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RESUMO 

 

O constante crescimento econômico da atividade agropecuária nas últimas décadas fez 

com que o agronegócio ocupasse um importante lugar na economia brasileira e que fosse 

tido como essencial para o crescimento do país como um todo. A rápida expansão urbana  

Juntos com os seguidos resultados econômicos, uma forte expansão de áreas agricultáveis 

ou produtoras tomou conta do país, trazendo com ela a supressão da vegetação nativa, o 

desmatamento de zonas ripárias e a ocupação do solo por áreas de pastagem, agrícolas ou 

de infraestrutura urbana. O presente estudo buscou quantificar a ocupação de áreas de 

vegetação nativa no entorno de nascentes da Região Metropolitana de Goiânia, na série 

temporal de 1985 até 2018, utilizando mapas de uso e ocupação do solo elaborados a 

partir de imagens obtidos pelos sensores instalados nos satélites Landsat, disponibilizados 

pelo programa de mapeamento de biomas do Observatório do Clima, o MapBiomas. 

Foram elaboradas análises dos mapas de uso e ocupação do solo considerando a 

localização geográfica das nascentes dos cursos d’água, permitindo uma quantificação da 

área ocupada por cada classe ao longo dos anos. Foram encontrados resultados que 

demonstram a falta de cumprimento da legislação para zonas de preservação da vegetação 

nativa e também foram encontrados possíveis impactos causados pela pressão antrópica 

em áreas com 500 metros de raio no entorno das nascentes, como uma tentativa de 

mensurar possíveis danos e futuros riscos para essas nascentes e para o meio ambiente 

como um todo. 

Palavras-chaves: Uso e ocupação do solo. Nascentes. Vegetação nativa. Região 

Metropolitana de Goiânia. MapBiomas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma época em que o setor agropecuarista representa uma grande parcela do 

PIB nacional, em relação ao ano de 2018 o PIB agropecuário apresentou crescimento de 

3,81% em 2019, representando neste ano 21,4% do PIB nacional. (CNA, 2020) A região 

centro oeste tem participação significativa nesses números, contando com seus três 

estados entre os 10 (dez) maiores produtores de grãos, bovinos e suínos. Esses fatos 

levantam a discussão do uso e ocupação do solo no país, segundo o Mapbiomas a 

ocupação do solo pela agropecuária chega a 30,1% do total brasileiro, e 70% destes (solos 

utilizados para agropecuária) para pastagens. (MAPBIOMAS, 2019) 

A economia do cerrado brasileiro gira em torno da agropecuária, por tanto seu solo é 

ocupado em sua maioria por pastagens e plantações, e ao longo dos anos essa antropização 

da paisagem natural só tem aumentado (SANO et al., 2019). A ocupação desenfreada da 

paisagem e a crescente busca pela produtividade e aproveitamento do solo são questões 

que alertam para os danos dessas atividades ao meio ambiente e aos recursos naturais. 

Estudos como os de Díaz-Martínez (2018) e Chaves et al. (2019) alertam para os riscos 

das atividades antrópicas à qualidade da água de bacias, disponibilidade de recursos 

hídricos e às espécies de fauna e flora nativas em diversos biomas. 

A severidade dos danos ambientais da antropização varia de acordo com o intenso uso e 

a área que essas atividades ocupam, sejam elas quais forem. Ou seja, em determinada 

região o uso do solo para agricultura pode não causar os mesmos impactos ambientais do 

que em outra região. Ramos et al. (2018) correlacionou a contaminação da água com 

coliformes fecais em nascentes com diferentes usos do solo na área em volta destas, 

levantando assim também hipóteses dos riscos à saúde com a ocupação desenfreada das 

áreas de proteção permanente e o desmatamento da vegetação nativa no entorno de corpos 

hídricos e nascentes. 

A legislação atual do Brasil exige um mínimo de 50 (cinquenta) metros em raio de área 

preservada ao redor de nascentes. Porém, sabe-se que os impactos de atividades como a 

agropecuária ou até mesmo a impermeabilização do solo em uma área próxima podem 

refletir nas nascentes mesmo estando fora desta área exigida por lei. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2015) o cerrado é o segundo maior 

bioma da América do Sul ocupando uma área de, aproximadamente, 2 milhões de 

quilometros quadrados (2.000.000 Km²) , e ocupa cerca de 22% do território nacional. O 

cerrado brasileiro conta com um agravante na questão da disponibilidade hídrica que é a 

existência de dois períodos bastante distintos de pluviosidade, um período chuvoso de 

outubro a março e um período de estiagem (seca) entre abril e setembro. Unindo o fator 

da pluviosidade com os impactos degradantes da antropização da paisagem natural, é 

possível estimar os danos ambientais às nascentes e aos cursos d’água ao longo dos anos, 

visto que a disponibilidade hídrica uma vez abalada tem sua regeneração dificultada e 

cada vez mais lenta. 

Lamichhane e Shakya (2019) alertam para os riscos que a falta de manejo na ocupação e 

uso do solo podem trazer para as zonas de recarga dos aquíferos e, futuramente, até para 

a disponibilidade de água dos mesmos. O estudo ainda alerta para zonas que já sofrem 

com escassez de água devida a pressão antrópica exercida ao longo das últimas décadas 

pela rápida expansão urbana e a busca por áreas agricultáveis. 

