. 

Os cálculos consistiram da definição da QMLT, bem como a definição da 

quantidade de anos completos com dados para cada estação. A etapa seguinte foi a 

geração de uma imagem contendo a interpolação da QMLT específica para todo 

estado de Goiás e Distrito Federal, realizada por meio do método IDW. 

O cômputo da quantidade de anos com dados de cada estação foi utilizado 

como peso durante o processo de interpolação, ou seja, além de considerar a 

distância como referência para determinar o peso de cada estação na interpolação, a 

quantidade de anos completos de dados foi mais um fator de ponderação. Tal 

procedimento teve como objetivo maximizar a utilização dos dados disponíveis sem, 

no entanto, incorrer em erros dada a baixa quantidade de registros em uma estação. 

                                            

2 WebService ANA:  http://hidroweb.ana.gov.br/fcthservices/mma.asmx 
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Figura 9 - Mapa de localização das estações fluviométricas empregadas para o cálculo da QMLT. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Finalizada a definição da disponibilidade média especifica (l. s-1. (Km²)-¹), foi 

possível gerar o potencial hidrológico de cada área de contribuição; para tal, foi 

utilizado o método de análise zonal presente no programa computacional Arcmap, 

extraindo-se a vazão média específica de cada uma das 80.813 sub-bacias 

anteriormente definidas; aplicou-se então a equação 5, para o cômputo do volume 

anual potencial em metros cúbicos para cada sub-bacia que é a disponibilidade hídrica 

utilizada como referência para o cômputo do comprometimento gerado pela irrigação 

por pivôs centrais. 
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𝑣𝑜𝑙𝑀𝑎𝑥 (𝑚3) =
𝑄𝑀𝐿𝑇𝑒𝑠𝑝∗á𝑟𝑒𝑎(𝑘𝑚2)∗𝑠𝑒𝑔𝐷𝑖𝑎∗𝑑𝑖𝑎𝑠𝐴𝑛𝑜

1000
   (Equação 5) 

 

Sendo: 

volMax(m³) = Máximo volume regularizável (Potencial hidrológico). 

QMLTesp = Vazão Média de Longo Termo Específica (l s-¹ km-²). 

Área (km²) = Área de contribuição hídrica em quilômetros quadrados. 

segDia = segundos de um dia (86400). 

diasAno = dias do ano (365). 

 

5.2.4 Balanço entre Potencial e Demanda hídrica 

Para definição do comprometimento hídrico causado pela irrigação por pivôs 

centrais, o último passo é o balanço entre a oferta e a demanda hídrica. Para tal, foram 

utilizados os dados anteriormente gerados de demanda, bem como a delimitação das 

sub-bacias (áreas de contribuição hídrica) e o potencial hidrológico. 

Os dados de demanda foram cruzados em ambiente SIG com as sub-bacias, 

possibilitando o cálculo da demanda para cada uma delas. O mesmo procedimento 

foi realizado com o potencial, obtendo-se a demanda e oferta potencial para cada sub-

bacia. Como passo seguinte, foi realizado o cômputo, da oferta menos a demanda. 

Como etapa final, foi realizado o cálculo iterativo de montante para jusante, utilizando-

se do resultado da subtração para definir a demanda em cada sub-bacia, ou seja, se 

uma bacia a jusante não possui pivôs, mas se seu potencial hidrológico é afetado por 

equipamentos a montante, este valor passa a ser considerado como uma demanda 

da bacia a jusante, desta forma calcula-se o impacto de cada equipamento a montante 

e a jusante do seu ponto de captação. 
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Figura 10- Fluxograma das atividade para definição do balanço entre Potencial e demanda hídrica 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

5.3 O comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs centrais em 

bacias de captação para abastecimento urbano 

O terceiro e último processo ligado à expansão da irrigação por pivôs centrais 

analisado, foi a expansão e o comprometimento gerado em bacias de captação para 

abastecimento público, sobre responsabilidade da empresa Saneago, que responde 

pelo abastecimento de 225 (dos 246) municípios goianos (SNIS, 2015). Tal análise 

teve como objetivo verificar a influência destes equipamentos em bacias que possuem 

como usuário o abastecimento humano, uso tratado como prioritário pela legislação 

brasileira (Lei no 9433, 1997).  

Atualmente, a captação de águas superficiais é realizada pela empresa em 

185 pontos, segundo dados do Macrozoneamento Ecológico Econômico do Estado 

de Goiás (GOIÁS, 2014b), dos quais podem ser identificadas as áreas de contribuição 

hídrica na Figura 11. 

Nessa análise, a vazão utilizada como referência passou a ser a vazão 

máxima outorgável para captação direta, ou seja, 50% da Q95. Considerando que 
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essas são áreas de uso prioritário e que problemas de falta de água culminam em 

problemas de grande escala, optou-se por adotar um cenário mais restritivo para esta 

parte do trabalho, visando desta forma uma maior segurança nos resultados. 

Figura 11 - Mapa de localização das bacias de captação da empresa Saneago no estado de Goiás. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Nesta etapa, o cálculo da disponibilidade hídrica de cada área de captação 

para abastecimento urbano foi definido com base na instrução normativa 004/2015, 

editada pela Secima (Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura 

Cidades e Assuntos Metropolitanos), na qual foi definida a Q95 especifica para cada 

UGH (Unidade de Gestão Hídrica) do estado de Goiás (GOIÁS, 2015). 
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A partir dos dados de Q95 específica foi definida a máxima vazão outorgável, 

que no estado de Goiás é 50% Q95, ou seja, é a metade da vazão presente no 

segmento em 95% do tempo. De posse da vazão outorgável para cada região 

hidrográfica do estado, foi definida a vazão outorgável para cada uma das 185 bacias 

de captação da Empresa Saneago. Deste modo obteve-se a vazão outorgável de cada 

bacia hidrográfica utilizada para abastecimento urbano. 

Foram então extraídos os equipamentos existentes em cada uma dessas 

bacias e suas respectivas demandas conforme já definido no item 5.2.2; como passo 

seguinte foi realizado o cálculo do comprometimento em relação ao volume anual 

outorgável em cada bacia, calculado com base na Equação 6. Considerando a falta 

de dados acurados para definição do volume de captação da empresa Saneago, 

optou-se pelo foco na demanda gerada pela irrigação por pivôs centrais, com o 

objetivo de analisar se este segmento de usuários está gerando uma demanda acima 

do tolerável nessas áreas, o que poderia ter como consequência o surgimento de 

conflitos pela água. 

𝑣𝑜𝑙𝑂𝑢𝑡 (𝑚3) =  
𝑄95𝑒𝑠𝑝

2
∗á𝑟𝑒𝑎(𝑘𝑚2)∗𝑠𝑒𝑔𝐷𝑖𝑎∗𝑑𝑖𝑎𝑠𝐴𝑛𝑜

1000
   (Equação 6) 

 

Sendo: 

volOut (m³) = Máximo Volume Outorgável para captação direta. 

Q95esp = Vazão de referência para outorga, sendo outorgável 50% da Q95. 

Área (km²) = Área de contribuição hídrica em quilômetros quadrados. 

segDia = Segundos de um dia (86.400). 

diasAno = Dias de um ano (365). 
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6 A EXPANSÃO DA IRRIGAÇÃO POR PIVÔS CENTRAIS EM GOIÁS 

A utilização de pivôs centrais para irrigação em Goiás é um processo iniciado 

na primeira parte da década de 1980, sendo que em 1984, o estado contava com 

apenas 10 (dez) equipamentos instalados. Esses se distribuíam em seis municípios 

goianos: Uruaçu (4), Castelândia (2), Cristalina (1), Jataí (1), Porteirão (1), Santo 

Antônio de Goiás (1). 

A partir de então, o estado vem passando por um processo de evolução da 

irrigação por pivôs centrais, chegando a contar com 3.489 equipamentos instalados 

no ano de 2015, totalizando uma área irrigada de aproximadamente 242.127 ha. Esse 

processo, como pode ser observado na Figura 12, ocorreu de forma gradual, havendo 

um incremento da ordem de 9.600 ha.ano-1 e 152 equipamentos.ano-1.  

Figura 12 - Evolução da irrigação por pivôs centrais no Estado de Goiás entre 1984 - 2015. 

 
Fonte: Imagens Landsat, IMB. Elaborado pelos autores. 

A área média dos equipamentos não tem se alterado significativamente nas 

últimas três décadas, sempre ficando por volta de 70 ha. O que pode explicar esta 

característica de área é a concepção do sistema de irrigação. Estes equipamentos 

foram primeiramente desenvolvidos nos Estado Unidos da América, onde a unidade 

convencional de terras é da ordem de 65 hectares (Splinter, 1976), logo, estes sistema 

foram concebidos para irrigar áreas próximas a esta.  

