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RESUMO 

Componente essencial à vida humana e à manutenção dos sistemas ambientais, a água vem 

sendo tema central dos debates sobre emergências ambientais, apresentando escassez em 

algumas regiões além da deterioração de sua qualidade. A maioria dos mananciais de 

abastecimento público enfrentam sérios problemas ambientais, pois a qualidade da água é fruto 

de seus ciclos naturais bem como a interação com todo ambiente. Diante da problemática 

ocasionada pela má gestão e ausência de estudos dessas unidades ambientais, o presente trabalho 

visa diagnosticar socioeconomicamente e ambientalmente duas microbacias de abastecimento 

público.As microbacias amostradas foram as do Ribeirão Dourados e do Córrego Vereda 

localizadas respectivamente, nos municípios de Abadia de Goiás e Aragoiânia. O estudo foi 

desenvolvido a partir da aplicação de questionários in locopara a verificação de aspectos 

socieconômicos e ambientais da região amostrada. Também foi realizado o mapeamento do uso e 

ocupação do solo através de imagens de satélite, com auxílio do software ArcGIS, aliado à 

visitas in loco para a verificação de fontes potenciais de poluição. Os resultados apresentaram 

dados alarmantes em relação às deteriorações tecnológicas e econômicas, influenciadas pela 

ausência de credito rural, maquinário, infraestrutura, baixa produção, pastagens não conservadas 

entre outros. Os graus de deterioração ambiental encontrados nas microbacias do Ribeirão 

Dourados e do Córrego Vereda foram, respectivamente, de 23,80% e 12,5 %, valores 

considerados acima do limite aceitável. Em relação ao uso e ocupação do solo, a atividade 

predominante em ambas as microbacias foi a pastagem com mais de 70% da área das 

microbacias ocupadas com esse uso. As áreas de preservação permanentes nas microbacias 

apresentaram valores em inconformidade com a legislação sendo 36% de inconformidade 

verificada na do Ribeirão Dourados e 64,3% na do Córrego Veredas. Em decorrência dos 

resultados encontrados, a proposição de estudos e práticas de revitalização e recomposição das 

áreas compreendidas nas microbacias em estudo, com o intuito de mitigar os impactos já 

identificados, apresenta-se necessária para recuperação da qualidade ambiental das regiões. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos, em especial as águas doces superficiais, tem se tornado pauta 

frequente de discussões quanto à sua importância para existência e evolução da humanidade, 

devido sua escassez em algumas regiões e a deterioração de sua qualidade (FARAGE, 2009). A 

qualidade da água é resultado da interação com todo ambiente, sendo influenciada pela geologia, 

fisiografia, solos e vegetação nativa de uma bacia hidrográfica (ARCOVA e CICCO, 1999). 

As bacias hidrográficas são unidades físicas formadas por paisagens ou unidades 

ambientais nas quais os elementos naturais e humanos interagem entre si (SANTOS e 

BERTOTTI, 2009). Correspondendo a uma célula básica de análise ambiental, permitindo 

conhecer e avaliar os diversos componentes, bem como, suas interações (BORTELHO e SILVA, 

2004). As ações humanas que desconsideram a dinâmica desses ecossistemas aquáticos 

desencadeiam a diminuição de infiltração da água no solo, modificações no ciclo hidrológico, 

alterações no regime do curso hídrico e consequentemente a capacidade de recarga das reservas 

de água (TUNDISI, 2003). 

As bacias que possuem cobertura vegetal natural promovem a proteção contra erosão do 

solo, sedimentação e lixiviação excessiva de nutrientes, influenciando diretamente na qualidade 

da água para abastecimento público (NEVES et al, 2010). E quando comparadas com bacias de 

uso agrícola, que possuem o manejo inadequado do solo, além da ausência de vegetação nativa, 

salientam maiores perdas de nutrientes e transportes de sedimentos (ARCOVA e CICCO, 1997). 

A retirada das matas ciliares e o manejo inadequado do solo contribui para o 

assoreamento dos cursos hídricos, desequilíbrio do regime das cheias, aumento da turbidez, 

erosão das margens dos rios, além do comprometimento da fauna silvestre que com a supressão 

da área acabam afugentando-se (OLIVEIRA-FILHO et al, 1994).  

