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RESUMO  

As bacias hidrográficas são consideradas de grande importância para o planejamento da 

gestão dos recursos hídricos no Brasil e os impactos causados no ecossistema, sejam por 

práticas agrícolas até a falta de gerenciamento de resíduos, afeta diretamente toda uma 

população que depende daquele recurso. A falta de abastecimento de água na Cidade de 

Goiás, proveniente do Córrego Bacalhau, vem sendo um problema que afeta a população 

local, sendo necessário buscar outras formas de suprir a demanda da cidade. Sabe-se que ao 

longo dos últimos anos houveram mudanças no uso e cobertura do solo com o aumento da 

atividade agropecuária, além da própria ocupação humana para moradia. A fim de encontrar 

a causa deste problema, foram analisadas as mudanças ocorridas no Uso e Cobertura Do 

Solo, bem como nas Áreas de Preservação Permanente (APP), que são fatores que 

influenciam diretamente nas condições de uma bacia. Com os resultados obtidos, verificou-

se que houve redução de 7,24% na vegetação nativa e a área de agropecuária aumentou cerca 

de 6,26%. Na avaliação das APPs percebeu-se que a atividade da agropecuária apresentou a 

mesma dinâmica do restante do uso do solo, de modo que em 2018 10,6% da área estava 

ocupada por esta atividade. Já em relação às APPs de declividade, não foi percebido região 

com declividade maior que 19º, sendo assim, não se fez necessário esta análise. Apesar dos 

resultados de Uso e Cobertura do Solo apontarem para um grande crescimento da 

agropecuária, faz-se necessário avaliar a ocupação antrópica na área e demais estudos, 

especialmente próximo ao curso d’água, visto que apenas este tipo de análise não se mostra, 

por si só, suficiente para determinar a razão da falta de abastecimento d’água da Cidade de 

Goiás. 

 

Palavras-Chave: Cidade de Goiás; Córrego Bacalhau; Abastecimento de Água; Uso e 

Cobertura do Solo.  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento demográfico ocorrido nos últimos anos é um fator que gera preocupação em 

relação à demanda do uso de recursos naturais, especialmente na questão do uso do solo e no 

uso dos recursos hídricos. A proteção de tais recursos é indispensável para assegurar uma 

melhor qualidade de vida tanto para a população atual quanto para gerações futuras. 

 O ciclo hidrológico é fundamental para garantir o adequado desempenho dos corpos 

hídricos. Segundo Castro & Lopes (2001), o ciclo hidrológico é o caminho que a água 

percorre desde a evaporação no mar, passando pelo continente e voltando novamente ao mar. 

Os corpos hídricos são responsáveis pelo fornecimento de água para abastecimento, dentre 

demais serviços ambientais. Um tipo de corpo hídrico de extrema importância são as 

nascentes, que são afloramentos do lençol freático que dá origem a uma fonte de água, seja 

ela de acúmulo (represa) ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). A nascente ideal fornece 

água de boa qualidade, abundante e contínua. 

 Para manter as funções ambientais adequadas, as nascentes devem ser protegidas por 

vegetação nativa, preservando não apenas os recursos hídricos, como também a paisagem, 

estabilidade geológica, biodiversidade e o solo. Como afirmado por Marmontel & Rodrigues 

(2015), as matas ciliares exercem funções hidrológicas e ecológicas, bem como, estão 

diretamente relacionadas com os processos biológicos e químicos. 

 No entanto, apesar da sua importância primordial para a proteção das nascentes e dos 

corpos hídricos de uma maneira em geral, as matas ciliares têm sido bastante degradadas, 

especialmente no Cerrado. Como comentado por Jayme (2012), a partir do novo Código 

Florestal de Goiás a mata ciliar começou a ser medida, partindo do leito, e, não mais do ponto 

mais alto, assim como, passou a ser dispensada de lagoas naturais. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), a redução do Cerrado chegou a quase 50%, nas últimas décadas e 

somente 3% do seu território está efetivamente protegido pelas unidades de conservação 

(MMA, 2015). As florestas nativas ajudam, dentre outras funções, a manter o ciclo 

hidrológico, um exemplo é a evapotranspiração, que auxilia no controle da recarga de 

aquíferos.  
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 É importante salientar também que a crise hídrica recebe influência das mudanças 

climáticas e hidrológicas e é agravada pelo mau uso do solo, uma vez que, a constante 

antropização de áreas avança pelas regiões dos mananciais (MOURA et al., 2017). Dessa 

forma, proteger as matas ciliares e de galeria pode favorecer a manutenção em longo prazo 

dos mananciais e garantir o abastecimento público.  

 O solo é um importante recurso natural, devido às suas grandes formas de uso, desde 

produção alimentar até construção civil, entre outras atividades econômicas. É um elemento 

fundamental na preservação ambiental, porque além de ser a superfície que sustenta uma 

importante porção da vida na Terra, é responsável por grande parte dos processos que 

garantem a ciclagem de água e nutrientes, dessa forma a situação de um ecossistema depende 

diretamente do solo de um ambiente. Um ecossistema é um complexo dinâmico de plantas, 

animais, microrganismos e características físicas ambientais que interagem umas com as 

outras, proporcionando assim, serviços ambientais, através das interações entre os seres 

vivos. Ecossistemas como florestas, savanas, manguezais e áreas urbanas oferecem 

diferentes serviços à sociedade: serviços culturais, de abastecimento e de regulamentação 

que afetam a população diretamente (WRI, 2015). 

 Sabe-se que o uso do solo ao longo do tempo possibilita fazer análises das alterações 

ocorridas, dessa forma um dos meios mais eficientes para analisar tais alterações é através 

do Sistema de Informações Geográficas (SIG), por meio de monitoramento espacial e 

temporal (SILVA et al., 2014). Os SIGs são equipamentos e meios tecnológicos para se 

estudar o espaço terrestre, e corresponde à combinação entre três tipos de tecnologias 

distintas, o sensoriamento remoto, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e o 

geoprocessamento. O uso dessas ferramentas possibilita o acompanhamento do uso do solo 

ao longo dos anos, podendo então sobrepor informações e compará-las utilizando então no 

planejamento (TERUYA JR. et al., 2018). 

 Outra ferramenta que auxilia nos estudos ao longo dos anos é o MapBiomas, uma 

plataforma online que disponibiliza mapas de cobertura vegetal e uso do solo para todo o 

Brasil. O MapBiomas (MAPBIOMAS, 2017) é um projeto sobre o Mapeamento da Cobertura 

e Uso do Solo no Brasil, onde atualmente existem dados para o período de 2000 a 2018 de 

cobertura do solo sobre: Floresta, Uso Agropecuário e Áreas não vegetadas, assim é possível 

gerar mapas para estudar as alterações do uso e ocupação de solo (LIMA et al., 2017). 
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 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010) a população 

da cidade de Goiás era de 24.727 habitantes, sendo que 49,3% da cidade possui esgotamento 

sanitário adequado (IBGE, 2010). Entre os anos de 2016 e 2017 foi necessário utilizar o Rio 

Vermelho, que corta a cidade, para captação de emergência para continuar o abastecimento 

na cidade, visto que a vazão do Rio Bacalhau não era suficiente para continuar atendendo à 

demanda da população. Tal problemática é recorrente na cidade, em 2015 a prefeitura de 

Itaberaí disponibilizou caminhões-pipa para auxiliar no abastecimento da cidade.  