Este trabalho visa fazer uma análise temporal do uso e ocupação do solo em áreas 

próximas às nascentes da região metropolitana de Goiânia com o auxílio de tecnologias 

de geoprocessamento e imageamento via satétlite, levando em conta os 50 (cinquenta) 

metros de Área Protegida Permanente exigidos por lei, mas também estudar uma área 

ainda maior, neste caso de 500 (quinhentos) metros de raio ao redor destas nascentes, 

para, enfim, investigar as alterações causadas pela antropização em torno dos 

afloramentos de água.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar as alterações causadas pela antropização às nascentes da Região Metropolitana 

de Goiânia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para realização do objetivo geral será necessário o cumprimento de alguns objetivos 

específicos, tais como: 

 Verificar se o raio de 50 metros instituído no Código Florestal Brasileiro está 

sendo respeitado; 

 Quantificar o uso e cobertura do solo no raio de 500 metros das nascentes;   

 Quantificar a dinâmica da vegetação nativa das nascentes entre 1985 e 2018; 

 Analisar a variação do uso do solo nas nascentes entre 1985 e 2018; 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O BIOMA CERRADO 

O Bioma Cerrado possui aproximadamente 2.000.000 Km² (dois milhões de quilômetros 

quadrados), correspondendo a 24% do território nacional e abrange os estados de Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, 

Maranhão, Piauí, Rondônia Paraná e São Paulo (IBGE, 2004). 

No Cerrado 60,42% da cobertura do solo é formada por vegetação nativa, florestal e não-

florestal, a zona antropizada representa 38,9% e apenas 0,6% da cobertura superficial é 

por espelhos ou massas d’água (INPE, 2013). 

A partir da década de 1970 o Cerrado assumiu importante função econômica no Brasil 

através da agropecuária, essa transformação impulsionou mudanças socioeconômicas na 

região e no país, possibilitando o Brasil entrar na lista dos maiores produtores de 
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commodities agrícolas no mundo. Porém esse viés econômico trouxe o revés do 

desmatamento em busca de áreas produtivas ou com potencial, elevando o alerta do país 

para os níveis de desmatamento e obrigando-o a criar um sistema de monitoramento 

sistemático de desmatamento (INPE, 2018)  

O Cerrado abriga uma densa rede hídrica, e se destaca por abrigar nascentes de principais 

rios de grandes bacias hidrográficas tais como a do rio Amazonas, do Rio Prata e do rio 

São Francisco. O Cerrado é o segundo bioma que mais sofreu com a ocupação humana, 

sendo superado apenas pela Mata Atlântica. A grande procura por áreas de expansão 

agrícola exige um alto nível de desmatamento e, com isso, há grandes impactos na fauna 

e flora típicas e também um crescente risco aos recursos naturais. (MMA, 2011). 

 

3.2 A REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

A Região Metropolitana de Goiânia foi criada em 1999 pela Lei Complementar Estadual 

n° 27, hoje em dia ela possui 20 (vinte) municípios e área de 7315 Km². Entre 2000 e 

2010 a taxa de crescimento populacional da RMG foi de 2,23%. A densidade demográfica 

da RMG era de 297,07 hab./Km² (IPEA, 2015). 

A população da RMG em 2018 foi registrada em 2.518.775 habitantes, correspondendo 

a 36% do estado de Goiás e 1,21% da população do Brasil. A população metropolitana 

cresce em função da atração que a capital exerce economicamente, com a população se 

deslocando para Goiânia em busca de emprego e oportunidades, formais e informais 

(IBGE, 2010). 

A população da RMG é mal distribuída, estando ela concentrada em sua maioria em 4 

municípios, na capital Goiânia que conta com 1,460 milhões de habitantes, Aparecida de 

Goiânia com aproximadamente 565 mil habitantes, Trindade com 121 mil habitantes e 

Senador Canedo com pouco mais de 112 mil. (IBGE, 2019) 

A economia da RMG depende essencialmente da capital, porém os perfis econômicos 

variam entre os municípios, sendo alguns deles mais voltados para o agronegócio e outros 

mais comerciais, porém em sua maioria há uma dependência muito grande dos serviços 

prestados na capital, principalmente os de saúde. (IPEA, 2015) 
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Outro fator importante é o processo de industrialização de alguns municípios da RMG ao 

longo das últimas décadas, com destaque para Anápolis e Aparecida de Goiânia, que 

contam com uma forte zona industrial e em constante expansão. A diversificação 

industrial é um dos fatores que contribuiu para esse crescimento rápido das zonas 

industriais e do forte estabelecimento das mesmas. (IPEA, 2015) 

Segundo um estudo de 2014 do Instituto Mauro Borges (IMB), grande parte do fluxo de 

pessoas da RMG ocorre sentido a capital, isso se deve ao fato dos serviços de saúde, 

comerciais e dos empregos situados na capital, fazendo com que uma parcela da 

população da RMG, dos municípios no entorno da capital em sua maioria, esteja em 

constante movimento pendular, indo para a capital no começo do dia ou da semana para 

trabalhar, consultar em hospitais e clínicas ou usufruir de quaisquer serviços da capital e 

voltando para suas casas somente no final do dia ou da semana.  