 Por outro lado, a partir do ano de 2012, houve uma queda na área média dos 

novos equipamentos, o que levou a uma redução, naquele ano, para ordem de 57 
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hectares da área média dos novos equipamentos. No ano de 2013, houve uma 

recuperação, tendo a área média atingido patamares de 74 hectares. Para 2015, 

observou-se uma nova queda na área média dos novos equipamentos, ficando está 

por volta de 50 ha. Entretanto, este comportamento foi diretamente influenciado pela 

utilização deste tipo de equipamento para irrigação de cana-de-açúcar no município 

de São Luiz do Norte, onde a área média é de 43 ha. No restante do estado a área 

média se manteve, em 2015, por volta de 70 ha.  

Observa-se que no período compreendido entre 1986 e 2015, a variação nos 

preços das commodities no mundo foi significativa, observou-se uma elevação da 

ordem de 186% no preço da soja, 206% no preço do milho e 245% no preço do sorgo, 

que são algumas das principais culturas agrícolas de Goiás (INDEX MUNDI, 2016). 

Além disso, no período entre janeiro de 1991 e abril de 2016, ocorreu um incremento 

da ordem de 38 % (2005 = 100) no chamado Commodity Food Price Index, que inclui 

cereais, óleos vegetais, carnes, frutos do mar, açúcar, bananas e laranja (INDEX 

MUNDI, 2016). Tais características notoriamente influenciaram a expansão da 

irrigação em Goiás, norteada fortemente pelos mercados externos. 

No ano de 2015, dos 246 municípios goianos 151 possuíam algum 

equipamento do tipo pivô central. Além disso, na série histórica 1984 – 2015 outros 

16 municípios apresentaram, em algum momento, este tipo de técnica de irrigação. O 

principal município no que tange à irrigação por pivôs centrais, em Goiás, é Cristalina, 

situada na região do entorno do Distrito Federal. O município possuía em 2015 um 

total de 718 equipamentos perfazendo uma área total de 57.098 ha, ou seja, cerca de 

24% de toda a área que utiliza este tipo de irrigação no estado. Não obstante, o 

município lidera neste quesito desde 1990. Além disso, em número de equipamentos, 

possui mais de quatro vezes a quantidade existente no município de Morrinhos, que 

conta com 160 equipamentos e é o segundo município com maior número. O 

município de Jussara, no Oeste goiano, desponta como segundo município com maior 

área irrigada por pivôs centrais tendo aproximadamente 12.473 ha, ultrapassando 

Morrinhos, que possui a segunda maior quantidade de equipamentos, mas conta com 

uma área irrigada de 8.013 ha. 

A distribuição espacial do processo expansão da irrigação por pivôs centrais 

em Goiás pode ser dividida em dois grandes ciclos. O primeiro, que compreende até 
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1996, pode ser visto como parte de um processo de expansão da fronteira agrícola no 

território goiano (Miziara e Ferreira, 2006). Este ocorreu de forma mais esparsa tendo-

se a apropriação de novos territórios, aqui representados pelos municípios. A partir do 

ano de 1996, iniciou-se uma segunda fase, ocorrendo um processo de densificação 

das áreas irrigadas no interior dos municípios, ou seja, começam a ser instalados 

novos equipamentos próximos a equipamentos já existentes. Comportamento 

semelhante foi observado por Barretto et al. (2013) ao identificarem um padrão de 

expansão agrícola e de contração ocorrendo dentro de pequenas distâncias umas das 

outras. 

Tal característica de expansão pode ser observada na matriz de correlação, 

presente na Tabela 1, a qual evidencia que até 1996, não havia uma correlação 

realmente significativa entre a quantidade de equipamentos existentes no estado, 

naquele ano por município e os demais anos. Por outro lado, a partir dos anos 2000, 

a correlação com os anos subsequentes passa a ser expressiva, sendo alta inclusive 

entre 2000 e 2015 período no qual temos uma correlação de 0,968.  

Tabela 1 - Matriz de correlação entre os anos e a quantidade de pivôs centrais por município, que 
evidencia uma mudança no comportamento da correlação entre os anos a partir de 1996.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No que tange ao processo de expansão da Fronteira agrícola em Goiás, 

Miziara e Ferreira (2006) dividem esse fenômeno em 5 (cinco) momentos, agrupados 

em três grandes fases: Frente de expansão, Frente Pioneira e Fronteira Agrícola 

(Figura 13). Esta última fase é enquadrada pelos autores dentro do conceito de renda 

diferencial I. Porém, observa-se que a partir do ano de 1984 e, com maior ênfase, a 

partir de 1996, inicia-se um processo de intensificação no uso do solo já cultivado, o 

que representa uma mudança no perfil produtivo e um avanço no sentido da renda 

diferencial II (Figura 13). Neste contexto, o que se observa é um maior investimento 
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na intensificação da produção, ou seja, é o investimento maciço na terra com o fim de 

aumentar de forma significativa os lucros. 

Nesse estágio do desenvolvimento, está se passando de um momento no qual 

o investimento era realizado predominantemente na incorporação de novas áreas 

agrícolas para aplicação do capital em técnicas que permitam a maximização do lucro 

sem a exploração de novas áreas. Trata-se, pois, de uma nova configuração de aporte 

do capital no campo, buscando maiores retornos financeiros em um menor espaço 

rural. 

Figura 13: Fluxo de expansão de Fronteiras no território Goiano, destacando o processo aqui 
identificado, de intensificação e consolidação identificado a partir do ano de 1996. 

 
Fonte: Adaptado de (Miziara e Ferreira, 2006). 

Assim como os demais processos de expansão da fronteira agrícola em 

Goiás, tais como a expansão da cana de açúcar (Silva e Miziara, 2011) e da pecuária 

(Rodrigues e Miziara, 2008b), esse processo é marcado por uma grande concentração 

no centro sul do estado (Figura 14), região que possui os melhores solos, a melhor 

infraestrutura e também os melhores índices de disponibilidade hídrica do estado. Já 

em 2015, é possível observar um avanço importante da irrigação por pivôs centrais 

para o Norte de Goiás atingindo sobretudo a região norte do entorno do Distrito 

Federal e os municípios as margens do Rio Araguaia já no Oeste do estado. 

No Norte do entorno do Distrito Federal, é possível observar que a 

proximidade do mercado consumidor pode ter impulsionado esta ação. Por outro lado, 

no extremo Oeste do Goiás, ocorreu uma sensível melhoria na infraestrutura o que 

tem aberto novos horizontes para o desenvolvimento rural da região. Não obstante, 

trata-se de uma região de solos sensíveis e que já possui um histórico de problemas 

com erosões e assoreamento dos cursos hídricos. Tais fatos evidenciam a 

necessidade de uma maior atenção por parte do Estado e dos investidores no sentido 

de minimizar os impactos ambientais na região, que podem inviabilizar a manutenção 

das atividades. 
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Figura 14- Mapas da evolução da irrigação por município no estado de Goiás entre 1984 a 2000, com 
destaque para os dez principais em 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Outro aspecto ligado à distribuição espacial destes equipamentos é o preço 

da terra. Ferreira, Miziara e Ribeiro (2008) demonstram, por meio da análise do preço 

da terra no estado de Goiás, que a antropização privilegia as áreas com melhores 

condições de geração de renda, uma vez que o preço expressa justamente essa 

capacidade. Observa-se, portanto, que a ocupação por pivôs centrais se concentra 
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nas áreas que possuem um preço da terra mediano, mais afastado da região 

metropolitana de Goiânia e próximo as infraestruturas essenciais, tal fato é facilmente 

explicado pelos investimentos necessários para viabilizar a irrigação, que elevam o 

custo inicial de produção. Há um equilíbrio entre o custo da terra e os investimentos 

em irrigação. Nos termos do modelo teórico, apresentado acima, tem-se um 

compromisso entre as características naturais do solo (Renda Diferencial I) e a 

intensificação da tecnologia por meio de maiores investimentos (Renda Diferencial II). 

Esses resultados evidenciam uma taxa de expansão progressiva e constante 

da agricultura irrigada em Goiás nas últimas três décadas, em um ritmo gradual e, em 

primeira análise, de forma bastante sustentável; pois resistiu a duas crises hídricas 

importantes no País 2002 e 2014, além de diferentes panoramas econômicos pelos 

quais o Brasil tem passado nas últimas quatro décadas. Tendo ocorrido neste intervalo 

movimentos econômicos importantes, tais como: mudança de moeda, abandono do 

regime de bandas cambiais em 1999 e crise econômica mundial de 2008. Esses 

fatores não foram suficientes para modificar o fluxo de intensificação da produção 

agrícola no território goiano.  

Isto posto, é possível afirmar que, há uma alta viabilidade econômica para a 

expansão ainda mais acentuada destas áreas no futuro, sobretudo, por ser uma 

atividade fortemente ligada à demanda externa por produtos agrícolas, que segundo 

dados da FAO, deverá crescer para algo como 3 bilhões de toneladas ante os 2,4 

bilhões estimados para 2015/2016 (FAO, 2009, 2016). Associa-se a isto o fato de, no 

estado de Goiás, a água ainda possuir cobrança pelo uso, e caso ocorra, conforme a 

legislação vigente (Lei No 9433, 1997), isto não deverá representar uma fonte de 

restrição ao setor agrícola. Desta forma, o maior custo para irrigação fica ligado a fonte 

de energia para bombeamento hídrico, que conta ainda com uma redução nas tarifas 

conforme legislação especifica (ANEEL, 2010). 