1.1. OBJETIVOS 

Analisar o uso e cobertura do da Bacia Hidrográfica do Rio Bacalhau, na Cidade de Goiás 

(GO), entre os anos de 1985 e 2018. Tal estudo deve-se a escassez de água na Bacia do Rio 

Bacalhau em alguns períodos do ano, sendo esta, o principal corpo hídrico de abastecimento 

da cidade.  

1.1.1. Objetivos específicos 

● Verificar as Áreas de Preservação Permanente do Córrego Bacalhau; 

● Comparar o uso do solo com o Código Florestal; 

● Analisar o tipo de solo do Córrego Bacalhau. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo irá abordar alguns conceitos básicos, para ilustrar o contexto em que a pesquisa 

foi feita e apresentar como se deu a evolução dos estudos para o desenvolvimento do trabalho. 

Para isso, ele foi dividido em capítulos secundários que apresentam conteúdos teóricos 

relevantes para o entendimento do processo.  

2.1. SENSORIAMENTO REMOTO 

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos importantes sobre o sensoriamento remoto 

e suas formas de estudo.  

2.1.1. O que é sensoriamento remoto 

O uso de geotecnologias apresenta eficiência no auxílio do planejamento urbano e ambiental, 

visto que, proporciona o acompanhamento das características dentro de um espaço temporal, 

podendo assim perceber o desenvolvimento já ocorrido, como também, a tendência de 

comportamento (VALE & BORDALO, 2017). 

 O sensoriamento remoto possibilita que se faça análises multitemporais do meio 

ambiente e o processo de antropização, em grandes áreas sem que haja gastos exorbitantes 

(TERUYA JR, et al., 2018). Segundo Neves & Salinas (2017), toda paisagem possui uma 

configuração espacial e temporal em função do arranjo e das inter-relações entre os seus 

componentes. Se um ou mais desses componentes são modificados, a configuração espacial 

também será alterada e uma nova estrutura de paisagem será determinada. 

 Pode-se extrair de uma paisagem uma grande quantidade de informações, 

considerando todos os seus aspectos e a complexidade que a envolve. Em estudos de 

paisagem, pode-se analisar, por exemplo, sua geologia, os tipos de solo e de relevo, o sistema 

hídrico, além de algumas características climáticas. O monitoramento da modificação da 

paisagem torna-se uma ferramenta de análise para o entendimento da sua evolução, bem 

como a previsão de tendências futuras (NEVES & SALINAS, 2017). A fragmentação 

florestal exerce diversos efeitos sobre a biota, altera a diversidade e a composição das 
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comunidades nos fragmentos, influencia os processos ecológicos, como a polinização, a 

ciclagem de nutrientes e o estoque de carbono. (LAURANCE & VASCONCELOS, 2009). 

 Ao fazer a análise do uso de solo é importante que esteja atento à resolução do satélite 

utilizado, uma vez que, de acordo com o tamanho do pixel utilizado poderá ou não captar o 

que é necessário na avaliação (SALIS et al., 2017).  

 Uma vez que, os distúrbios provocados no meio ambiente vêm crescendo com o 

processo de urbanização, é importante que se faça a identificação dos pontos de risco, 

atingindo sua magnitude e dinâmica, ou seja, é crucial realizar o acompanhamento do meio 

ambiente. Para isto, ferramentas como o Sistema de Informações Geográficas (SIG) e o 

sensoriamento remoto podem ser de grande eficiência (TERUYA JR, et al., 2018). 

2.1.2. Landsat 

Esse programa foi inicialmente denominado Earth Resources Technology Satellite (ERTS) 

ERTS e em 1975 passou a se denominar LANDSAT. O LANDSAT-1 foi o primeiro satélite 

e também o primeiro desenvolvido para atuar diretamente em pesquisas de recursos naturais, 

foi lançado em 1972 e denominado ERTS-1 ou LANDSAT-1. Foi o primeiro satélite de 

sensoriamento remoto no mundo e levou dois instrumentos a bordo, as câmeras RBV e MSS. 

Operou por um período de cinco anos adquirindo mais de 300.000 imagens, com repetidas 

coberturas da superfície da Terra. De lá até hoje foram lançados 8 satélites da série, todos 

com imagens multiespectrais. As imagens do LANDSAT-8 são ortorretificadas e todos os 

produtos do catálogo estão em formato “GeoTIFF” (INPE). 

 Através das imagens de satélite o ambiente mais distante ou de difícil acesso torna-

se mais acessível. Ao retratarem parte, ou uma face da superfície terrestre, elas permitem 

fazer a ligação entre o pontual, ou o local e o global (FLORENZANO, 2005). 

 A série Landsat surgiu no final dos anos 60 como parte do Programa de Levantamento 

de Recursos Terrestres da NASA. Landsat foi o único sistema de satélites projetados e 

operados para observar repetidamente cobertura do solo com uma resolução moderada; a 

uma vasta comunidade variada de utilizadores satisfazendo as necessidades amplas e 

diversificado dos negócios, da ciência, educação, governo e da segurança. (ZANETTI, et al. 

2015). 
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 O uso de sensoriamento remoto não é novidade, pois como dito por Jensen, (2009), o 

primeiro lançamento da Landsat1 foi realizado em meados de 1970 e desde então, o acervo 

de imagens geradas é vasto e tende a aumentar cada vez mais, de modo que, algumas destas 

imagens nem chegam a ser exploradas. 

 A partir do uso de imagens Landsat torna-se então possível realizar análises espaço-

temporais, permitindo que observe o processo de uso e ocupação do solo das cidades e as 

alterações ocorridas na vegetação (FERREIRA et al., 2016). 

 Sendo assim, como assinalado por Santos et al. (2017), as imagens do satélite Landsat 

possibilitam o monitoramento ambiental, de modo que, consegue observar as modificações 

que ocorrem no meio ambiente, como queimadas, incêndios dentre outras que podem ser 

naturais ou antrópicas. 

2.1.3. MapBiomas 

O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil é uma iniciativa que 

envolve uma rede colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento 

remoto, SIG e ciência da computação que utiliza processamento em nuvem e classificadores 

automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth Engine para 

gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil 

(MAPBIOMAS, 2017). 

 O projeto Mapbiomas Brasil foi criado com o intuito de proporcionar metodologias 

inovadoras no âmbito de monitoramento de séries temporais do uso e ocupação do solo, com 

ênfase nos biomas brasileiros e sua cobertura vegetal (COSTA et al., 2018). 

O projeto é uma iniciativa do Observatório do Clima co-criada e desenvolvida por 

uma rede multi-institucional de pesquisadores e especialistas em sensoriamento remoto, 

ciência da computação e dos biomas e dos principais usos do solo do país com participação 

de universidades, ONGs e empresas de tecnologia com o propósito de mapear anualmente a 

cobertura e uso do solo do Brasil e monitorar as mudanças do território. Esta equipe trabalha 

em seus escritórios e laboratórios espalhados por várias cidades brasileiras incluindo Belém, 

Recife, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Feira de Santana e Porto Alegre. Todo o trabalho 
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é feito utilizando computação em nuvem através da plataforma Google Earth Engine 

(MAPBIOMAS, 2019). 