A região metropolitana de Goiânia possui quase metade do seu solo ocupada por 

pastagens, em geral se somados os níveis da agropecuária e urbanização a ocupação do 

solo por estas atividades pode, atualmente, ultrapassar 80% da área total. Ao longo dos 

anos a paisagem natural tal como a vegetação nativa da região foi extremamente 

modificada de maneira degradadora, a busca por áreas disponíveis para agricultura ou 

criação de animais apresenta-se como um grande fator degradante e um problema 

sistêmico histórico que merece atenção e cuidado redobrados afim de preservar o pouco 

que ainda resta da paisagem natural. (RIOS, 2018) 

 

3.3 DISPOSITIVOS LEGAIS  

O Brasil conta com uma legislação completa quando se trata de meio ambiente e recursos 

naturais, o primeiro exemplo é o Código Florestal Brasileiro que foi instituído pela Lei 

Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 e depois alterada pela Lei Federal n° 12.651 

de 25 de maio de 2012, “estabelecendo normas gerais para proteção da vegetação, áreas 

de Preservação Permanente e área de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento 

de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 

prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para 

o alcance de seus objetivos.” 
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A Lei Federal n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

fundamentando que a água é um bem de domínio público, é também um recurso natural 

limitado e dotado de valor econômico. Que a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar uso múltiplo das águas e a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público. A Política Nacional de 

Recursos Hídricos foi um instrumento primordial na gestão e preservação dos recursos 

hídricos porque regulamentou as ações de uso dos mesmos. 

Há também as resoluções da CONAMA que tratam do meio ambiente, por exemplo a 

Resolução CONAMA n° 1 de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre os critérios básicos 

e diretrizes gerais para avaliação de impactos ambientais. A Resolução CONAMA n° 303 

de 20 de março de 2002, dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Área de 

Preservação Permanente. 

 

3.4 GEOPROCESSAMENTO 

Define-se geoprocessamento como um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, 

manipulação e apresentação de informações espaciais voltado para um objetivo 

específico, sendo a principal ferramenta o Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

(SILVA,2016) 

O SIG utiliza dados para geração de informação, e esses dados podem ser de origem 

própria, quando são gerados pelo autor ou utilizador do software de geoprocessamento, 

ou adquiridos em bancos de dados e órgãos licenciados como o IBGE, INPE, SIEG, 

IBAMA, entre outros. Esses dados podem ser espaciais ou alfanuméricos, dependendo de 

sua natureza.  

Os dados espaciais existem em duas formas: vetorial (vector) e matricial (raster), o 

primeiro são representados por pontos, linhas e polígono, reunindo coordenadas para 

geração de imagens no mapa de maneira espacial, no caso do dado matricial ou raster as 

informações são geradas por uma matriz de células que possuem valores associados, essas 

células são chamadas pixels. 

Os dados alfanuméricos descrevem atributos das características geográficas das imagens 

e também podem ser divididos em dois tipos: os atributos de dados espaciais e os atributos 
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georreferenciados. Os atributos de dados espaciais fornecem informações descritivas 

acerca de características de alguma feição linear, pontual, ou poligonal, ou seja, atribuem 

informações quantitativas ou qualitativas associadas à base de dados. (ROSA, 2013) 

No Brasil as tecnologias de informação geográfica são aplicadas na gestão municipal, no 

meio ambiente, no planejamento estratégico de negócio e no agronegócio. No meio 

ambiente o SIG é utilizado no monitoramento de regiões remotas ou distantes, na 

fiscalização de áreas desmatadas, áreas de queimadas e na análise de impactos ambientais 

de atividades diversas. (ROSA,2013) 

  

3.5 SENSORIAMENTO REMOTO 

Entende-se por sensoriamento remoto um conjunto de atividades e processos para 

obtenção de informações de objetos que compõem a superfície terrestre sem que haja 

contato direto com os mesmos. O elemento fundamental dessas atividades é a energia 

eletromagnética ou radiação eletromagnética (REM) em que são feitas a detecção, 

aquisição e a análise desta energia que é emitida ou refletida pelos diversos alvos. (MAIO 

et al., 2018) 

Os sensores remotos desempenham papel fundamental nos processos de obtenção de 

informações e imagens dos alvos, uma vez que são capazes de detectar e captar a radiação 

eletromagnética proveniente de um objeto, transformando-a em dados e os registrando de 

maneira que estejam armazenados ou sejam transmitidos para que haja uma conversão 

em informações que descrevam as feições do objeto alvo. Para uma melhor interpretação 

dos dados coletados é necessário o conhecimento das condições do experimento a ser 

realizado tais como: fonte de radiação, efeitos atmosféricos, características do sensor, 

geometria da aquisição dos dados, os tipos de processamento e o estado do objeto alvo. 

(MAIO et al., 2008) 

Existem vários níveis de aquisição de dados podendo estes serem orbitais, quando os 

sensores estão a bordo de satélites ou suborbitais, quando os sensores estão acoplados a 

aeronaves ou mantidos no nível do solo. A nível do solo os dados são obtidos em campo 

ou em laboratório onde as medidas são adquiridas por meio de radiômetros ou 

espectrorradiômetros. No nível das aeronaves os dados de sensoriamento são adquiridos 

por sistemas sensores de varredura óptico-eletrônico, sistemas fotográficos ou radares. A 
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nível orbital os sensores vão a bordo de satélites artificiais, o que permite um melhor 

monitoramento dos recursos em grandes áreas. (INPE, 2019) 

O mapeamento do uso do solo por técnicas de sensoriamento remoto é tomado como uma 

importante ferramenta de apoio nos estudos ambientais, com a obtenção de imagens e 

dados espaciais terrestres é possível analisar as influências das diversas atividades 

antrópicas no meio ambiente, como por exemplo a intensidade do uso do solo por 

pastagens ou a dimensão dos níveis de desmatamento de matas de vegetação nativa. 