6.1 Evolução por região hidrográfica de gestão hídrica 

Outro prisma para análise deste processo de ocupação, pela agricultura 

intensiva, é por meio da divisão territorial de gestão hídrica (Figura 15). Não obstante, 

o maior impacto direto da intensificação deste tipo de técnica agrícola é sobre os 

recursos hídricos. Neste ponto o estado de Goiás se destaca por não ter autorizado, 

até o ano de 2015, a captação de águas subterrâneas para irrigação por pivôs 
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centrais, conforme dados obtidos junto à Secima. É notório que esse tipo de fonte 

hídrica possui uma qualidade superior e um tempo de renovação que por vezes chega 

a séculos (Foster et al., 2006). Tais fatos tornam esse um recurso mais vulnerável à 

sobre-explotação e à contaminação ou poluição direta. 

Figura 15 - Evolução da irrigação por pivôs centrais no estado de Goiás por comitês de bacia, série 
histórica 1984-2015, contendo o ranking dos comitês. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observa-se que no início da série as regiões do Rio São Marcos/Veríssimo e 

do Rio dos Bois possuíam áreas irrigadas praticamente equivalentes, sendo que a 

primeira possuía algo em torno de 10% a mais de área irrigada por pivôs centrais. 

Porém, no decorrer da série histórica ocorreu uma evolução bastante acentuada no 

Rio São Marcos/Veríssimo enquanto a segunda teve uma evolução tímida. Nas 

demais regiões hidrográficas também houve um crescimento da área irrigada, porém 

em taxas muito menores que as duas regiões hidrográficas anteriormente citadas. 

No período, ficou evidente a ascensão da irrigação por pivôs na área do 

comitê dos Rios Corumbá, Veríssimo e porção Goiana do Rio São Marcos. Não 

obstante, em levantamento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA e 

EMBRAPA, 2013), a bacia hidrográfica do Rio São Marcos é a que possui o maior 

número de equipamentos de irrigação do tipo pivôs central no Brasil. Essa região 

hidrográfica conta ainda com a presença de sete Usinas Hidrelétricas sendo seis no 
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estado de Goiás e uma no Distrito Federal, o que vêm causando um aumento na 

disputa hídrica local. Lívia e Hora (2015) destacam o conflito existente na bacia do Rio 

São Marcos, entre irrigantes e a Usina Hidrelétrica de Batalha que vem resultando em 

perdas energéticas entre 8% e 19% na usina e causado uma certa instabilidade na 

região. 

6.2 Pedologia 

No que tange as características pedológicas, os pivôs centrais atualmente 

instalados em Goiás estão localizados majoritariamente sobre Latossolos (Figura 17). 

A série histórica revela que em 1984, os dez equipamentos existentes estavam sobre 

este tipo de solo e a partir de 1990, em média 85% da área irrigada por pivôs centrais 

encontrava-se em Latossolos (Figura 16). 

Figura 16 - Representação da pedologia dos pivôs centrais no Estado de Goiás no ano de 2015. 

 
  Fonte: Elaborado pelos autores 

O segundo tipo de solo predominante é o Cambissolo, não ultrapassando em 

2015, uma área de 20.000 hectares ou 7% do total irrigado por pivôs centrais em 

Goiás. Observa-se que a maioria dos equipamentos estão instalados sobre Latossolos 

existindo apenas algumas áreas nesses que são recobertas por tipos de solos menos 

manejáveis mecanicamente. Não obstante, a escala de mapeamento de solos pode 

ser considerada grosseira o que leva a incertezas quanto à real composição existente 

nas áreas desses equipamentos, quando pequenas porções são compostas por 

outros tipos de solos. 
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Figura 17 - Mapa pedológico contendo a espacialização dos pivôs centrais identificados, em Goiás e 
no Distrito Federal no ano de 2015. 

 
Fonte: Sieg, Landsat. Elaborado pelo autor. 

Observa-se que mesmo com o avanço tecnológico que tem possibilitado a 

correção dos solos do Cerrado, a mecanização ainda prevalece sobre os Latossolos. 

Não obstante essas áreas demandam menores custos em correção dos solos o que 

possibilita o investimento de forma mais acentuada em técnicas de irrigação mais 

robustas. Além disso, o retorno produtivo nestas áreas precisa acompanhar o 

desenvolvimento dos preços da terra no estado, ou seja, como estas áreas possuem 

maior valor agregado, a produção precisa ser mais rentável, uma vez que, há uma 

notória pressão exercida pelos diversos setores produtivos por áreas de solos mais 

rentáveis. Observa-se que com o aumento do preço da terra a mecanização torna-se 
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indispensável para obtenção do retorno dos investimentos na aquisição e manutenção 

da terra. 

6.3 Declividade 

O estado de Goiás possui um relevo notoriamente plano a suave ondulado, 

que ocupa cerca de 75% de sua área (Macedo, 2015) (Figura 19). 

Consequentemente, há uma predominância dos equipamentos do tipo pivô central 

nestas áreas, sendo que no ano de 2015, 90% dos equipamentos ocupavam áreas 

com declividade de até 6% ou 2,7º (Figura 18). 

Figura 18 - Gráfico de frequência relativa da distribuição dos pivôs centrais em função da declividade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A declividade média das áreas onde estes estão instalados é de 4%, com um 

desvio padrão da ordem de 2,4%. Não obstante, tais áreas estão associadas a solos 

bem drenados (Latossolos) e a um custo maior da terra. Observa-se que existe uma 

alta mecanização do processo produtivo e há uma limitação de maquinário que 

impede a evolução deste tipo de técnica para áreas de relevo mais movimentado. 

Nesse contexto, fica claro que, indo ao encontro do que foi colocado por Prado, 

Miziara e Ferreira (2012), o avanço agrícola ora controlado pelas características 

pedológicas, passa agora a sofrer uma restrição mais ligada ao relevo do que 

propriamente ao solo. 

100%
93% 93% 92% 92% 92% 91% 91% 90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1984 1990 1996 2000 2003 2006 2012 2013 2015

Fr
eq

u
ên

ci
a 

re
la

ti
va

0 |--- 2 %

2 |--- 4 %

4 |--- 6 %

6 |--- 10 %

10 |--- 21 %

Declividade <= 6%



59 
 

 

Figura 19 - Mapa de declividade do estado de Goiás e Distrito Federal com destaque para os 
equipamentos de pivô central levantados no ano de 2015. 

 
Fonte: SRTM. Elaborado pelo autor. 

6.4 Sistema Rodoviário 

No tocante à infraestrutura, há um padrão claro de distribuição dos 

equipamentos, seguindo o sistema rodoviário pavimentado (Rodovias Federais e 

Estaduais) ( 

Figura 20). Foi possível observar que 75% dos equipamentos, ou seja 2.625 

deles, encontram-se a até 10 quilômetros de uma rodovia pavimentada (Figura 21). 

Tal fato reforça o poder de indução do Estado no desenvolvimento regional. 
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Figura 20 – Mapa do sistema rodoviário pavimentado de Goiás com destaque para os pivôs centrais 
levantados no ano de 2015. 

 
Fonte: DNIT, Sieg. Elaborado pelo autor. 

Não obstante, o modal Rodoviário é o mais importante para a produção 

agrícola no estado de Goiás. Tal fato não desperta surpresa, uma vez que o Estado 

Brasileiro tem adotado as Rodovias como referência no País em detrimento dos 

modais Ferroviários e Aquaviários. 
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Figura 21 - Gráfico da distribuição dos pivôs centrais em relação ao sistema rodoviário do estado de 
Goiás em quilômetros. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.5 Áreas mais susceptíveis a expansão da irrigação por pivôs centrais 

Todo este arcabouço de conhecimento ora gerado permite traçar algumas 

tendências deste processo, de expansão da irrigação por pivôs centrais no estado de 

Goiás (Figura 22). Fica clara a forte propensão de aumento na área utilizada com este 

tipo de técnica nos próximos anos, independentemente da intervenção 

governamental. 

A região do município de Cristalina pode ser dita como a que tem a maior 

tendência de expansão nos próximos anos, é sabido que há um conflito, embora não 

declarado, nesta área (Lívia e Hora, 2015). Este ocorre na bacia do Rio São Marcos, 

porém, esta situação não tem impedido a instalação de novos equipamentos na área 

e em toda a região. Tal fato evidencia a necessidade do olhar atento dos agentes 

públicos no sentido de evitar uma expansão acima do suportado para a área, uma vez 

que os valores investidos neste processo são altos e a insegurança jurídica tende a 

trazer prejuízos a todos os envolvidos. 

Já no centro do estado, a região de Morrinhos apresenta uma tendência de 

expansão moderada deste tipo de técnica de irrigação. É importante evidenciar que 

na região ocorreu uma importante expansão nos últimos anos, porém, em ritmo menos 

acelerado que, por exemplo, na região de Cristalina. 