O avanço da pecuária e agricultura aliados ao manejo e ocupação inadequados do solo 

provocam o empobrecimento da diversidade ecossistêmica, desencadeado pela supressão da 

vegetação nativa, o uso indiscriminado de agrotóxicos, o lançamento de esgotos domésticos e 

excrementos animais nos cursos hídricos, o pisoteio das áreas marginais dos rios pelos animais, a 

falta de técnicas de manutenção do solo e principalmente a ausência do cumprimento da 

legislação ambiental.  
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A identificação do uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica é de grande 

relevância, visto que, favorece o planejamento hidroagrícola e ambiental da área (LIMA et al, 

2011). Através de geotecnologias, como o sensoriamento remoto, é possível identificar e 

caracterizar as áreas de forma rápida, identificando suas fragilidades ambientais e assim, 

podendo propor soluções (FITZ, 2008). Através da elaboração e aplicação de diagnósticos 

qualitativos e quantitativos é possível propor medidas mitigadoras que resultem no equilíbrio dos 

ecossistemas, bem como, à recuperação ambiental dessas unidades a partir do manejo integrado 

da bacia hidrográfica (ROCHA e KURTZ, 2001). 

Assim, este trabalho visa compreender a dinâmica espacial entre homem e natureza, 

observando condicionantes sociais, ambientais e econômicas. Avaliando a qualidade ambiental 

das microbacias do Ribeirão Dourados e do Córrego Vereda, o uso e a ocupação do solo destas e 

a interação da população rural dentro dessas unidades ecossistêmicas, visando propor medidas 

mitigadoras cabíveis às regiões de estudo e a adequação à legislação ambiental brasileira. 

2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como principal objetivo realizar um diagnóstico socioeconômico e 

ambiental de duas microbacias de abastecimento público localizadas na região metropolitana de 

Goiânia. 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar um diagnóstico social, econômico, tecnológico, socioeconômico e ambiental 

das microbacias do Ribeirão Dourados e do Córrego Vereda; 

b) Verificar as principais fontes poluidoras dessas microbacias;  

c) Analisar o uso e ocupação do solo dessas microbacias e verificar se estão de acordo 

com a legislação ambiental (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). 
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3. JUSTIFICATIVA 

O intenso desenvolvimento econômico aliado com as crescentes demandas industriais e 

agrícolas e com o aumento demográfico tem ocasionado um aumento significativo da exploração 

dos recursos hídricos (TUNDISI, 2003).  

A qualidade da água é reflexo de fatores geomorfológicos,climáticos, hidrológicos, bem 

como o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas (HUNSAKER; JACKSON; SIMCOCK, 

1998). Logo, os cursos hídricos são responsáveis por transportar quantidade significativa de 

material de origem natural e antrópica, podendo alterar suas características e consequentemente a 

qualidade da água (PINELLI, 2009). 

O estudo da bacia hidrográfica, seja ela de qualquer dimensão, visa entender as relações 

existentes, identificando alterações dos atributos físicos, químicos e biológicos possivelmente 

ocasionados por ações antrópicas, a fim de mitiga-los (ODUM, 1988).  

A dinâmica estabelecida nos espaços entre as intermediações da bacia hidrográfica 

corresponde a um sistema integrado e interdependente que, a partir do levantamento de 

informações sobre as interações dos sistemas biofísicos e socioeconômicos, possibilita uma 

analise detalhada (ROCHA, 2000). 

O manejo inadequado do solo, além de inviabilizar a produção compromete o equilíbrio 

dos ecossistemas, se fazendo necessária a caracterização dos sistemas de uso e manejo dos 

mesmos. A partir dos fatores elencados aqui, o presente trabalho busca compreender as relações 

que ocorrem nas microbacias de estudo, evidenciando sua qualidade socioeconômica e 

ambiental, propondo medidas corretivas e um manejo adequado e sustentável. 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os recursos hídricos desempenham fator determinante para a manutenção da vida 

na terra, pois além de imprescindíveis para satisfazer necessidades básicas das sociedades, são 

essenciais para a produção de alimentos, geração de energia, manutenção dos ecossistemas, 

desenvolvimento de atividades econômicas e de lazer. Apesar da abundância de reservas de água 
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doce e de uma posição destaque a cerca dos instrumentos de gestão das águas, o Brasil enfrenta 

uma crise em função da deterioração dos seus mananciais (TUCCI, 2002). 