(CALEGARIO et al., 2019) 

 

3.6 O MAPBIOMAS 

O MapBiomas, ou Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil, 

trata de uma iniciativa do SEEG/OC (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa do Observatório do Clima) que envolve uma rede colaborativa de 

especialistas nos biomas brasileiros, uso da terra, ciência da computação, SIG e 

sensoriamento remoto que utiliza processamento em nuvem e classificadores 

automatizados desenvolvidos e operados na plataforma Google Earth Engine, gerando 

assim uma série histórica de mapas de cobertura e uso da terra no Brasil a cada ano. 

(MAPBIOMAS, 2019) 

 

O projeto surgiu em São Paulo, no ano de 2015, em um seminário de especialistas em 

sensoriamento remoto e mapeamento de vegetação onde o objetivo era descobrir se era 

possível produzir mapas anuais de uso e cobertura do solo de todo o território nacional 

de modo que seja mais rápido e barato quando comparado aos métodos atuais e que 

permitissem a recuperação de dados históricos das últimas décadas. As condições para a 

realização desta iniciativa eram que seriam necessários uma enorme capacidade de 

processamento e um alto nível de automatização do processo e também deveria contar 

com o auxílio de profissionais especializados nos diversos biomas nacionais. Sendo assim 

a equipe entrou em contato com a empresa Google e esta gerou um termo de cooperação 

técnica para desenvolver a iniciativa utilizando a ferramenta Google Earth Engine dando 

início ao projeto em 2015. (MAPBIOMAS, 2019) 
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3.7 EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Para o monitoramento ou mapeamento de uma área existem etapas a serem seguidas que 

vão desde a definição dos objetivos até a validação do relatório e do mapeamento. O 

levantamento de uso e cobertura do solo tem sido de interesse fundamental para 

entendimento dos padrões de organização do espaço, e o sensoriamento tem grande papel 

nesse estudo uma vez que permite a obtenção de informações múltiplas em um curto 

espaço de tempo. (ROSA, 2013) 

O uso de dados atualizados de ocupação e uso do solo é amplo, por exemplo para 

inventário de recursos hídricos, controle de inundações ou de queimadas, avaliação de 

impactos ambientais, formulação de políticas econômicas, cada classificação de uso do 

solo é feita para atender uma certa demanda ou uma situação específica. O tipo e a 

quantidade de informações que podem ser obtidas pelos diferentes sistemas de sensores 

dependem da resolução espacial, radiométrica, espectral e temporal dos mesmos. (ROSA, 

2013) 

 

3.8 NASCENTES 

O código florestal brasileiro de 2012 define como nascente, um afloramento natural do 

lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água, e em seu Capítulo 

II, Seção I, artigo 4° define-se como Área de Preservação Permanente uma área no 

entorno de nascentes e olhos d’água num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) estabelecido pela Lei n° 9433 de 1997, 

prevê programas de manutenção, recuperação e proteção de nascentes e suas respectivas 

áreas de proteção permanente e, também, de sua vegetação ciliar. 

As nascentes podem ser classificadas de duas maneiras de acordo com seu tipo, sendo 

pontual quando o fluxo aflora de um único ponto no terreno ou difusa quando o fluxo 

surgir de vários pontos (LEAL et al., 2018). 

Trabalhos como os de Fontes Júnior (2018), Chaves et al. (2019) e Ramos et al. (2018) 

destacam a importância da preservação da vegetação ao redor de nascentes e os impactos 

ambientais da antropização e dos diferentes usos de solo nas áreas próximas às nascentes 

ou dentro da zona de contribuição de bacias hidrográficas. 
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A vegetação nativa, áreas de várzeas, solos hidromórficos, zonas de recarga de água, altas 

encostas, “covais” e nascentes são consideradas áreas prioritárias e de extrema 

importância na manutenção dos recursos hídricos e sua conservação deve ser tratada 

como prioritária para a demanda local de abastecimento de água. (SANTOS et al.,2018) 

É de suma importância destacar a importância dos serviços ambientais prestados pelas 

matas ciliares e sua influência nas condições do solo, biodiversidade, ciclo hidrológico e 

clima local. (KLAMT et al., 2019) 

O uso e cobertura do solo e a exploração da vegetação nas florestas ripárias adjacentes 

aos cursos d’água, estão diretamente ligados a integridade dos ecossistemas lóticos e a 

qualidade da água desses corpos hídricos. A atividade humana no entorno de nascentes, 

por exemplo o desmatamento da vegetação em Área de Proteção Permanente (APP) para 

abertura de áreas de pastagens e agricultura, são extremamente maléficas à qualidade da 

água e aos ciclos de nutrientes de água e solo. (PESSI et al., 2018) 

 

3.9 ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE 

O Código Florestal Brasileiro define Área de Proteção Permanente (APP) como “uma 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. ” 

No capítulo II, o artigo 4° define quais áreas devem ser consideradas APP, em zonas 

rurais e urbanas, e são elas as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, e lista uma 

série de larguras mínimas e suas respectivas APPs, no caso de nascentes a exigência é de 

uma área de raio mínimo de 50 (metros). 