Em Rio Verde e Paraúna, Sul do estado, há uma tendência de expansão, 

porém esta não deve ser acentuada em função das características do agronegócio 

local. Este é dominado por uma cadeia produtiva mais relacionada com a agroindústria 
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de alimentos, com propriedades menores e que não necessitam da irrigação em larga 

escala. 

Figura 22 - Mapa apresentado as perspectivas de expansão da irrigação por pivôs centrais em 
algumas áreas do estado de Goiás. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na região da bacia do Rio Araguaia o município de Jussara tem se destacado, 

o que revela uma tendência de expansão. Já no centro do estado, proximidades do 

município de Itaberaí, este avanço deverá ser mais tímido; por outro lado, está área 

conta com cultivo de melancia em larga escala, fato que insere uma maior 

complexidade à gestão da água e a coloca como sendo uma das que merecem 

atenção especial por parte dos gestores de recursos hídricos. 
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Em São Luís do Norte, que passou por um aumento expressivo na irrigação, 

observou-se que esta é guiada por um único empreendimento ligado a cana-de-

açúcar, portanto é inviável formular alguma perspectiva quanto a expansão de pivôs 

de irrigação no município. 

Em Água Fria de Goiás a irrigação avançou de forma significativa, sendo que 

praticamente toda a irrigação é suporta pela Lagoa da Jacuba; lago inicialmente 

natural e que foi modificado a fim de ter sua capacidade de suporte aumentada. 

Entretanto, a capacidade da lagoa já está bastante comprometida o que poderá 

resultar em um processo de acomodação das irrigações atuais sem grandes 

expansões.  
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7 O COMPROMETIMENTO HÍDRICO GERADO PELA IRRIGAÇÃO POR PIVOS 

CENTRAIS 

Considerando que as delimitações das áreas de drenagem não seguem as 

definições político administrativas, as análises dos resultados aqui apresentados 

seguiram um recorte espacial definido pelas regiões hidrográficas, sem considerar de 

forma dissociativa os estados de Goiás e do Distrito Federal. Tal recorte tem como 

objetivo possibilitar a análise em função das características físicas das áreas de 

drenagem estudadas. Observações quanto ao comportamento hídrico das duas 

unidades da Federação serão feitos sem, contudo, dissociar seu comportamento 

hídrico. 

7.1 Potencial hidrológico 

A disponibilidade hídrica média da área de estudo foi da ordem de 

16 l.s- 1.(km²)-1. Já para o estado de Goiás a média especifica disponível foi da ordem 

de 17 l.s-1.(km²)-1 (Tabela 2). Estes valores podem ser considerados altos, porém não 

representam a maior segurança hídrica, uma vez que, relacionam-se a uma vazão 

disponível em apenas 50% do tempo. Dados da ANA revelam que para o Brasil a Q95 

(vazão que permanece no manancial por 95% do tempo) tende a corresponder a cerca 

de 20% dos valores da QMLT (ANA, 2016) 

Tabela 2 - Vazões médias, mínimas e máximas; potencial hidrológico anual. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Há uma grande variação nas vazões da área de estudo (Goiás e Distrito 

Federal), com uma variação da ordem de 23 l.s- 1.(km²) -1. Neste contexto, as escalas 

de mapeamento detalhadas são fundamentais para verificação da real capacidade de 

suporte dos cursos hídricos locais. Não obstante, reforça ainda mais a necessidade 

do monitoramento de pequenas bacias hidrográficas, com área inferior a 100 km², que 

são predominantes nesta região. 

Vazão média

l. s-1 . (km²)-1

Vazão mínima

l. s-1 . (km²)-1

Vazão máxima

l. s-1 . (km²)-1

Volume anual médio

(km³. ano-1)

Área de estudos 16 9 32 178

Estado de Goiás 17 11 32 175

Distrito Federal 16 9 28 3
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As maiores vazões estão na região Sul do estado de Goiás, área na qual os 

investimentos do capital, na expansão da fronteira agrícola, foram mais intensos. Ou 

seja, este processo absorveu não só os melhores solos e a melhor infraestrutura, mas 

também a melhor distribuição de água. 

Os piores índices hidrológicos situam-se no Norte de Goiás, região 

hidrográfica dos afluentes goianos do médio Araguaia, com vazão especifica média 

entre 9 e 15 l.s-1.(km²) -1. O Nordeste , Vale do Rio Paranã, também apresenta 

predomínio de baixos índices, porém nos limites de Goiás com o estado da Bahia há 

um sensível aumento destas vazões(Figura 23, Tabela 3). 

O potencial hidrológico da área de estudo é da ordem de 178 km³.ano-1. Para 

o estado de Goiás, fica por volta de 175 km³.ano-1 e para o Distrito Federal é de 

aproximadamente 2,5 km³.ano-1. Sendo que, a população do segundo é de cerca de 

3 milhões de habitantes, e a do primeiro da ordem de 6,5 milhões (IBGE, 2011b). Tal 

fato explicita a grande vulnerabilidade do Distrito Federal no que tange a 

disponibilidade hídrica superficial, que é a sua principal fonte para o abastecimento da 

população urbana. 

Dentro das áreas de contribuição hídrica estudadas, a que apresentou maior 

volume médio potencial foi a dos Rios Corumbá, Veríssimo e São Marcos, com cerca 

de 26 km³.ano-1, valor correspondente a aproximadamente 15% de todo o volume. 

A região dos afluentes goianos do baixo Paranaíba possui o segundo maior 

potencial, com cerca de 26 km³.ano-1, o que corresponde a 15% do total. Essa região 

conta ainda, na calha principal do Rio Paranaíba, com a contribuição advinda das 

regiões do Rio São Marcos, da bacia do Rio Meia Ponte e do Rio dos Bois, além da 

contribuição hídrica advinda do estado de Minas Gerais, fatos que tendem a aumentar, 

ao menos no Rio Paranaíba, o potencial hidrológico. 
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Figura 23 - QMLT especifica (l. s-1 . (Km²) -1). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A terceira região com maior potencial hidrológico foi a do Alto Araguaia, com 

cerca de 23 km³.ano-1, por volta de 12% do volume. Trata-se da região das nascentes 

do Rio Araguaia, fundamental para a manutenção da qualidade deste manancial que 

é, ambiental e culturalmente, de suma importância para o povo goiano. Esta área tem 

passado por intensas modificações antrópicas o que tem elevado sua vulnerabilidade, 

sobretudo, no que tange ao surgimento de erosões e voçorocas (Castro, 2005; Vilela, 

2005; Xavier, Castro e Silva, 2005). Por possuir solos pouco desenvolvidos a 

preservação dos recursos naturais locais precisa ser tratada como prioridade, a fim 

de conservar-se essa grande capacidade de “produção” hídrica da região. 
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A bacia hidrográfica do Rio Vermelho e a média bacia do Rio Araguaia têm 

um potencial hidrológico da ordem de 27 km³.ano-1, o que corresponde a cerca de 

15% do volume total. É uma região que conta com baixa densidade populacional e 

tem passado por uma intensificação da agricultura nos últimos anos, assim como as 

áreas a montante (alta bacia), os solos nesta área, sobretudo na média bacia, são 

menos desenvolvidos e mais propensos a efeitos erosivos, neste sentido a 

antropização pode levar ao assoreamento dos mananciais com uma redução 

substancial deste potencial a médio e longo prazos. 

A região dos rios das Almas e Maranhão, responde por cerca de 10% do 

potencial hídrico da área, perfazendo um volume da ordem de 19 km³.ano-1. Destes, 

cerca de 433 milhões de metros cúbicos estão no Distrito Federal, onde localizam-se 

algumas das nascentes destes rios. Trata-se de uma área vocacionada para a 

agricultura e que nos últimos anos experimentou o avanço do setor sucroalcooleiro, 

sobretudo nas proximidades municípios de São Luiz do Norte e Ceres, no centro da 

Região (Ferreira e Deus, 2009). Mais a Oeste, Rio Uru, está situada uma grande 

concentração de produtores de melancia, que tem uma demanda significativa por 

água. 

A sexta região com maior potencial é da bacia do Rio dos Bois, que responde 

por cerca de 10% do volume, perfazendo 17 km³.ano-1. Vocacionada para a 

agricultura, faz parte de uma zona de forte influência da fronteira agrícola no estado 

de Goiás. Em sua porção Centro-Oeste, o agronegócio tem volume expressivo, com 

a presença de agroindústrias e também do setor sucroalcooleiro. O maior potencial 

hidrológico encontra nesta região, sobretudo na sub-bacia do Rio Verde ou Verdão, 

onde as vazões médias alcançam o dobro da porção leste da bacia. 