O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas) 

nasceu em um seminário realizado em março de 2015 onde especialistas em sensoriamento 

remoto e mapeamento de vegetação se reuniram em São Paulo para responder à seguinte 

pergunta: É possível produzir mapas anuais de cobertura e uso do solo para todo o Brasil de 

forma significativamente mais barata, rápida e atualizada, comparativamente aos métodos e 

práticas atuais, e que possibilitem recuperar o histórico das últimas décadas? A resposta foi 

afirmativa, desde que houvesse uma capacidade de processamento sem precedentes e um alto 

grau de automatização do processo, além da participação de uma comunidade de especialistas 

em cada bioma e temas transversais (MAPBIOMAS, 2019). 

Segundo o site do projeto, a partir deste diagnóstico foi estabelecido um contato com 

a Google que gerou um termo de cooperação técnica para desenvolver a iniciativa tendo 

como base a plataforma Google Earth Engine. Especificamente, o projeto teve início em 

julho de 2015 com um treinamento da equipe do MapBiomas sobre o Google Earth Engine 

em Moutain View, Califórnia. 

O MapBiomas tem por objetivo contribuir para o entendimento da dinâmica do uso 

do solo no Brasil e em outros países tropicais tendo como base o desenvolvimento e 

implementação de uma metodologia rápida, confiável e de baixo custo para gerar mapas 

anuais de cobertura e uso do solo do Brasil a partir de 1985 até os dias atuais (e posterior 

atualização anual). Além da criação de uma plataforma para facilitar a disseminação da 

metodologia para outros países e regiões interessadas utilizando a mesma base de algoritmos. 

Estabelecendo uma rede colaborativa de especialistas nos biomas brasileiros para o 

mapeamento da cobertura do solo e da sua dinâmica de mudanças (MAPBIOMAS, 2019). 

Segundo MapBiomas (2019), quanto aos produtos disponibilizados pelo projeto, 

foram produzidas 4 coleções de mapas do MapBiomas desde o início do projeto em julho de 

2015. As coleções representam alterações nos períodos de abrangência dos mapas anuais, 

mudanças na legenda ou correções frente à versão anterior. Foram quatro coleções de dados 

publicadas: (i) coleção 1 (beta) novembro de 2015 que cobre o período de 2008 a 2015, (ii) 

coleção 2, lançada em abril de 2017, que cobrem o período de 2000 a 2016, (iii) Coleção 3 – 

lançada em agosto de 2018 cobrindo o período de 1985 a 2017. e (iv) Coleção 4, a qual foi 
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lançada em agosto de 2019 cobrindo o período de 1985 a 2018. Todas as coleções do 

MapBiomas possuem toda a série histórica revisada. 

Os dados são públicos e gratuitos para uso não comercial ou com fins de interesse 

público e estão disponíveis como ASSETS na plataforma Google Earth Engine e podem ser 

acessados, processados e analisados diretamente na plataforma sem necessidade de baixar os 

dados. O projeto disponibiliza também, as estatísticas de cobertura e uso do solo, bem como 

das matrizes de transição para todo o país e com recortes por bioma. A base dos dados do 

projeto é o satélite Landsat, o qual possui uma resolução média de 30m, por isso é comum 

associar a área de um pixel a 900 m2. O manual de uso dos dados disponibilizado por meio 

do site explica que existe uma diferença entre áreas dos estados e municípios comparadas 

com as apresentadas pelo IBGE. Esta diferença ocorre porque o cálculo de área no 

MapBiomas é feito a partir da soma das áreas de cada pixel. Os pixels de borda são 

distribuídos entre as áreas fronteiriças. Em geral a diferença das áreas é menor do que 0,2% 

podendo em casos de municípios menores chegar a 0,5% (MAPBIOMAS, 2019). 

2.1.4. Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

Segundo Pitz e Figueiredo (2001), um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema 

baseado em computador, que permite captar, modelar, manipular, recuperar, consultar, 

analisar e apresentar soluções com dados geograficamente referenciados, sendo que estes 

dados estão armazenados em um banco de dados.  

 No que diz respeito à construção de modelos de análises quantitativas, os SIG são os 

sistemas mais bem equipados para o tratamento da informação espacial, permitindo o 

armazenamento, a manipulação, a recuperação e o gerenciamento de dados por meio do 

processamento digital (FERREIRA & RAFFO, 2012).  

 Ainda segundo Ferreira & Raffo, (2012), essa é uma observação importante, pois 

ainda que seja possível o processamento de dados espaciais em meio analógico, a 

computação eletrônica redefiniu os SIG, caracterizando-o como uma tecnologia 

desenvolvida em softwares e hardwares de processamento de dados de informação 

geográfica. O potencial dessas tecnologias reside na estrutura de suporte à decisão e análise 

espacial, traduzindo o raciocínio do especialista quando esse faz referências aos fatos e 

elementos localizados no espaço. 
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2.1.5. SIG aplicado às análises ambientais e de bacias hidrográficas 

As bacias hidrográficas constituem unidades ambientais de fundamental importância para 

estudos interdisciplinares, visando o seu manejo sustentável. Os recursos naturais que a 

compõem, solo, água, vegetação e o meio ambiente que a circunda, estão em constantes 

mudanças em resposta à evolução natural e as atividades humanas. A gestão eficiente desta 

unidade é um fator básico e fundamental para o planejamento e uso racional de seus recursos 

naturais, principalmente o manejo eficaz da água que é um recurso de vital importância para 

os seres vivos. A administração desse recurso garantirá a preservação e conservação 

ambiental e consequentemente o desenvolvimento sustentável da bacia, criando meios mais 

eficazes para a tomada de decisão dos gestores (SÁ et al., 2010). 

 Também segundo Sá et al. (2010) a ferramenta tecnológica que mais cresce na gestão 

ambiental está ligada ao geoprocessamento, com a utilização do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e manejo de imagens de satélite. Tendo em vista a importância da 

informação de espaço, os programas de SIG estão cada vez ganhando espaço, principalmente 

quando se trata de ambientes com código fonte livre na internet, e para o usuário final oferece 

uma maneira fácil e rápida para a tomada de decisão. A evolução do conceito de SIG se 

relaciona com as diferentes áreas de pesquisa que contribuíram para o seu desenvolvimento 

como informática, que enfatiza a ferramenta banco de dados ou linguagem de programação; 

geografia, que o relaciona a mapas, e outros que ainda enfatizam aplicações como suporte 

aos planejadores.   

 Para Peres & Silva, (2013) existem diferentes metodologias que podem ser utilizadas 

com o intuito de estudo e estimativas de índices relacionados às bacias hidrográficas, em 

algumas consiste no uso de geotecnologias mostra-se sendo de grande auxílio no âmbito de 

gestão ambiental e estimativa da degradabilidade ambiental de bacias hidrográficas, pois 

permite visualizar as modificações sofridas no meio ambiente, sejam elas naturais ou 

antrópicas. 