Ainda há a exigência ao proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, de 

manter a vegetação da APP, obrigando o indivíduo a recompor esta vegetação em caso 

de supressão da mesma, sendo essa obrigatoriedade transferida ao próximo possuidor ou 

ocupante em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Porém a 

supressão dessa vegetação pode ser autorizada em caso de utilidade pública.  
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Resultados indicam uma significante melhora dos parâmetros dos índices de qualidade da 

água (IQA) em situações antes e depois da instalação de área de proteção com vegetação 

nativa. Porém é válido destacar que existem áreas que não apresentam melhoras na 

qualidade e disponibilidade da água local, mesmo com a criação de áreas de proteção, 

devido aos danos causados pelos impactos ambientais de atividades humanas próximas, 

tais como o fornecimento de nutrientes e carga orgânica para o solo através de esgotos 

domésticos, a agropecuária e o uso excessivo de fertilizantes e insumos agrícolas em 

culturas. (KLAMT et al., 2019) 

 

3.10 ANTROPIZAÇÃO E USO DO SOLO 

A atividade antrópica cresceu de maneira muito rápida nas últimas décadas, no Cerrado 

brasileiro entre 2002 e 2013 a antropização da paisagem natural aumentou de 38,9% para 

43,4% (SANO et al., 2019). Segundo o Sistema de Observação e Monitoramento da 

Agricultura no Brasil (SomaBrasil) o cerrado é ocupado por aproximadamente 40% de 

atividade agropecuária, ou seja, uma atividade de alto impacto para o solo e os recursos 

hídricos, devido às alterações causadas e também pelo tempo de exposição desta 

atividade, uma vez que não é comum observarmos uma agricultura ou bovinocultura 

deixar de existir em certo lugar para, por exemplo, crescimento da vegetação natural, a 

ordem é inversa no caso. 

Porém não são só impactos negativos que a antropização e o uso do solo trazem para a 

sociedade e o meio ambiente como um todo, neste caso é levantada a questão do 

economicamente atrativo versus desenvolvimento sustentável, estudos como os de 

Kaenchan et al. (2018) e Rodrigues et al. (2014) citam os impactos ambientais do uso do 

solo para agricultura e seus danos ao longo dos anos, mas ressaltam também a importância 

dessas atividades para a economia local e o desenvolvimento como um todo, tentando 

equilibrar o econômico com o sustentável, mesmo havendo impactos ao meio ambiente. 

Analisando o mapeamento do cerrado brasileiro feito pelo Probio e pelo TerraClass 

Cerrado demonstram que entre 2002 e 2013 o cerrado brasileiro perdeu sua vegetação 

natural a uma taxa de 0,41% por ano (SANO et al.,2019). Com esta constante alteração 

do meio e os danos das atividades agropecuaristas e industriais pode-se prever os 
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resultados na disponibilidade hídrica, na vegetação ciliar de corpos hídricos e no solo ao 

redor de nascentes e olhos d’água. 

Em 2013 o Ministério do Meio Ambiente fomentou a formação de um grupo que contava 

com órgãos públicos como IBAMA, a EMBRAPA e o INPE e universidades federais 

como a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

este grupo criou um mapeamento de ocupação e uso do solo no cerrado, o TerraClass. 

Este estudo levantou dados importantes para um estudo mais avançado da antropização 

do meio ambiente ao longo dos anos. Em 2013 o TerraClass levantou que 29% da 

cobertura do solo do cerrado era por pastagens, sendo esta a segunda maior taxa de 

cobertura do solo, menor apenas que a paisagem natural sem formação florestal. (INPE, 

2013). 

Um solo utilizado para agricultura pode apresentar uma menor capacidade de crescimento 

de espécies para regeneração natural do solo e vegetação, devido ao seu alto nível de 

perturbação e degradação, e seu tratamento tem que ser feito de maneira mais enfática 

para conseguir resultados satisfatórios (BACCA; BURBANO, 2018). 

Spera et al. (2016) aponta que modelos de estudos sugerem que o desmatamento da 

Amazônia e do Cerrado podem aumentar o período de seca do Cerrado em até um mês e 

que a preservação da vegetação remanescente do Cerrado pode indicar uma melhor no 

clima da região e até o fluxo de ventos a favor da Amazônia. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo teremos a apresentação dos materiais utilizados assim como os métodos 

adequados para se atingir os objetivos propostos. 

A primeira etapa foi a definição da área de estudo, ficou decidido que seria levada em 

consideração a área formada pelos 20 municípios da Região Metropolitana de Goiânia 

(RMG), por ser uma área que têm sido duramente transformada ao longo dos anos. Em 

seguida foram obtidos dados para as análises, entre eles imagens, arquivos shapefile 

referentes às nascentes e os limites municipais. As análises e o processamento de dados 

foram feitos com o software de sistema de informação geográfica e depois transferidos 

os valores para o Excel para montagem das tabelas e dos gráficos. 

 

Figura 1 – Fluxo do trabalho 

 

 

 



20 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Determinou-se a área a partir da Região Metropolitana de Goiânia, com os 20 municípios. 