A área dos afluentes goianos do Rio Paranã, no Nordeste do estado de Goiás, 

apresentou potencial hidrológico da ordem de 16 km³.ano-1, chegando à marca de 9% 

do volume da área. Está região tem sofrido as consequências da intensificação 

agrícola no Oeste Baiano, culminando no surgimento de processos erosivos intensos 

nas nascentes do Rio Paranã, em função do desmatamento ocorrido no estado 

vizinho. 
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Tabela 3 – Potencial hidrológico anual por região hidrográfica, com destaque para áreas situadas no 
Distrito Federal (*). 

 

* Valores referentes ao Distrito Federal. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A bacia do Rio Meia Ponte, na região central do estado, conta com um 

potencial da ordem de 7 km³.ano-1, o que representa aproximadamente 4% do volume 

da área. Essa bacia, é a responsável pelo abastecimento urbano de grande parte da 

população da Região Metropolitana de Goiânia, cerca de 50% dos habitantes de 

Goiás. A área conta com um grande reservatório construído em um dos afluentes do 

Rio Meia Ponte e que visa garantir o abastecimento da região. Além da forte demanda, 

Disp. Média Anual 

(m³.ano
-1

)

Porcentagem em relação 

a disp. Total
Área (km²)

24.442.893.912            13,7% 47.025         

2.089.995.746* 1,2% 3.687            

Afluentes Goianos do Baixo 

Paranaíba
26.063.873.816            14,7% 43.669         

Afluentes Goianos do Alto 

Araguaia
23.594.059.362            13,3% 40.909         

Afluentes Goianos do Médio 

Araguaia
21.829.025.744            12,3% 49.632         

18.556.369.102            10,4% 33.735         

433.554.157* 0,2% 756               

Rio dos Bois 17.435.993.354            9,8% 35.435         

Afluentes Goianos do

Rio Paranã
15.956.285.150            9,0% 34.351         

Afluentes Goianos do Médio 

Tocantins
13.430.591.642            7,5% 26.365         

Rio Meia Ponte 6.851.201.381              3,9% 14.819         

Rio Vermelho 5.284.645.678              3,0% 11.001         

1.268.349.643              0,7% 3.111           

661.872.339* 0,4% 1.358            

TOTAL 177.898.711.027                  100% 345.854            

Corumbá, Veríssimo e  Rio São 

Marcos

Rio das Almas e Afluentes 

Goianos do Rio Maranhão

Rio São Francisco
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a poluição é um dos maiores problemas daquela área, sendo o principal manancial, o 

Rio Meia Ponte, fortemente comprometido com o esgoto doméstico e industrial 

descartado in natura no rio. 

A bacia que apresentou menor volume potencial foi a do Rio São Francisco, 

tal fato deve-se a sua pequena área de abrangência, com pouco mais de 4 mil 

quilômetros quadrados. O potencial hídrico foi da ordem de 1,8 km³.ano-1, sendo que 

destes, 1,2 km³.ano-1 estão situados no estado de Goiás e apenas 0,6 km³.ano-1 no 

Distrito Federal. 

Excluindo-se a Região Metropolitana de Goiânia, dois cenários distintos são 

observados: o primeiro, é de alta disponibilidade hídrica em áreas mais voltadas ao 

agronegócio e com baixa densidade demográfica. O segundo, no Distrito Federal, é 

representado por um menor volume hídrico potencial com uma alta taxa populacional, 

fatos que têm elevado a pressão sobre os recursos hídricos locais. Além disso, a 

gestão não tem sido eficiente no sentido de estimular o uso consciente da água bem 

como buscar fontes alternativas de abastecimento, fatos que culminaram em uma 

crise hídrica que levou a um processo de racionamento no abastecimento urbano de 

algumas regiões do Distrito Federal no ano de 2017. 

7.2 Demanda para irrigação por pivôs centrais 

A demanda média para irrigação por pivôs centrais, tomando-se como 

referência a necessidade hídrica média das culturas de soja, feijão e milho, em Goiás 

é da ordem de 4.800 m³.ano-1.ha-1. Esses valores predominam na região centro sul do 

estado, havendo poucos locais com demanda inferior 4.000 m³.ano-1.ha-1, sendo 

esses situados no extremo Sudoeste, região do Alto Rio Araguaia e no Sul do estado 

de Goiás, região do Rio Paranaíba encontro com Rio dos Bois. 

Partindo do Distrito Federal nas direções norte e noroeste há um sensível 

incremento da demanda hídrica média para irrigação, que fica por volta de 5.000 a 

6.000 m³.ano-1.ha-1. Tal fato é explicado pelo aumento das temperaturas médias 

daquelas áreas no período seco além dos baixos níveis de umidade, que chegam a 

10%, e fazem com que o processo evapotranspirativo das culturas seja intenso 

aumentando a demanda por água. 
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Figura 24 - Demanda média aproximada para irrigação por pivôs centrais (m³.ano- 1.ha- 1). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No extremo Nordeste do estado, região de Sítio D’Abadia e Mambaí, 

encontra-se a maior demanda média para irrigação em Goiás, chegando a 

8.000 m³ .ano-1.ha- 1, demanda que chega a ser o dobro da observada no Sul do 

estado. Tais índices estão ligados às altas temperaturas e a valores de precipitação 

um pouco menores do que no restante do estado de Goiás, resultando no aumento 

da demanda para irrigação. 

O volume demandado para irrigação por pivôs centrais é da ordem de 

1,23 km³.ano-¹, para o estado de Goiás, esse valor é da ordem de 1,15 km³.ano-¹ e no 

Distrito Federal o valor é de 0,07 km³. ano-¹ ou cerca de 74 milhões de metros cúbicos. 
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Esses são volumes expressivos, se tomarmos como referência o consumo 

médio per capita de água do Brasil no ano de 2014, que foi de aproximadamente 

165 l.dia-1 hab-1 (Brasil, 2016), essa demanda seria suficiente para atender a uma 

população de 7,4 milhões de habitantes, ou seja, uma população maior que a do 

estado de Goiás que era de 6.003.788 de habitantes, segundo o censo de 2010 (IBGE, 

2011). Apesar dessa grande demanda, não se pode avaliá-la apenas com esse 

enfoque relacionado ao consumo humano, é preciso entender que esse consumo 

hídrico está ligado a uma cadeia produtiva maior, que gera empregos e também 

participa ativamente da economia do estado e do País.  

Em relação as regiões hidrográficas estudadas, a que apresentou maior 

demanda hídrica para irrigação por pivôs centrais foi a dos rios Corumbá, Veríssimo 

e São Marcos, responsável por 37% da demanda total para irrigação da área de 

estudo, desses 36% são situados em Goiás e 1% no Distrito Federal (Tabela 4). 

Essa demanda encontra-se mais concentrada no município de Cristalina e 

Sudeste do Distrito Federal, ou seja, na porção Nordeste  dessa região hidrográfica, 

exercendo uma pressão maior sobre o Rio São Marcos a montante da Usina 

Hidrelétrica de Batalha, local onde já há um conflito, não declarado, pelo uso da água 

conforme demonstrado por  Lívia e Hora (2015). 

A bacia do Rio dos Bois é a segunda com maior demanda para este tipo de 

irrigação em Goiás, sendo esta de 232 milhões de metros cúbicos perfazendo um total 

de 19% da demanda total da área de estudo. Essa encontra-se distribuída por toda 

área da bacia, não havendo grandes núcleos de irrigação isolados. 

A terceira área com maior necessidade hídrica é a dos afluentes do Rio São 

Francisco, 126 milhões de metros cúbicos ao ano, valor que corresponde a 10,3% da 

demanda total da área de estudo. Desta, 4,8% encontra-se em Goiás e 5,5% no 

Distrito Federal. 
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Tabela 4 - Demanda em m³.ano-1 por região hidrográfica para suprir a demanda dos 3.489 pivôs 
existentes no ano de 2015 no estado de Goiás e os 231 mapeados no Distrito Federal e que aparecem 
em destaque.  

 
* Valores referentes ao Distrito Federal. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A região do Rio das Almas e afluentes goianos do Rio Maranhão foi a que 

apresentou a quarta maior demanda, utilizando cerca de 112 milhões de metros 

cúbicos para atender a demanda para os pivôs centrais no ano de 2015. Esse volume 

corresponde a cerca de 9% da necessidade total de água para esse tipo de técnica 

agrícola. 

A bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, na região central do estado, foi 

responsável pela quinta maior demanda. Nessa bacia encontra-se ainda a área mais 

populosa de Goiás, que é a Região Metropolitana de Goiânia, possuidora de uma 

população superior a 2,1 milhões de habitantes (IBGE, 2011b). Onde a demanda foi 

da ordem de 59 milhões de metros cúbicos em 2015, perfazendo por volta de 5% da 

demanda geral. 