2.2. BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 

A bacia hidrográfica é considerada a unidade mínima de paisagem onde todas as relações 

entre solo-espécies-água além da atmosfera ocorrem, pois ela define uma unidade de 
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paisagem delimitada pelos divisores naturais de água ou espigões (RESCK e SILVA, 1998). 

A bacia hidrográfica pode ser definida como o conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes, onde a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos. Os 

pontos mais altos são chamados de divisores de água de uma bacia hidrográfica. Portanto, os 

resíduos das atividades humanas como esgoto, agrotóxicos e lixo que forem lançados na 

região de uma bacia hidrográfica, poderão atingir, na época das chuvas, o rio principal 

(SANTOS, 2015). 

 Peres & Silva. (2013) destacam a importância da bacia hidrográfica no contexto 

brasileiro dos recursos hídricos, a ponto de a Lei 9.433/97, denominada Lei das Águas, 

considerá-la como a unidade básica de planejamento na gestão dos recursos hídricos.  

 Os impactos ambientais causados pelo homem no ecossistema de uma bacia 

hidrográfica podem ser provenientes de práticas como fertilização do solo por longos 

períodos, aplicação sistemática de herbicidas e pesticidas, manejo de resíduos orgânicos, 

reciclagem de lixo, práticas de manejo e projetos de irrigação (RESCK e SILVA 1998). A 

crise hídrica recebe influência das mudanças climáticas e hidrológicas, e é agravada pelo mau 

uso do solo, uma vez que, a constante antropização de áreas avança pelas regiões dos 

mananciais (MOURA et al., 2017). 

 Como dito por Menezes et al. (2016) a qualidade e disponibilidade de água dos corpos 

hídricos está sofrendo alterações prejudiciais devido à má gestão do uso do solo, aliado ao 

rápido crescimento demográfico e expansão industrial. Há também outros fatores que podem 

influenciar na disponibilidade de água para abastecimento, como as mudanças climáticas, 

tipo de solo, uso no seu afluente, dentre demais fatores do meio. 

 Para Vale e Bordalo (2017), deve-se planejar a melhor forma de uso do solo em bacias 

hidrográficas, de modo que, garanta suas potencialidades por longo períodos, ou seja, é 

necessário saber como usar o solo, pensando no complexo e sistêmico ambiente e interações 

em que nele ocorre. 

 Tendo em mente que, os rios interagem com a paisagem e suas características físico-

químicas e geológicas, estes são muito vulneráveis às alterações de uso do solo provocadas 

pelas ações antropogênicas (MENEZES et al., 2016). 
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 Como explanado por Moura et al.(2017), é importante que sejam feitas políticas 

públicas para a conscientização e controle de qualidade ambiental como também subsidiar a 

recuperação das áreas já danificadas, uma vez que, a degradação da bacia hidrográfica é 

prejudicial para população, indústrias e agronegócios.  

 Uma das funções das matas ciliares é a capacidade de transformar pesticidas em 

agentes não tóxicos, por meio de processos de decomposição microbiológica, oxidação, 

redução, hidrólise, radiação solar dentre outras (MARMONTEL & RODRIGUES, 2015). 

2.3. O CERRADO E SUA DEGRADAÇÃO 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Cerrado é o segundo maior bioma 

da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km², o que corresponde a cerca de 22% 

do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São 

Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço 

territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul 

(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial. 

 A história da evolução do desmatamento das áreas florestais de Cerrado, conforme 

Fonseca et al. (2001), confunde-se com a própria história da evolução da produção da 

agropecuária na região. Entre os anos 70 e 80 houve um rápido deslocamento da fronteira 

agrícola, com base em desmatamentos, queimadas, uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos, que resultou em 67% de áreas do Cerrado “altamente modificadas”, com 

voçorocas e assoreamento dos ecossistemas (SANTOS, 2015). 

 Para Santos (2015) o aumento populacional, somado à ocupação desordenada do 

território tem comprometido a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas, já existindo 

conflitos de usos e sérios problemas de degradação de matas ciliares e poluição. Por isso, a 

proteção das suas áreas de cabeceiras e nascentes é uma ação estratégica para a manutenção 

da integridade das bacias hidrográficas.   

 Segundo Lima et al. (2008), o cerrado contribui com recursos hídricos superficiais 

para 8 das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos 
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(CNRH). Situação que insere Goiás no importante cenário de distribuição dos recursos 

hídricos no Brasil. 

 Uma das principais características do processo de incorporação dessa região à 

economia nacional foi o desmatamento rápido de grandes áreas. O modelo de 

desenvolvimento da agricultura baseado na Revolução Verde, que era a palavra de ordem na 

ocasião, respaldava aquela forma de exploração. É inegável a dinâmica criada na economia 

da região do Cerrado pelas cadeias dos produtos nele exploradas. Entretanto, essa ocupação 

teve, e ainda tem, um custo ambiental e social muito alto (SANTOS, 2015).  

 A degradação do solo e dos ecossistemas nativos e a dispersão de espécies exóticas 

são as maiores e mais amplas ameaças ao Cerrado e à biodiversidade. Como o Cerrado pode 

ser considerado o “berço das águas”, a diminuição da disponibilidade de água provocada pela 

remoção das matas ripárias poderia afetar diretamente a distribuição das águas para outras 

regiões. Consequentemente, haveria um desequilíbrio imediato, não somente na região 

afetada pela falta de vegetação (AQUINO et al., 2012). 

 Segundo Zanetti et al. (2015), o mapeamento do uso do solo, realizado a partir de 

imagens Landsat-5/TM obtidas em 2011, demonstra que o território goiano é ocupado em 

62,16% por áreas antropizadas, sendo 39,96% por pastagens, 22,2% agricultura, a vegetação 

remanescente ocupa 35,21% do território, as manchas urbanas e os grandes corpos d’água 

estão em 2,4% do território goiano e os 0,23% restantes são de mineração, estradas, bancos 

de areia e outros. Também, de acordo com ela, a maior parte dessa vegetação remanescente 

nativa se encontra no Nordeste Goiano e há grande ocorrência de agricultura e pastagem no 

Sul Goiano, onde poucas áreas estão cobertas por vegetação remanescente nativa. No Centro 

Goiano é pouca a presença de vegetação nativa, por outro lado é possível observar grandes 

áreas urbanizadas, áreas agrícolas e pastagens. 

2.5. CIDADE DE GOIÁS 

De acordo com Borges (2010), as primeiras tentativas de ocupação na Região Centro-Oeste, 

datam do século XVI com a intenção de apropriação do território e a escravização dos índios. 

No primeiro século da colonização do Brasil, diversas expedições percorreram parte do 

território do atual Estado de Goiás, organizadas principalmente na Bahia e em São Paulo. De 

início seguiam em canoas o curso dos rios depois as bandeiras preferiam a viagem por terra. 
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Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, não foi o primeiro a chegar a Goiás, mas foi o 

primeiro com intenção de se fixar aqui, dentro da conjuntura do descobrimento de ouro no 

Brasil. 

 Fundado em 1726, o Arraial de Sant’Anna foi mais um aglomerado minerador 

descoberto por bandeirantes paulistas durante o início do século XVIII, que depois seria 

chamado Vila Boa e, mais tarde, cidade de Goiás, sendo durante 200 anos a capital do 

território (BORGES, 2010). 