A partir da área (Figura 2) fez-se o recorte do arquivo shapefile dos pontos referentes as 

nascentes e olhos d’água para que fossem utilizados apenas os que constassem dentro da 

área de estudo. 

Figura 2 - Mapa da Região Metropolitana de Goiânia e sua evolução ao longo dos anos 

 

Fonte: Secima/ SEMAD 

4.2 COLETA DE DADOS 

As imagens utilizadas no trabalho foram obtidas da coleção de imagens do Mapbiomas, 

através do portal do projeto “mapbiomas.org” (Figura 3). A coletânea de imagens conta 

com mapeamentos feitos desde o ano 1985 até 2018, em mosaicos de uso do solo feitos 

pelo satélite Landsat com resolução de 30 metros. 
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Figura 3 - Mapa de Uso do Solo da área de estudo sobreposta a uma imagem de satélite 

 

Fonte: o Autor.  

Os mapas de nascentes e municípios foram obtidos a partir da plataforma SIEG - Sistema 

Estadual de Geoinformção de Goiás / SEGPLAN / GOVERNO DE GOIÁS, para todo o 

estado de Goiás. Posteriormente os dados foram recortados para o espaço geográfico da 

Regiao Metropolitana de Goiânia.   

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

A partir da RMG foram analisados os dados vetoriais de Nascentes (Figura 4), o arquivo 

obtido do banco de dados do SIEG contava com dados de todo o estado, e foi necessário 

um recorte dos dados utilizando os limites da RMG dissolvida para que se obtivesse 

apenas as nascentes internas ao polígono da RMG.  
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Figura 4 - Mapa dos pontos de nascentes na Região Metropolitana de Goiânia 

 

Fonte: o Autor.  

A partir dos pontos de nascentes foram determinadas as áreas de interesse de estudo no 

entorno, a primeira referente à legislação que exige uma área com 50 metros de raio no 

entorno de vegetação preservada para garantia da integridade e proteção da nascente e a 

segunda uma área determinada foi referente à um raio de 500 metros, levando em conta 

possíveis impactos ao redor da nascente.  

Para determinar os raios de interesse, foi utilizada a função buffer do sistema de 

informação geográfica – SIG, na projeção Universal Transversa de Mercator, hemisfério 

sul, fuso 22, com as respectivas medidas em metros de 50 e 500. 

Com as áreas determinadas, foi feito um recorte das imagens obtidas do projeto 

MAPBIOMAS para utilização apenas nas zonas de interesse e obtenção dos valores de 

uso e ocupação do solo em cada situação para todo espaço temporal do estudo, a partir do 

ano de 1985 até 2018.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise geral se refere a um total de 3676 nascentes. Os dados indicam uma constante 

presença de áreas agricultáveis dentro da zona coberta pelo raio de 50 metros previstos 

por lei como APP (Figura 5), sendo esses valores significativos desde o começo da série 

temporal analisada, os valores absolutos de área de vegetação nativa e os correspondentes 

a áreas de pastagens concorrem ao longo de toda a série temporal chegando em alguns 

anos a apresentar um valor maior de área de pastagem.  

Outro valor que chama a atenção é o valor de legenda referente ao de mosaico agricultura 

e pastagem que trata de um dado em que o sensor do satélite não é capaz de diferir quando 

se trata de uma área de pastagem ou uma área agrícola, portanto esse valor corrobora com 

o cenário desfavorável se somado aos valores definidos como pastagem, ultrapassando os 

referentes a vegetação nativa. 

Figura 5 - Gráfico de dispersão de pontos da ocupação e uso do solo na série temporal 

 

Tratando dos valores referentes ás zonas com raio de 500 metros (Figura 6) os valores 

absolutos para zonas de pastagens são maioria absoluta, ultrapassando a marca de 1200 

Km², equivalente a 16% da área total da RMG. Valores mais consideráveis também foram 

encontrados para infraestrutura urbana, tendo em vista o alto grau de urbanização da 

capital e das maiores cidades da RMG, valores estes que podem refletir alguns impactos 

nas nascentes seja no solo, na vegetação ou diretamente na água, a pressão antrópica 
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aparece como um fator relevante no estudo de valores absolutos de ocupação e uso do 

solo. 

Figura 6 - Gráfico de dispersão de pontos da ocupação  e uso do solo na série temporal 

 

Tratando-se de impactos diretos da antropização um panorama geral pode ilustrar melhor 

o estado dessas nascentes no início e no fim do espaço temporal estudado, com o 

agrupamento de todas as classes não referentes à vegetação nativa (Figura 7). Nota-se um 

aumento da ocupação do solo por ações antrópicas, na área determinada por um raio de 

50 metros no entorno das nascentes, como pastagens, agricultura e/ou infraestrutura 

urbana, um aumento em proporção chegando quase a equivalencia de valores com a 

vegetação nativa, estando completamente distoante do que exige a lei onde a totalidade 

dessa área deveria ser ocupada por vegetação nativa. 