Região hidrográfica

Quantidade 

de 

equipamentos

Demanda

(m³. ano
-
¹)

1.322                446.241.915     

24 * 7.534.979         

Rio dos Bois 750                   232.817.050     

131                   59.038.958       

207 * 67.180.158       

Rio das Almas e Afluentes Goianos do Rio Maranhão 534                   111.990.550     

Rio Meia Ponte 226                   59.211.447       

Afluentes Goianos do Alto Araguaia 117                   53.694.500       

Afluentes Goianos do Médio Tocantins 101                   50.106.906       

Rio Vermelho 104                   49.502.582       

Afluentes Goianos do Rio Paranã 64                     34.473.494       

Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba 84                     28.061.284       

Afluentes Goianos do Médio Araguaia 56                     27.030.940       

TOTAL 3.720                1.226.884.763  

Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do Rio São Marcos

Afluentes do Rio São Francisco
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A região hidrográfica da bacia do Rio Araguaia, aí incluídos alto e médio 

Araguaia e também a bacia hidrográfica do Rio Vermelho, apresentou uma demanda 

da ordem de 130 milhões de metros cúbicos, o que representa 10,6% do total. Vale 

ressaltar que, esta bacia situa-se na divisa com o estado do Mato Grosso, que é um 

grande produtor agrícola, fato que pode elevar fortemente a demanda hídrica na bacia 

do Rio Araguaia. 

A sétima área com maior volume necessário para irrigação por pivôs centrais, 

foi a do médio Tocantins, com uma demanda hídrica da ordem de 50 milhões de 

metros cúbicos, o que representa 4% do total necessário na área de estudo. 

No Nordeste do estado, a região do Rio Paranã foi a nona com maior 

necessidade hídrica perfazendo pouco mais de 34 milhões de metros cúbicos, o que 

representa 2,8% do total. 

Já no Sudeste de Goiás a região do baixo Rio Paranaíba, apresentou uma 

demanda da ordem de 28 milhões de metros cúbicos, o que a coloca apenas na 

décima posição no que tange as necessidades para irrigação por pivôs centrais. Essa 

é uma região com vocação agrícola e que passou por grandes transformações na 

década de 1990 e início dos anos 2000, fortemente apoiada por dois setores 

produtivos: o da agroindústria e o da cana-de-açúcar. Esses setores possuem o 

domínio da dinâmica agrícola regional. O primeiro implementou um sistema apoiado 

em pequenos produtores que atuam na criação de frangos, perus e suínos para 

atendimento de suas necessidades e não lançam mão da irrigação por pivôs centrais, 

uma vez que o cultivo de sequeiro ou utilizando-se outras técnicas de irrigação é 

suficiente para atendimento de suas necessidades. 

Já o segundo setor, da cana-de-açúcar, atua mais com a técnica de 

fertirrigação que se utiliza de sistemas de irrigação autopropelido. Em casos 

específicos é realizada ainda a irrigação dita de salvamento, feita apenas em períodos 

específicos e que é de difícil identificação a partir da utilização de técnicas de 

sensoriamento remoto.   

A demanda hídrica para irrigação por pivôs centrais encontra-se distribuída 

em toda área de estudo, sendo a região do Distrito Federal e entorno a que apresenta 

as maiores taxas de demanda. Essa é uma área sensível uma vez que tem passado 
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por um grande avanço populacional nas últimas décadas, fato inclusive que culminou 

no final do ano de 2016 e início de 2017 por desencadear uma crise hídrica na capital 

Federal. Todavia não se pode associar essa crise com a irrigação por pivôs centrais 

uma vez que as principais captações para abastecimento urbano dessa área estão 

situadas no Oeste do Distrito Federal e a concentração de equipamentos de irrigação 

ocorre na sua porção leste. 

7.3 O comprometimento hídrico 

O comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs centrais será 

analisado tendo-se como referência o valor da QMLT, Volume potencial, conforme 

proposto por Moreira et al. (2012). A metodologia de definição das áreas e segmentos 

de drenagem gerou um total de 80.813 segmentos, dos quais 1.259 encontram-se no 

território do Distrito Federal e o restante nos domínios do estado de Goiás (Figura 25). 

As sub-bacias desses segmentos possuem área média de cerca de 4 km² e desvio-

padrão aproximado de 3 km², o que demonstra a grande heterogeneidade existente 

na configuração hídrica no estado de Goiás.  

Os segmentos de drenagem foram agrupados em regiões hidrográficas, 

seguindo a delimitação utilizada como referência para gestão para recursos hídricos 

no estado de Goiás (Goiás, 2015). Entretanto, considerando que esses limites estão 

vinculados à delimitação político-administrativa estadual, optou-se por considerar 

também as áreas de contribuição hídrica situadas no Distrito Federal. Tal alternativa 

foi adota em função da influência direta que o Distrito Federal possui sobre os recursos 

hídricos do estado de Goiás. 

As regiões hidrográficas estudadas, quando analisado apenas o segmento de 

irrigação por pivôs centrais em um cenário que tem como referência o potencial 

hidrológico, encontra-se em situação confortável. Observa-se que cerca de 85% 

(68.857) dos segmentos de drenagem gerados não apresentam qualquer interferência 

gerada por esse setor de irrigação (Tabela 5). Cerca de 11% (9.375) apresentam um 

comprometimento de no máximo 5% do potencial e pouco mais de 1% (1.154) tem 

comprometimento de até 10%. Aproximadamente 0,1% (106) dos segmentos 

apresentaram comprometimento próximo ao potencial hídrico máximo. Não obstante 

em toda a área estudada observou-se apenas três segmentos com demanda superior 

ao potencial, porém uma análise mais detalhada permitiu verificar que as captações 
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para os equipamentos próximos a estes segmentos ocorrem a jusante desses em 

barragens, sendo que, nesses pontos de captação o potencial já é maior e o 

comprometimento passa a ser inferior as vazões médias obtidas. 

Figura 25 - Comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs centrais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observou-se que, a demanda hídrica para irrigação por pivôs centrais gera 

impactos na disponibilidade hídrica a jusante. No cenário aqui analisado (potencial 
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hidrológico), que pode ser dito como o melhor possível, essa demanda não gera um 

comprometimento significativo, entretanto há interferência e esta segundo a legislação 

atual é negligenciada no momento da tomada de decisão dos gestores de recursos 

hídricos. Tal fato decorre da análise apenas do comprometimento a montante no 

momento da outorga do direito de uso da água. Tal característica fica evidente ao 

observar-se a situação do Rio São Marcos, no qual há uma grande quantidade de 

pivôs instalados, que geram um comprometimento a jusante, fato que tem levado a 

conflitos com o setor de geração de energia, conforme demonstrado por Lívia e Hora 

(2015). 

No tocante as regiões hidrográficas, a do Rio São Marcos, situado na região 

do Entorno do Distrito Federal, foi que apresentou a maior quantidade de segmentos 

de drenagem com algum tipo de comprometimento. Nessa área de drenagem foram 

mapeados 37 segmentos com comprometimento entre 50 e 100% do potencial 

hidrológico máximo, além disso outros dois segmentos apresentaram uma demanda 

superior à vazão média, entretanto conforme já mencionado a captação destes 

equipamentos ocorre a jusante do segmento definido como crítico. 

A segunda área com maior quantidade de segmentos com alta demanda é a 

do Rio São Francisco com 14 trechos apresentando demanda de até 100% do 

potencial, e 1 (um) trecho com demanda superior a este, neste caso, a mesma 

condição de captação a jusante foi verificada. Observa-se que cinco destes trechos 

estão na área de Distrito Federal e o restante em Goiás. 

A região da bacia hidrográfica do Rio dos Bois foi a segunda com maior 

quantidade de segmentos com algum tipo de comprometimento e a terceira com mais 

segmentos demandando acima de 50% do potencial. Não obstante essa é uma região 

hidrográfica que passou por um período de baixo avanço da irrigação por pivôs 

centrais e que nos últimos anos teve uma retomada na expansão deste tipo de técnica 

de produção, fato que pode acarretar em um maior aumento nos próximos anos, 

elevando a pressão sobre os recursos hídricos locais. 

Na região Nordeste de Goiás, a área dos afluentes Goianos do Rio Paranã, 

apresentou 593 trechos com algum tipo de comprometimento, sendo que destes 

apenas 10 possuem demanda superior a 50% da vazão potencial e nenhum 

segmentou a ultrapassou. 
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Tabela 5 - Comprometimento em relação ao potencial hidrológico gerado pela irrigação por pivôs 
centrais no Estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
 

Na região Sudoeste de Goiás, a área dos afluentes goianos do alto Araguaia 

apresentou 705 segmentos com algum tipo de comprometimento, sendo que apenas 

nove com demanda de aproximadamente 100% do potencial hidrológico. Não 

obstante a região do médio Araguaia, apresentou sete segmentos com 

comprometimento próximos a disponibilidade potencial de um total de 723 mapeados. 

Ainda na bacia do Rio Araguaia, a bacia hidrográfica do Rio Vermelho apresentou um 

total de 316 segmentos com algum tipo de comprometimento dos quais apenas seis 

tiveram demanda superior a 50% do potencial. Isto posto na bacia hidrográfica do Rio 

Araguaia, no território goiano, há atualmente um total de 1.744 segmentos com algum 

tipo de comprometimento gerado pela irrigação por pivôs centrais o que corresponde 

a cerca de 7% do total de mapeado. 