 Fundada em decorrência da descoberta das minas auríferas a Cidade de Goiás está 

localizada em um terreno acidentado as margens do Rio Vermelho. De traçado inteiramente 

irregular, teve formação espontânea sem nenhuma norma ou orientação na organização 

espacial. Suas ruas são estreitas e tortuosas, suas praças são como um alargamento das vias, 

criando largos assim como o modelo medieval cristão das cidades portuguesas (COELHO, 

1996).  

 As bases econômicas do município, além do turismo e o expressivo comércio local, 

têm na agropecuária sua fonte de sustentação (BORGES, 2010). Em 2001, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) referendou, por unanimidade, a 

indicação do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) para que o centro 

histórico de Goiás recebesse o título de "Patrimônio da Humanidade" (DELGADO, 2005). 

2.5. CÓDIGO FLORESTAL 

2.5.1. Código Florestal Nacional 

O Código Florestal de 1965, lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, trouxe uma definição 

modificada de Área de Preservação Permanente (APP) e a nova da Reserva Florestal. A 

primeira caracterizada como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade, geológica, a 

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

populações humanas; a segunda, uma área localizada dentro de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 

naturais, garantindo um certo equilíbrio na conservação de algumas das formas de vida 

existentes antes da ação antrópica (SIQUEIRA; NOGUEIRA,2004). 
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 A reestruturação da relação ser humano/meio ambiente tem na Constituição Federal 

de 1988 um de seus marcos mais importantes, reconhecendo expressamente que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225) (SPAROVEK et al., 

2011). Todavia, o novo código florestal, instituído pela lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, 

fragilizou a proteção do meio ambiente e contrariou a própria Constituição no que diz 

respeito às obrigações impostas ao Poder Público para assegurar a efetividade do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (FERNANDES, 2012). 

 As principais alterações da política florestal apontadas por Jayme (2012) em relação 

às APPs e Reservas Legais são: a proteção das matas ciliares passou a ser medida a partir 

leito regular e não do nível mais alto do curso d’água (art. 4º, I); a proteção nos topos de 

morros e montes só existirá se tiver altura mínima de 100 metros e inclinação superior a 25º 

(art. 4º, IX); permite a “recomposição” de Reserva com 50% de espécies exóticas ou até 

mesmo compensá-las em outra bacia hidrográfica ou Estado, desde que no mesmo bioma; 

dispensa recuperação de Reserva Legal degradada em imóveis de até quatro módulos fiscais 

(a reserva passa a ser o percentual de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008); 

permite o cômputo de APP no percentual de Reserva Legal; dispensa a faixa ciliar nas lagoas 

naturais (grandes berçários de peixes) e artificiais menores que um hectare e dispensa a 

existência de APPs no entorno de nascentes intermitentes. Tais mudanças geraram polêmica, 

visto que houve consolidação de intervenções antrópicas ilícitas com o intuito de minimizar 

a recuperação de Áreas de Preservação Permanente bem como para diminuir o percentual de 

áreas para constituição de Reserva Legal. 

2.5.2. Código Florestal de Goiás 

O Código Florestal Goiano, Lei nª 18.104 de 18 de julho de 2013, possui algumas 

especificidades em relação ao nacional. Em seu artigo 80 o bioma Cerrado é reconhecido 

como Patrimônio Natural do Estado de Goiás, sem, no entanto, caracterizar suas 

fitofisionomias e assim promover a sua proteção com medidas mais restritivas. O código 

torna possível o proprietário ou possuidor de imóvel rural, que detinha em 22 de julho de 

2008 área de reserva legal em extensão inferior a 20%, a recompor sua reserva utilizando as 

áreas de preservação permanente para o cálculo de seu percentual (art. 35, I). O artigo 54 
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abre a possibilidade de exploração das espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas 

de extinção mediante aprovação do órgão ambiental estadual, o qual deve estabelecer 

medidas compensatórias. 

 Foram mantidas as mesmas faixas de proteção das APPs da lei nacional. Como 

colocado no artigo 9º, consideram-se Áreas de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perenes e intermitentes 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de: 

a. 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de até 10 (dez) metros de largura; 

b. 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água com largura superior a 10 (dez) 

metros e até 50 (cinquenta) metros de largura; 

c. 100 (cem) metros, para os cursos d’água com largura superior a 50 (cinquenta) 

e até 200 (duzentos) metros de largura; 

d. 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água com largura superior a 200 

(duzentos) e até 600 (seiscentos) metros de largura; 

e. 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água com largura superior a 600 

(seiscentos) metros. 

 As áreas no entorno dos lagos e lagoas, em faixa com largura mínima de: 

a. 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água natural com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b. 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 

 São colocadas também como APPs as áreas: 

f. No entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes no raio mínimo de 

cinquenta metros;  

g. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°;  
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h. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

metros e inclinação média de 25°. 

 Não é exigida Área de Proteção Permanente no entorno de reservatórios artificiais de 

água que não decorram de barramento ou represamento no curso d’água natural, e é 

dispensado o estabelecimento das faixas de APP no entorno de acumulações naturais ou 

artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare de lâmina d’água, vedada nova 

supressão de vegetação nativa.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

A cidade de Goiás está localizada no estado de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil, e 

situa-se à aproximadamente 140 km de distância da capital Goiânia, a qual pode ser percebida 

pelo ponto vermelho no mapa da Figura 3.1. Já a região de estudo, correspondente à 

microbacia do córrego Bacalhau, está identificada em verde. Esta situa-se na região sudeste 

da Cidade de Goiás, entre as coordenadas 16°00’S e 50°03’W; 15°57’S e 50°09’15” W, 

ocupa uma área de 32,37 km², e está inserida na bacia do Rio Vermelho. A extensão do 

córrego é de 17,75 Km e é composto por 23 cursos d´água. 

Figura 3.1 - Mapa de localização da área de estudo. 

 

O estado de Goiás se destaca pelo crescimento demográfico, que aumentou 

aproximadamente 25,5% do ano 2000 para o ano 2013 (IBGE, 2013). A maior parte da 

população reside na região Centro Goiana, onde está localizada a capital do estado, Goiânia, 

e mais vinte municípios que formam a Região Metropolitana de Goiânia (GOIÁS, 2019). 

Quase todo o estado de Goiás, 97% da área, está inserido no Bioma Cerrado e em três grandes 

bacias hidrográficas, Tocantins-Araguaia, Paraná e São Francisco (ANA, 2007).  

 A cidade de Goiás apresenta clima característico do estado goiano, com regime 

climático caracterizado por um período chuvoso (outubro a abril) e outro seco (maio a 
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setembro). No período chuvoso ocorrem 95% do total de precipitação pluvial, com destaque 

para os meses de dezembro e janeiro, quando chove na maior parte do estado em torno de 

250 a 300 mm no mês. Os índices térmicos são variados, com valores médios de 34°C nos 

meses de agosto e setembro, com maiores índices térmicos ocorrendo em localidades situadas 

ao noroeste do estado. Nos meses mais frios, junho e julho, a temperatura média fica em 

torno de 12°C em áreas localizadas no sudeste e sudoeste goiano (MMA, 2015). 