O cenário mostra que em 1985 as áreas no entorno das nascentes já eram conturbadas e 

já sofriam impactos pelo stress causado pela ação humana e mesmo com passar dos anos, 

com a criação de uma legislação mais específica e clara sobre a proteção de nascentes e 

corpos d’água e a determinação de uma área de proteção (APP) no entorno destas, as 

mesmas não são respeitadas e o cenário se apresentou ainda mais crítico no fim da série 

temporal analisada. 
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Figura 7 - Gráficos da porcentagem de ocupação e uso do solo na APP das nascentes nos anos 1985 e 

2018 

   

 

Ao analisar os impactos causados por atividades em uma área determinada por um raio 

de 500 metros no entorno das nascentes a ocupação por vegetação nativa é menor em toda 

a série temporal e a alteração é expressiva observando o primeiro e o ultimo ano da série 

temporal do estudo. A supressão da vegetação nativa fica explicitada com uma queda 

abrupta da porcentagem do solo coberta por essa classe, chegando a um pouco mais de 

25% do total das áreas discriminadas (Figura 8). 

52,43%
47,57%

Cobertura do Solo em Raio 
de 50 metros - 1985

Vegatação
Nativa

Outras 50,66%49,34%

Cobertura do Solo em Raio 
de 50 metros - 2018

Vegatação
Nativa

Outras



26 

 

Figura 8 -Gráficos de ocupação e uso do solo em uma área determinada por um raio de 500 metros no 

entorno das nascentes nos anos 1985 e 2018 

   

 

O estudo destaca também uma área de interesse dentro da RMG, se trata da capital e do 

município de Aparecida de Goiânia, que são juntos os dois municípios com maior 

ocupação urbana da região e também as duas principais zonas urbanas do estado. Foi feito 

um recorte dos pontos de nascentes com os limites municipais destes 2 municípios e 

sobrepostos esses dados no mosaico de uso e ocupação do solo da região (Figura 9), 

podendo assim serem analisados os pontos que mais sofrem com a pressão antrópica e, 

mais especificamente, com a expansão urbana e os impactos dela.  

A capital e sua cidade vizinha, Aparecida, contam com 336 pontos de nascentes segundo 

o arquivo oferecido pelo SIEG, muitos deles se encontram dentro da zona urbana, em área 

extremamente urbanizadas. 
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Figura 9 - Mapa de ocupação e uso do solo no ano de 2018 sobreposto pelos limites municipais de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia e os pontos de nascentes 

 

Fonte: o Autor.  

A expansão agropecuária ocorreu de maneira intensa nas últimas décadas e com ela a 

supressão da vegetação nativa de praticamente todos os biomas do Brasil, com enfoque 

no Cerrado, bioma da área de estudo, que ficou atrás apenas da Amazônia na série 

temporal de 1985 até 2018 (MAPBIOMAS, 2019) 

A expansão urbana se mostra também um fator conflituoso com a estabilidade ambiental 

de nascentes e corpos d’água uma vez que causa stress pelos vários impactos possíveis.  

Gomez et al. (2019) alertam para a queda na qualidade da água em poços de coleta com 

áreas que tiveram uma mudança no uso e ocupação do solo de vegetação natural para 

áreas urbanizadas, compostos como Arsênio, Fluoreto e Nitratos foram encontrados nas 

amostras e em algumas delas os parâmetros ultrapassaram até as normas reguladoras do 

México de águas para abastecimento humano. Ainda foram analisados poços em áreas 

que o uso foi alterado para áreas de agricultura e os níveis de nitrato encontrados foram 

altos e os autores associaram esse fato a presença de fertilizantes ou outros produtos 

utilizados nas culturas ao redor da área de coleta de amostras. 
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Segundo Fitton et al. (2019) aproximadamente 10% a 11% das áreas agricultáveis do 

planeta podem estar vulneráveis a problemas de dsponibilidade hídrica e de rendimento 

produtivo. Os pesquisadores alertam para possíveis saídas sustentáveis para o uso da terra 

principalmente para a produção de gado e agricultura, para evitar um cenário de escassez 

de água e falta de produtividade rural no futuro. 

Neste cenário podemos fazer a comparação com o Cerrado e com a Região Metropolitana 

de Goiânia, região esta que apresentou uma redução de 10% da vegetação nativa nos 

últimos 30 anos para ocupação do solo com outros usos, principalmente áreas de 

pastagem e é também uma região de rápida expansão urbana muito devido ao crescimento 

da capital, Goiânia. O presente estudo chama a atenção para a ocupação desordenada de 

zonas de APP e dos impactos que a pressão antrópica pode causar para a disponibilidade 

hídrica dessas nascentes ao médio e longo prazo, sem contar nas alterações das condições 

ambientais imediatas. 

Existem estudos feitos no município de Goiânia que demonstram um cenário em 

desacordo com a legislação ambiental, tanto para a preservação da vegetação nativa ou 

remanescente, quanto para a qualdiade e quantidade da água distribuída para 

abastecimento da população. Moreira, Kopp e Nardocci (2019) fizeram uma amostragem 

de água subterrânea em um bairro da região sudoeste de Goiânia em águas de cisterna 

para uso e abastecimento da população sem um tratamento prévio ou adequação aos 

padrões exigidos por lei. Foram encontrados valores de Escherichia coli em 100% das 

amostras e valores significativos de 3 patógenos: Crypstosporidium, Giardia e 

Campylobacter apresentando riscos elevados de infecção diária e anual para crianças e 

adultos. O estudo também apresentou resultados fora dos padrões de potabilidade 

exigidos pelo Ministério da Saúde. 