Sem demanda 0 --| 5 % 5 --|10 % 10 --| 25 % 25 --| 50 % 50 --| 100 % 100 --| 123 % TOTAL

8.505 2.111 467 491 154 37 2

72,28% 17,94% 3,97% 4,17% 1,31% 0,31% 0,02%

581 114 129 60 41 14 1

61,81% 12,13% 13,72% 6,38% 4,36% 1,49% 0,11%

5.767 1.861 233 141 51 13 0

71,50% 23,07% 2,89% 1,75% 0,63% 0,16% 0,00%

7.710 548 10 15 10 10 0

92,86% 6,60% 0,12% 0,18% 0,12% 0,12% 0,00%

8.921 620 34 32 10 9 0

92,68% 6,44% 0,35% 0,33% 0,10% 0,09% 0,00%

11.179 667 20 21 8 7 0

93,93% 5,60% 0,17% 0,18% 0,07% 0,06% 0,00%

5.457 478 57 48 26 7 0

89,86% 7,87% 0,94% 0,79% 0,43% 0,12% 0,00%

2.205 239 40 19 12 6 0

87,47% 9,48% 1,59% 0,75% 0,48% 0,24% 0,00%

6.691 1.110 83 92 14 2 0

83,72% 13,89% 1,04% 1,15% 0,18% 0,03% 0,00%

9.241 953 16 11 6 1 0

90,35% 9,32% 0,16% 0,11% 0,06% 0,01% 0,00%

2.600 674 65 41 15 0 0

76,58% 19,85% 1,91% 1,21% 0,44% 0,00% 0,00%

68.857 9.375 1.154 971 347 106 3 80.813

85,21% 11,60% 1,43% 1,20% 0,43% 0,13% 0,00% 100,00%

Afluentes Goianos do 

Rio São Francisco

Corumbá, Veríssimo e 

Porção Goiana do Rio 

São Marcos

2.521

11.767

940

8.303

Rio Vermelho

Rio dos Bois

Afluentes Goianos do 

Médio Araguaia

Afluentes Goianos do 

Médio Tocantins

Rio Meia Ponte

Afluentes Goianos do 

Baixo Paranaíba

Afluentes Goianos do 

Rio Paranã

TOTAL

Rio das Almas e 

Afluentes Goianos do 

Rio Maranhão

7.992

9.626
Afluentes Goianos do 

Alto Araguaia

10.228

3.395

6.073

11.902

8.066
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Na região Norte de Goiás, a área dos afluentes goianos do médio Tocantins, 

apresentou apenas sete segmentos, cerca de 0,1% do total, com comprometimento 

superior a 50% do potencial. Nessa região há algum tipo de comprometimento num 

total de 1.301 segmentos de drenagem, sendo que em 89% da área não há nenhuma 

demanda gerada pela irrigação por pivôs centrais. Ainda no Norte de Goiás, a região 

do Ri 

o das Almas e Maranhão apresentou apenas dois segmentos com demanda 

próxima ao potencial hidrológico, e por volta de 84% dos segmentos mapeados não 

apresentaram nenhum comprometimento gerado pela irrigação por pivôs centrais. 

A área dos afluentes goianos do baixo Paranaíba, Sul do estado de Goiás, 

possui comprometimento mínimo havendo apenas 1 (um) trecho com demanda 

próxima ao potencial. Cerca de 90% da área não apresentou qualquer 

comprometimento gerado por esse tipo de técnica de irrigação. 

Já na região central de Goiás, a bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, na qual 

situa-se a capital do estado Goiânia, não apresentou nenhum segmento com 

comprometimento próximo ao potencial hidrológico máximo, apenas 23% da área da 

bacia sofre algum impacto gerado pela irrigação por pivôs centrais. 

7.4 Comprometimento em áreas de captação para abastecimento urbano 

No período compreendido entre 1984 e 2015, observou-se uma grande 

expansão da área irrigada por pivôs centrais nas bacias de drenagem utilizadas para 

abastecimento público. No ano de 1984, apenas três pivôs estavam presentes nessas 

bacias, com área irrigada da ordem de 200 ha, já no primeiro período analisado, que 

segue até 1990, ocorreu um incremento de 86 equipamentos totalizando 7.140 ha 

irrigados. O incremento de área irrigada foi continuo durante todo o período analisado, 

chegando a 532 equipamentos e área total 33.800 ha no ano de 2015 (Figura 26). 

Em relação ao comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs 

centrais, a situação é ainda de baixo impacto, quando considerados os marcos 

regulatórios adotados para outorga no estado de Goiás. Sendo eles a outorga de 50% 

da Q95, calculada com base na vazão especifica definida pela instrução normativa nº 

004/2015 (GOIÁS, 2012, 2015). 
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Figura 26 - Mapa da área irrigada por pivôs centrais no ano de 2015, contendo também a tabela com a 
quantidade e área irrigada no período compreendido entre 1984 e 2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Apenas uma bacia de captação apresentou uma estimativa de 

comprometimento maior que a vazão outorgável, sendo ela a de São João da Paraúna 

na região da bacia do Rio Araguaia, limite com a bacia do Rio dos Bois, que possui 

um comprometimento da ordem de 125% da vazão outorgável (Tabela 6). É 

importante considerar que foi verificada a existência de barramentos na área, porém 

faltam dados para análise da capacidade de suporte destas barragens. 
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Em nível moderado de comprometimento tem-se outras cinco bacias de 

captação nas quais o comprometimento fica entre 40 e 60%, sendo elas: Buriti Alegre 

55%, Aloândia 52%, Acreúna 50%, Americano do Brasil 42% e Rianápolis 40%. 

Observa-se que essas bacias apresentam áreas de drenagem pequenas, não 

ultrapassando 50 km². Tal característica coloca essas captações em zonas de grande 

variação de vazão, regiões que possuem uma maior susceptibilidade a fortes eventos 

de seca, uma vez que a capacidade de “armazenamento hídrico” é reduzida. 

Outras três áreas apresentam comprometimento superior a 25% da vazão 

outorgável, sendo elas: Inaciolândia 35%, São João da Aliança 32%, Itapirapuã 29%. 

Todas as demais apresentaram uma demanda para irrigação inferior a 25% (Tabela 

6).  

Observa-se que, até os dias atuais, a expansão da irrigação por pivôs centrais 

nessas áreas não se apresenta como um fator de pressão sobre a capacidade de 

captação da empresa Saneago, quando utilizado para os cálculos a metodologia de 

outorga adotada no estado de Goiás. Por outro lado, é preciso reforçar que neste 

trabalho foi analisada a demanda estimada, apenas para irrigação por pivôs centrais 

e em um contexto de demanda anual, não sendo considerados dados relativos a 

outros usuários, sobretudo, pequenos produtores. 

Outro aspecto de risco relacionado com as características analisadas é a 

contaminação dos mananciais por agrotóxicos. Como esses equipamentos 

encontram-se a montante dos pontos de captação, falhas na operação e aplicação de 

defensivos e fertilizantes podem levar a contaminação dos mananciais, fato que pode 

gerar consequências diretas a saúde pública destas regiões. 

Mais de 60% (124) dessas bacias possuem área de drenagem inferior a 100 

km², e estão situadas em geral em cursos hídricos de primeira e segunda ordens, que 

possuem uma maior variabilidade de vazões e maior sensibilidade às mudanças 

climáticas. Nesse contexto, observa-se que apesar do aparente conforto dessas 

áreas, estudos mais aprofundados são necessários nessas bacias para verificação, 

sobretudo, do manejo adotado pelos produtores rurais a fim de se mitigar problemas 

ligados a contaminação e também ao desperdício de água por parte tanto dos 

irrigantes quanto da empresa de saneamento. 
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Tabela 6 - Comprometimento hídrico gerado pela irrigação por pivôs centrais em bacias de captação 
para abastecimento público. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

BACIA HIDROGRÁFICA
DEMANDA

(m³ano
-1

)

ÁREA BACIA

(km²)

VAZÃO 

OUTORGÁVEL

(l/s/km²)

DIPONIBILIDADE 

NA BACIA

(m³ ano
-1

)

COMP.