 Segundo o sistema de classificação de Machado et al. (2004) pode verificar 11 tipos 

principais de vegetação para o bioma Cerrado, sendo que existem as formações florestais 

(mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão), as savânicas (cerrado sentido restrito, 

parque de cerrado, palmeiral e vereda) e campestres (campo sujo, campo limpo e campo 

rupestre). Ainda de acordo com Machado et al. (2004), o clima dessa região é estacional, 

onde um período chuvoso, que dura de outubro a março, é seguido por um período seco, de 

abril a setembro. 

3.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Através do MapBiomas (http://mapbiomas.org) realizou-se o download das imagens em 

formato ".tif", da cobertura do solo da Bacia do Córrego Bacalhau, com foco na Cidade de 

Goiás. Para a análise das imagens utilizou-se um período de 1985 até 2018, intervalados de 

10 em 10 anos até o ano de 2005 (1985; 1995; 2005), e como ano final da análise optou-se 

por 2018, uma vez que este é o último ano de imagens disponíveis, sendo possível uma 

análise mais detalhada e atual das mudanças ocorridas neste período.  

 Utilizando as ferramentas do QGIS e com as imagens obtidas no MapBiomas obteve-

se informações a respeito da cobertura do solo, a fim de analisar as mudanças ocorridas no 

tempo estabelecido. Os dados produzidos no QGIS foram adicionados à uma planilha do 

Excel, para fazer-se uma análise mais precisa do uso e cobertura do solo. Com os dados no 

Excel foi possível organizar e plotar gráficos para facilitar o entendimento do uso do solo na 

região e, dessa forma, analisar as informações obtidas. A partir disso obteve-se a área total 

da bacia, bem como a área que cada tipo de atividade abrange na mesma, e dessa forma, foi 

possível analisar como está sendo feita a ocupação da bacia.  

Com o software QGIS fez-se o cruzamento de informações entre as camadas vetoriais 

de APP da cidade e as camadas baixadas posteriormente pelo MapBiomas. Feito isso, 



Análise Multitemporal do Uso e Cobertura Do Solo Da Microbacia Hidrográfica (...)                                    24 

 

__________________________________________________________________________________________ 

C. A. C. REZENDE; D. A. CALDEIRA FILHO                                                                   Materiais e Métodos

  

analisou-se a drenagem da região, a qual foi obtida no download da rede de drenagem da 

Cidade de Goiás, que está disponível no Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás - 

SIEG. Assim, fez-se a sobreposição da rede com o buffer de APP, o qual foi vetorizado com 

auxílio do Google Earth e do software QGIS de modo a quantificar a porcentagem de uso do 

solo, e perceber as localidades que estão de acordo ou não em relação ao Código Florestal. 

 Também analisando a APP de acordo com a legislação observou-se a declividade. 

Para isto foram utilizados dados do TOPODATA – Banco de Dados Geomorfométricos do 

Brasil, de modo a adquirir informações sobre a declividade da microbacia, com o intuito de 

observar a existência de APPs por declividade. 

 Além disso, fez-se a análise do tipo do solo a fim de descobrir como as características 

do mesmo poderiam influenciar nos resultados obtidos. Para isso, foram utilizados os dados 

referentes a “Solos” encontrados no site do SIEG GO (Sistema Estadual de Geoinformação 

de Goiás), publicados no site no ano de 2017. 

Analisou-se também a pluviometria do local, sendo estes dados obtidos considerando 

as Estações Automáticas - Gráficos, localizadas na Cidade de Goiás (Estação A014 - Goiás), 

encontrados no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) (2019), de modo a 

observar a influência desses parâmetros em conjunto com a ocupação do solo da microbacia, 

para a falta de água de abastecimento enfrentada pela Cidade de Goiás. 

 De modo a ficar mais clara a metodologia que foi utilizada na realização desta 

pesquisa, a Figura 3.2 apresenta um fluxograma.  

Figura 3.2 - Fluxograma dos materiais e métodos da pesquisa 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. USO E COBERTURA DO SOLO 

De acordo com a metodologia descrita no Capítulo 3.2. obteve-se os mapas de uso e cobertura 

do solo da Bacia Córrego Bacalhau e também as áreas referentes de cada ano analisado. As 

Figuras 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 mostram os mapas obtidos bem como as porcentagens de 

cada área em relação à área total da bacia, enquanto a Tabela 4.1 traz as áreas em km² de 

cada uso de solo. Na Tabela 4.1 o valor referente à “vegetação nativa” corresponde aos 

valores das áreas de formação campestre, florestal e savânica representados nos mapas. 

Houve essa diferenciação apenas para que os mapas ficassem mais detalhados.  

Figura 4.1.1 - Mapa de uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau - 1985. 
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Figura 4.1.2 - Mapa de uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau - 1995. 

 

 

Figura 4.1.3 - Mapa de uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau - 2005. 
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Figura 4.1.4 - Mapa de uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau - 2018. 

 

 

Tabela 4.1.1 - Uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau em km². 

Tipo de Uso 
Área em km² 

1985 1995 2005 2018 

Vegetação Nativa 25,23 23,65 25,14 22,88 

Pastagem 3,53 6,59 6,18 9,12 

Mosaico de Agricultura e Pastagem 3,57 2,08 0,96 0,00 

Infraestrutura Urbana 0,02 0,04 0,05 0,01 

Não Observado 0,01 0,01 0,01 0,00 

Rio, Lago e Oceano 0,02 0,00 0,04 0,00 

Total 32,37 32,37 32,37 32,36 
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 Tabela 4.1.2 - Uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau em %. 

Tipo de Uso 
Área em % 

1985 1995 2005 2018 

Vegetação Nativa 77,94 73,06 77,67 70,70 

Pastagem 10,90 20,36 19,08 28,18 

Mosaico de Agricultura e Pastagem 11,02 6,41 2,97 0,00 

Infraestrutura Urbana 0,08 0,12 0,15 0,02 

Não Observado 0,02 0,04 0,03 0,00 

Rio, Lago e Oceano 0,05  0,11 0,00 

Total 100 100 100 100 

 

 Observando os mapas e a Tabela 4.1.1 e 4.1.2 percebe-se que houve uma redução na 

vegetação nativa da bacia enquanto as áreas de pastagem cresceram de forma bastante 

significativa. Além disso, analisando os dados obtidos para o ano de 2018, percebe-se que 

nos usos de “mosaico de agricultura e pastagem”, “infraestrutura urbana” e “rio, lago e 

oceano” obteve-se uma área de 0 km², tal resultado pode ter sido influenciado pelo fato de 

que 2018 é a imagem mais recente fornecida pelo MapBiomas, logo pode ter ocorrido alguma 

falha na obtenção dos dados. Tal fato pode ser confirmado observando que existem algumas 

áreas em branco no mapa e também observando que a área total no ano de 2018 é menor do 

que os outros anos. 

Para melhor visualização fez-se um gráfico percentual comparativo entre os anos para 

os usos de vegetação nativa e agropecuária, no qual, novamente, considerou-se vegetação 

nativa como a somatória das áreas de Formação Florestal, Campestre e Savânica, e para 

Agropecuária considerou-se a área de Pastagem e Mosaico de Agricultura e Pastagem, visto 

que esta última corresponde a áreas muito fragmentadas onde não é possível distinguir o que 

é pastagem e agricultura.   
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Figura 4.1.5 - Análise do uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau entre os anos de 1985 e 

2018, em quilômetros quadrados (km²).  