Barreto e Bento (2017) estudaram a microbacia  do Ribeirão Grimpas no estado de Goiás, 

que está presente em três municípios: Hidrolândia, Professor Jamil e Piracanjuba. No 

estudo foram analisadas as situações das APPs e o estado da vegetação nativa e 

remanescente em relação às alterações sofridas pela ação antrópica como a expansão 

urbana e a ocupação do solo pela agropecuária. Foram encontrados resultados muito 

abaixo dos exigidos pela lei principalmente para preservação das APPs, chegando ao 

valor de apenas 26,95% delas estando de acordo com a legislação. Alterações na 

qualidade e a situação da vegetação nativa devidas à ação antrópica foram constatadas e 



29 

 

foram propostas medidas de mitigação das ações degradantes e medidas preventivas para 

futuros danos à area de estudo. 

Spera et al. (2016) alertam para as mudanças no ciclo hidrológico do Cerrado devido às 

alterações na vegetação nativa, afetando zonas de recargas, APPs de corpos hídricos e 

nascentes e no consumo de recursos de maneira desordenada. O presente estudo 

apresentou resultados alarmantes quanto a preservação das APPs das nascentes em que 

durante toda a série temporal os valores de vegetação nativa concorrem com outros usos 

e ocupação do solo equiparando valores em toda a série. 

A supressão da vegetação nativa no entorno de nascentes pode acarretar mudanças nos 

nutrientes das águas subterrâneas, adicionar compostos e sedimentos ao fluxo superficial 

de água, além de alterar as condições para o crescimento da fauna e flora locais (KNYSH; 

GIBERSON; HEUVEL, 2016). 

Knysh, Giberson e van den Heuvel (2016) sugerem vários impactos da supressão da 

vegetação da zona ripária de nascentes para abertura de áreas de agricultura, dentre eles 

o acréscimo de nutrientes e sedimentos, mas também chama a atenção para a 

disponibilidade de luz e a incidência da mesma, uma vez que a vegetação natural produz 

sombra para as nascentes, limitando o crescimento de espécias de invertebrados e da 

própria vegetação natural, e até mesmo a correlação da disponibilidade de luz com os 

nutrientes presentes na área. 

 

6. CONCLUSÕES 

O presente estudo comprova a não obediência aos valores estabelecidos por lei para APP 

no entorno de nascentes, tendo em vista a crescente ocupação e uso do solo por, 

principalemente, atividades agrículas e infraestrutura urbana. Desde o início da série 

temporal analisada a zona de um raio de 50 metros já era ocupada por pastagens 

concorrendo com a vegetação nativa. O que demonstra um risco para todas as nascentes 

de modo geral, tendo em vista os impactos diretos e indiretos da supressão da vegetação 

nativa, do stress causado pela pressão antrópica e da perturbação do meio como um todo.  

Quanto ao uso e ocupação do solo numa área determinada pelo raio de 500 metros o 

estudo já visa alertar pelos possíveis impactos da crescente busca de áreas para expansão 

da zona urbana e de atividadades dee agropecuária, resultando na retirada da vegetação 
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nativa local, ocupação do entorno de nascentes e cursos d’água e gerando impactos na 

qualidade da água, na disponibilidade hídrica e na integridade da fauna e flora da região, 

acarretando em mudanças na vegetação ripária (ou ciliar) e perturbação do habitat natural 

de espécies nativas, por exemplo. 

Diante do exposto mostra-se urgente uma maior atenção às ações antrópicas degradantes 

da paisagem natural e da vegetação nativa, áreas ocupadas pela atividade agropecuária de 

baixo rendimento entregam resultados maléficos tanto para o meio quanto para a 

atividade realizada no local, a degradação contínua apresenta riscos a curto, médio e longo 

prazo como alterações na vegetação nativa local, na qualidade da água, nas condições do 

solo e na disponibilidade de áreas férteis para cultivo ou úteis para produção pecuarista. 

Outro fator preocupante principalmente na RMG é a expansão urbana desordenada, sem 

a fiscalização correta e sem respeito à legislação ambiental, priorizando o fator econômico 

sobre o ambiental, historicamente houveram atritos entre o interesse privado e o estado 

na construção e ocupação de áreas que seriam impossibilitadas pela lei e ainda assim 

foram flexibilizadas em favor de poucos, causando alterações irreversíveis na vegetação 

nativa e remanescente, na qualidade dos cursos hídricos das zonas urbanas e apresentando 

riscos à disponibilidade hídrica nos ultimos anos. 

Por último chama a atenção a falta de preocupação, de maneira geral, com a estabilidade 

e da segurança do bioma e da vegetação nativa, com a análise das imagens notam-se áreas 

com supressão massiva da vegetação e abertura de campos de monocultura ou de 

pastagens, representando impactos muitas das vezes irreversíveis para o meio. A 

ocupação desenfreada do solo, o uso de recursos naturais de maneira inconsciente e a 

desgradação do meio ambiente podem retratar alterações irreversíveis para o bioma e sua 

vegetação, como a escassez de água, extinção de espécies nativas e a perda da capaicdade 

de recuperação natural do meio. Somente um uso consciente, um bom manejamento da 

ocupação do solo e um acompanhamento e fiscalização mais efetivos podem evitar tais 

consequências. 
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