50%  Q95

São João da Paraúna 1.336.219 33,10 1,02 1.064.870 125%

Bom Jesus de Goiás 6.320.982 147,64 2,27 10.546.135 60%

Buriti Alegre 1.578.622 41,90 2,16 2.854.082 55%

Aloândia 1.687.781 47,59 2,16 3.241.797 52%

Acreúna 1.596.514 44,62 2,27 3.187.073 50%

Americano do Brasil 268.676 9,06 2,27 647.188 42%

Rianápolis 1.634.543 83,22 1,55 4.067.905 40%

Inaciolândia 294.748 11,88 2,27 848.485 35%

São João da Aliança 3.799.785 428,50 0,95 12.769.842 30%

Itapirapuã 331.655 35,79 1,02 1.151.160 29%

Goianésia 216.647 115,49 1,55 5.645.417 4%

Anápolis DAIA 570.138 50,91 2,16 3.467.625 16%

Uruana 29.263.577 3680,92 1,55 179.926.495 16%

Britania 2.046.862 418,69 1,02 13.468.018 15%

Itaberaí 3.206.542 312,30 2,16 21.273.013 15%

Alexânia 687.276 63,67 2,32 4.648.144 15%

Alvorada do Norte 13.015.357 2542,07 1,25 100.208.441 13%

Indiara 2.307.336 253,37 2,27 18.097.748 13%

Aruanã 41.703.181 11009,64 1,02 354.144.034 12%

Orizona 684.780 82,95 2,32 6.055.911 11%

Cachoeira Dourada 4.536.176 717,71 2,16 48.888.816 9%

Pontalina 471.687 75,11 2,16 5.116.005 9%

Morrinhos 197.286 30,91 2,32 2.256.837 9%

Itumbiara 7.454.329 1286,60 2,16 87.640.395 9%

Cezarina 717.789 132,00 2,27 9.428.661 8%

Trindade 360.923 66,62 2,27 4.758.558 8%

Caturai 101.518 19,23 2,27 1.373.557 7%

Ceres Rialma 35.963.963 10514,99 1,55 513.981.187 7%

Aparecida de Goiânia 108.906 34,17 2,16 2.327.362 5%

Catalão 266.369 78,88 2,32 5.758.381 5%

Guapó 134.336 41,55 2,27 2.967.833 5%

Goiânia Meia Ponte 4.808.938 1673,90 2,16 114.022.370 4%

Inhumas 1.009.535 355,13 2,16 24.190.651 4%

Turvânia 371.452 137,30 2,27 9.806.935 4%

Luiz Alves 2.170.276 2566,81 0,84 67.590.794 3%

Santa Helena de Goiás 2.856.191 1272,71 2,27 90.908.670 3%

Goiânia João Leite 1.522.466 766,62 2,16 52.220.434 3%

Professor Jamil 2.086.517 1192,64 2,16 81.239.903 3%

Ivolândia 181.314 207,44 1,61 10.532.110 2%

Jaraguá 645.370 945,20 1,55 46.202.358 1%

Santo Antônio do Descoberto 437.595 590,68 2,32 43.122.901 1%

Brazabrantes 256.737 392,18 2,16 26.714.709 1%

Caçú 7.902.942 12136,75 4,35 1.664.939.398 0%

Goiânia Samambaia 8.408 33,71 2,16 2.296.164 0%

Jataí 1.012.234 4587,17 4,35 629.275.743 0%
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CONCLUSÕES 

 Há um claro padrão de distribuição espacial dos equipamentos do tipo pivô 

central no estado de Goiás. Este é regido por três fatores principais: Pedologia 

(Latossolos), Relevo (Declividade de até 6%) e Infraestrutura rodoviária (Até 10 km 

de uma rodovia pavimentada). Este conjunto de características agrupa cerca de 60% 

dos equipamentos. 

A irrigação por pivôs centrais se expandiu de forma considerável no estado 

de Goiás nas últimas décadas, em um processo que pode ser inserido em um 

movimento mais amplo, que é a expansão da fronteira agrícola. A expansão desta 

técnica agrícola pode ser dividida em dois momentos; sendo o primeiro até 1996, 

período no qual foram incorporadas novas áreas ao processo produtivo; e o segundo, 

após 1996, quando inicia-se a intensificação nas regiões já ocupadas por este tipo de 

irrigação. 

 O emprego da técnica de irrigação por pivôs centrais está consolidada em 

Goiás e tende a se expandir nos próximos anos, sendo este avanço gradual e 

contínuo, fatos que facilitam as ações de gestão a longo prazo. Regiões de grande 

densificação como Cristalina, Morrinhos e Jussara precisam ser observadas em 

contexto global nas ações de gestão. 

 A irrigação predomina em áreas de preço próximo à média. O preço da terra 

tende a indicar uma solução entre as diversas variáveis: topografia, fertilidade e 

infraestrutura. Ou seja, a irrigação não ocorre necessariamente nas terras com essa 

melhor solução. O mais provável é que os produtores considerem que as terras de 

preço “médio” apresentam as características necessárias, podendo utilizar a 

diferença de preço em relação às mais caras para intensificar o uso de tecnologia. 

A área de estudo (Goiás e Distrito Federal) apresentou um alto potencial 

hidrológico. As vazões médias foram da ordem de 16 l.s-1.ano-1, com máxima 

chegando aos 32 l.s-1.ano-1. Estas resultam em um potencial hidrológico de 

aproximadamente 178 km³.ano-1, que é capaz de gerar uma disponibilidade per capita 

da ordem de 27 mil metros cúbicos ano, representando cerca de 16 vezes o 

considerado como sendo um nível médio de estresse hídrico (1.700 m³.ano-1). 
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 A demanda média para irrigação por pivôs centrais na área é de 

4.800 m³.ano- 1.ha-1, aumentando no sentido norte da área de estudo, chegando a 

aproximadamente 8.000 m³.ano-1.ha-1 no extremo Nordeste  do estado de Goiás. 

 O volume de referência aqui utilizado (QMLT), que define o potencial hídrico de 

uma bacia hidrográfica, representa uma pequena segurança hídrica e demanda altos 

investimentos para que seja “ativado”. Não obstante, a QMLT representa uma 

segurança hídrica da ordem de 50%, este cenário é intimamente ligado à capacidade 

de gestão da água e investimentos maciços em infraestrutura hídrica. 

 A taxa de comprometimento gerada pela irrigação por pivôs centrais em áreas 

de captação da Saneago, não se mostra prejudicial à capacidade de produção de 

água nessas bacias hidrográficas, uma vez que, a exceção da captação de São João 

da Paraúna, todas as demais possuem índices de comprometimento da vazão 

outorgável abaixo de 55%. 

Observou-se que o risco para as áreas de captação para abastecimento 

urbano gerado pela irrigação, está mais ligado à contaminação dos mananciais, do 

que propriamente pela disputa por volumes de água. É necessária uma análise 

detalhada dessas áreas no que tange à contaminação que pode ser causada pelo uso 

incorreto de defensivos agrícolas e fertilizantes, uma vez que estes podem 

comprometer a qualidade da água captada a jusante. Tal fato pode se tornar um 

problema de saúde pública. 

Há uma predominância de captações em bacias com área de até 100 km², 

que apresentam grande variabilidade de vazões, fato que pode levar a um maior risco 

de sobrecarga dos sistemas de abastecimento público. 

A metodologia utilizada, que congrega técnicas de sensoriamento remoto, 

hidrologia e geoprocessamento, se mostrou bastante eficiente na determinação do 

potencial hidrológico, da disponibilidade hídrica e do comprometimento gerado pela 

irrigação por pivôs centrais. As maiores barreiras na aplicação destas técnicas estão 

na escassez de dados de monitoramento hidrológico e de regulação da água, fatos 

que são um problema nacional. 
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Menos de 15% dos 80.813 segmentos de drenagem analisados apresentaram 

algum tipo de demanda para irrigação por pivôs centrais. Além disso, pouco mais de 

0,1% teve seu potencial hidrológico comprometido em mais de 50%. Apesar desse 

cenário de aparente tranquilidade, neste trabalho utilizou-se como referência valores 

altos de vazão, que representam o potencial máximo. Adotou-se esse cenário em 

função da intensa utilização de barramentos pelo setor, que permite armazenar a água 

necessária aos períodos de seca. Desta forma, este é o cenário que estaria mais 

próximo da realidade, pois esta é aproximadamente a máxima vazão de regularização 

em uma bacia hidrográfica. Porém, é importante que trabalhos mais detalhados sejam 

realizados nessas áreas de irrigação, para aferição da real capacidade de suporte dos 

barramentos utilizados por esses produtores. 

Não obstante, as mudanças climáticas podem elevar esta demanda para 

irrigação. Neste sentido, estudos que analisem os impactos do aumento das 

temperaturas, bem como da provável redução dos índices pluviométricos e 

fluviométricos são fundamentais para garantir a segurança hídrica regional. 

Pesquisas que visem a análise da utilização de barramentos, seu manejo e 

impactos ambientais também se apresentam como de fundamental importância para 

a manutenção hídrica e ambiental do estado de Goiás. É imperativo mencionar que 

as áreas apresentam um grande número de barragens, e de modo geral os impactos 

destas na fauna aquática não foram estudados. Logicamente há um grande ganho 

hídrico com esse tipo de obra de engenharia, mas fica a questão: Quais são os 

impactos ambientais delas no estado de Goiás e no Distrito Federal? 

Além disso, estudos que contemplem mais setores de usuários, sobretudo o 

elétrico e o de abastecimento humano são importantes para melhorar a gestão dos 

recursos hídricos na área.  Apesar do elevado potencial hidrológico, conflitos e crises 

hídricas eclodem na região, fortemente apoiadas na deficiência da gestão, que está 

diretamente relacionada a falta de conhecimento dos recursos naturais locais e dos 

impactos gerados nas reservas hídricas pela intensificação agrícola e o crescimento 

populacional. 
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