 

Figura 4.1.6 - Análise do uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Bacalhau entre os anos de 1985 e 

2018, em porcentagem (%).  

 

De acordo com o gráfico da Figura 4.1.5 e Figura 4.1.6 observa-se uma redução de 

7,24% na área de vegetação nativa e um aumento de 6,26% na área de Agropecuária entre os 

anos analisados. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
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publicados em Setembro de 2019, a produção de grãos em Goiás cresceu bastante 

especialmente em 2018. Os dados apontam que em Goiás houve um crescimento de 15,6% 

na produção de grãos, passando de 21,25 milhões de toneladas na safra 2017/18 para 24,57 

milhões de toneladas de grãos produzidos na safra 2018/19, sendo o Estado que apresentou 

o maior crescimento da produção de grãos na Região Centro-Oeste. Este crescimento pode 

ter influência direta nos dados observados nos mapas, visto que é perceptível o crescimento 

da área de pastagem entre os anos de 2005 e 2018. 

 Estudos feitos por Abdala (2012) mostram que a atividade de bovinocultura é a mais 

expressiva no uso e ocupação do solo em Goiás, a qual ocupa cerca de 77% da área 

agropecuária do Estado. As produções de soja e milho ocupam cerca de 63% da área de 

culturas temporárias. Abdala (2012) reforça que desde o final da década de 2010 e início da 

atual, Goiás vem sendo marcado por movimentos de expansão de fronteiras com elevada 

competição pelo uso do solo. É possível identificar a presença de quatro principais 

complexos: bovinos, soja, milho e cana-de-açúcar, responsáveis pelo uso e ocupação de 

aproximadamente 95% dos solos goianos. Tais complexos estabelecem uma situação de 

competição por terras agricultáveis e por recursos naturais. 

 Como observado por Vanzela et al. (2010), o uso e cobertura do solo influencia na 

recarga do curso d’água, uma vez que, em áreas onde ocorrem atividades agropecuárias 

(principalmente pastoreiras) há menor taxa de infiltração, consequentemente menor recarga 

da água subterrânea. Também deve-se estar atento ao uso do solo nas regiões próximas as 

APPs mas que ainda não são assim consideradas pelo Código Florestal, porque as florestas 

intervales têm função de controle de escoamento superficial, assim como, de barreira auxiliar 

para nutrientes e contaminantes 

4.2. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Fez-se a análise do uso e ocupação do solo também dentro dos aspectos da legislação vigente, 

sendo esta a Lei nº12.727, o qual comenta que deve haver área de preservação permanente 

de 30 metros para cursos d’água com até 10 metros de largura e de 50 metros para áreas de 

nascentes. A microbacia possui como área de preservação permanente de 1,65km². 
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Observou-se então que durante os 33 anos de análise, houve variações em relação ao 

uso do solo nas APPs dos cursos hídricos que estão dentro da microbacia do córrego 

bacalhau, de modo a identificar possíveis conflitos existentes.  

4.2.1. Áreas de Preservação Permanente nos cursos d’água 

A Figura 4.2.1.1 referente ao ano de 1985 apresenta o uso do solo dentro das APPs da 

microbacia do Córrego Bacalhau. 

Figura 4.2.1.1 - Mapa do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia 

do Córrego Bacalhau - 1985. 

 

No ano  de início da análise multitemporal realizada neste trabalho, percebeu-se que 

a atividade agropecuária - soma os dados de “mosaico de agricultura e pastagem” com de 

“pastagem” do MapBiomas - já era realizada dentro das áreas de preservação permanentes. 

A atividade antrópica, já na década de 80, representava 10,32%, sendo assim 0,17 km² já se 

encontravam irregular em relação ao Código Florestal. Uma vez que, a área que deveria ser 

destinada a preservação estava com uso de atividade antrópica. 

Ao analisar o mapa de uso e ocupação do solo dentro da APP (Figura 4.2.1.2), é 

possível notar que a maior concentração de atividade agropecuária se encontra na região 
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sudeste da microbacia, seguindo como no restante da microbacia, como é possível perceber 

na Figura 4.1.1. 

Já observando o mapa de uso de solo do segundo ano de análise (1995), verificou-se 

que a atividade da agropecuária ocupou 13,1% de toda a área de APP, tendo tido um aumento 

de 2,8% de área, o que equivale a 0,46 quilômetros quadrados. No ano de 1995 então a 

atividade agropecuária ocupou ao todo 0,27km². Moura et al. (2017) observaram em sua área 

de estudo que na década de 90 houve um acelerado processo de degradação dos recursos 

naturais, assim como nas APPs do Córrego Bacalhau, em seu estudo as áreas protegidas por 

lei também tiveram descumprimento da legislação vigente. 

Figura 4.2.1.2 - Mapa do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia 

do Córrego Bacalhau - 1995. 

 

Já em relação ao ano de 2005 (Figura 4.2.1.3) percebeu-se uma queda da área dentro 

das APPs da microbacia do Córrego Bacalhau utilizadas para a atividade agropecuária. No 

ano anterior de análise a área para a agropecuária foi de 13,1km², dez anos depois a área 

ocupada para este tipo de atividade foi de 8,51km², sendo percebido assim redução de 

4,59km² de área destinada à agropecuária de forma irregular, que voltou a ser ocupada por 

vegetação. 
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Figura 4.2.1.3 - Mapa do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia 

do Córrego Bacalhau - 2005. 

 

Em relação ao último ano de análise do uso do solo da microbacia do Córrego 

Bacalhau, percebeu-se que a terra destinada à agropecuária sofreu um novo aumento. No ano 

de 2018 (Figura 4.2.1.4) observou-se que 10,60% das áreas das APPs estavam ocupadas pela 

atividade da agropecuária. Ocupando o total de 0,18km², a agropecuária continuou ocupando 

principalmente a região sudeste da microbacia. É importante dizer que no ano de 2018, foi 

incluindo uma classificação chamada “outra área não vegetada”, a qual tem área em 

porcentagem de 0,61%, entretanto não é possível que este seja inserido no mapa abaixo. 
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Figura 4.2.1.4 - Mapa do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia 

do Córrego Bacalhau - 2018. 

 

De modo a ficar mais fácil a comparação entre os quatro anos analisados, fez-se um 

mapa comparativo (Figura 4.2.1.5). Observa-se então, o descumprimento da legislação 

vigente, fato percebido também no estudo realizado na bacia do Rio Piranha realizado por 

Moura et al. (2017). 
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Figura 4.2.1.4 - Mapa comparativo do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da 

microbacia do Córrego Bacalhau entre 1985 e 2018. 

 

Ainda com intuito de promover melhor análise, comparou-se a ocupação e uso do 

solo nos quatro anos em quilometragem e porcentagem (Tabelas 4.2.1.1 e 4.2.1.2). De modo 

que, ficou mais evidente que a atividade agropecuária dentro das áreas de APPs teve um 

comportamento de aumento e redução. O ano de 1995 foi o que teve maior atividade 

agropecuária, como visualizado melhor na Figura 4.2.6.  

Para Garcia (2014), a maior parte das áreas de uso do solo dentro das APPs que se 

encontram em conflito com a legislação vigente é devido as classes de pastagens. Na bacia 

hidrográfica do córrego Barra Seca, o pesquisador observou que 46,1% da área está sendo 

ocupada de forma irregular. 
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Tabela 4.2.1.1 - Uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia do 

Córrego Bacalhau em km². 

 

Tipo de Uso 

Área em km² 

1985 1995 2005 2018 

Vegetação 1,47 1,43 1,51 1,46 

Agropecuária 0,17 0,22 0,14 0,18 

Outra Área não Vegetada 0,00 0,00 0,00 0,01 

Total 1,64 1,65 1,65 1,65 

 

Tabela 4.2.1.2 - Uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanente da microbacia do 

Córrego Bacalhau em porcentagem. 

Tipo de Uso 

Área em % 

1985 1995 2005 2018 

Vegetação 89,68 86,90 91,49 88,79 

Agropecuária 10,32 13,10 8,51 10,60 

Outra Área não Vegetada 0,00 0,00 0,00 0,61 

Total 100 100 100 100 
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Figura 4.2.5 - Análise do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanentes da microbacia 

do Córrego Bacalhau entre os anos de 1985 e 2018, em porcentagem (%). 

 

Figura 4.2.6 - Análise do uso e cobertura do solo dentro das áreas de preservação permanentes da microbacia 

do Córrego Bacalhau entre os anos de 1985 e 2018, em Km2 

 

Ainda assim, no geral, percebeu-se que a atividade da agropecuária não avança muito 

dentro das áreas de APPs. Entretanto, ainda é importante que a lei do Código Florestal seja 
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cumprida a partir de ações dos órgãos competentes de fiscalização e até multas quando se 

cabe este tipo de ação punitiva. Um dos motivos que levam ao avanço da pastagem dentro da 

mata ciliar é para possibilitar a dessedentação do gado (GARCIA, 2014). Ainda, Moreira et 

al., (2015), observaram que no município de Muqui (ES), 68,22% das APPs da região 

encontravam-se com seu uso em conflito com a legislação vigente, o que equivale a 

81,48km², isto já retirando as áreas em processo de restauração ambiental. 

Estudos feitos por Vanzela et al. (2010), observaram que a presença de atividade 

agropecuária influência na qualidade do curso d’água, de modo a favorecer maior presença 

de sedimentos, assim como possibilidade de erosões com sulcos. Também foi observado que 

a presença de áreas agropecuárias próximas ao curso hídrico reduz a quantidade de oxigênio 

dissolvido na água, influenciando negativamente na qualidade da água disponível 

(VANZELA et al., 2010).  

 A APP se mostra como um mecanismo importante para garantir a qualidade do curso 

da água, de modo que seja possível utilizá-lo para consumo humano. Sendo assim, é 

importante que seja criado incentivos fiscais, como o pagamento por serviços ambientais e a 

consolidação da atividade agroflorestal nas áreas próximas às APPs (NUNES et al., 2017). 

4.2.2. Áreas de Preservação Permanentes em Declividades 

No Código Florestal também é dito que se deve proteger regiões onde a declividade seja igual 

ou superior a 45º e no topo de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 

100m e que apresentem declividade de 25º ou mais. Na análise da região da microbacia do 

córrego bacalhau, notou-se que a área de estudo não apresenta declividade superior a 19º, 

como pode ser percebido pela Figura 4.2.2.1. 
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Figura 4.2.2.1 - Mapa de declividade do solo da microbacia do Córrego Bacalhau. 

 

Portanto, a partir da análise da declividade da bacia percebe-se que na região não se 

faz necessário a existência de APPs por declividade. Utilizando como orientação a 

classificação realizada pela EMBRAPA, a microbacia é classificada como uma região de 

relevo plano. Percebe-se esta classificação facilmente pela Figura 4.2.2.1, uma vez que a 

maior parte da microbacia está identificada com a cor verde escura que é utilizada até 3º de 

inclinação. 

Por mais que não seja o caso da área de estudo analisada neste trabalho, não se pode 

ignorar a importância da preservação das APPs de declividade. Dentro do município de 

Munique, Espírito Santo, percebeu-se que 22,58% da área do município trata-se de APPs de 

topo de morro, enquanto as APPs por declividade de 45º ou mais representam 0,92%. Neste 

caso é possível perceber a importância da correta preservação destas áreas, de modo, a 

garantir o desenvolvimento sustentável e proteção dos recursos naturais, assim como, 

redução do risco de erodibilidade (MOREIRA et al., 2015). 
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5. CONCLUSÃO 

A dificuldade em manter o abastecimento de água em uma cidade vai muito além da captação 

e tratamento do afluente, dessa forma é de suma importância os estudos e observações nos 

corpos hídricos que estão sendo utilizados para abastecimento. Conforme colocado, o 

município de Goiás vem passando por problemas no abastecimento visto que existem 

períodos onde o Córrego Bacalhau não consegue suprir a demanda da cidade devido à baixa 

vazão no rio.  

De acordo com os dados obtidos neste estudo, pode-se perceber que a vegetação 

nativa na Bacia reduziu no período analisado, e sabe-se que a vegetação nativa tem relação 

direta com a qualidade de um corpo hídrico. Além disso, observou-se o crescimento da área 

de agropecuária na região, o que significa que existe uma maior área na bacia sujeita à erosão, 

além do fato de que as atividades agrícolas em si (preparo do solo, adubação, plantio, 

cultivos, colheita, etc.) geram resíduos que vão tanto para o solo quanto para a água, e 

causando a compactação na superfície do solo, o que reduz a capacidade de infiltração no 

local.  

Percebeu-se também que houve avanço da antropização, principalmente dentro das 

áreas de preservação permanente, de modo que em 2018 10,6% da área de APPs estavam 

ocupadas por pastagem. Com a perda de APPs para atividade agropecuária como pastagem, 

ocorre a compactação do solo e retirada de vegetação. Fatos que, estão diretamente 

relacionadas com a perda de infiltração no solo, como também com o aumento de sedimentos 

no cursos hídricos e possível redução da vazão disponível para captação. 

Percebeu-se que apenas a análise do uso de solo não basta, por si só, para estudar por 

completo a razão da redução da vazão disponível do córrego Bacalhau. Sendo assim, é 

recomendado que seja realizados demais estudos relacionados à microbacia.  

Também, sendo a atividade agropecuária a principal razão do avanço antrópico sob 

as áreas de preservação permanentes, seria interessante que fosse promovido sistemas 

agroflorestais, de modo que ocorra uma produção mais sustentável. Outro fator que auxiliaria 

na preservação das APPs seria a valoração dos serviços ambientais e programas de educação 
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ambiental com o intuito que a população, incluindo produtores rurais, entendam a 

importância da preservação ambiental.  

Ainda, devido ao fato de que a área está suscetível à erosão, tanto pelo uso do solo 

quanto pelas características naturais da área, faz-se necessário avaliar a ocupação antrópica 

na área. Especialmente próximo ao curso d’água, sendo possível a elaboração de um Plano 

de Bacia Hidrográfica conforme preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei Nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997).  
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