Embasado nos problemas já citados, foi instituída a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), regulamentada pela Lei Federal 9.433 de 08 de janeiro de 1997, conhecida 

como Lei das Águas. A PNRH busca assegurar a disponibilidade hídrica a todos, com sua 

utilização racional, evitando o desperdício e os conflitos de uso, prevendo eventos críticos, além 

de ser pautada numa gestão descentralizada e participativa. Para atingir seus objetivos, a PNRH 

em seu Art. 5° se pauta nos seguintes instrumentos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos (PRH); 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

O estabelecimento de critérios institucionais e legais é primordial para uma 

gestão adequada de controle e proteção desses recursos, que vêm sofrendo serias consequências 

quanto a sua qualidade, desencadeadas pelo aumento populacional e desenvolvimento 

econômico (NOLASCO; JESUS; SANTOS, 2014).No entanto, segundo a Agência Nacional de 

Águas (ANA), a gestão da qualidade da água nunca teve o mesmo destaque dado à gestão da 

quantidade desse recurso, seja no âmbito legal, institucional, operacional e de planejamento dos 

sistemas de gestão (ANA, 2005). 

Desde o início do século passado, quando os trabalhos pioneiros elegeram as 

microbacias hidrográficas como unidades experimentais e de planejamento, observou-se um 

avanço no entendimento do conceito de sustentabilidade de recursos hídricos, com destaque 

para a adoção de uma visão integrada do ecossistema, com o estudo dos aspectos quantitativos 

da produção da água, da qualidade da água, da ciclagem de nutrientes e da biota aquática 

(FARAGE, 2009). 

A qualidade da água de uma bacia hidrográfica resulta da interação do clima, da 

cobertura vegetal, da topografia, geologia, além do uso e ocupação do solo da mesma 

(PEREIRA, 1997). Quando realizado de forma desordenada e sem planejamento, o uso e 
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ocupação do solo podem alterar drasticamente a qualidade ambiental de um ecossistema como 

um todo.  

Se tratando do âmbito de microbacias, que em sua totalidade se localizam em 

meio rural, a qualidade da água está diretamente relacionada à forma de ocupação e uso do solo, 

desencadeada pela transformação de ecossistemas equilibrados em áreas agricultáveis, onde o 

uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes, a falta de tratamento dos dejetos animais e 

humanos, aliados à compactação do solo e das margens dos cursos hídricos causadas pelos 

animais, acabam desencadeando uma série de impactos (MARTINS, 2009). 

Além dos problemas citados, ainda podem ser elencados o preparo precoce do 

solo, o cultivo em Área de Preservação Permanente (APP), desmatamento de áreas nativas, 

queimadas para renovação de pastagens, além é claro da expansão urbana (FRANCO; 

HERNANDES; VANZELA, 2010). 

Segundo Poleto (2003), toda a problemática apresentada se torna um fator 

preponderante na identificação dos impactos ambientais, buscando propor medidas e 

alternativas preventivas e corretivas objetivando a mitigação dos respectivos impactos, através 

do monitoramento da qualidade da água, bem como o conhecimento do uso e ocupação do solo. 

Neves et al. (2010) apontam que bacias com cobertura vegetal natural, promovem a proteção 

contra possíveis erosões e assoreamentos dos cursos hídricos, além de evitar a sedimentação e 

lixiviação excessiva de nutrientes, alterando a qualidade da água de um manancial.  

As microbacias que possuem, em sua maioria, uso agrícola evidenciam o 

processo de perda de biodiversidade aquática ocasionada pelo desequilíbrio físico, químico e 

alteração da dinâmica natural do ecossistema (NEVES et al, 2010). 

Segundo Arcova e Cicco (1999), as microbacias ocupadas com agricultura 

apresentam características físicas da água diferentes das microbacias florestadas, evidenciadas 

pela ausência de mata ciliar e o represamento de alguns cursos hídricos. 

A análise do uso e ocupação do solo proporciona a identificação das principais 

formas de uso pelas atividades antrópicas, possibilitando o planejamento para a manutenção da 

cobertura vegetal, da qualidade do solo e das águas superficiais, visto que, sem o devido manejo 

o solo fica exposto a agentes naturais e antrópicos que ocasionam a alteração da qualidade das 

águas superficiais, o surgimento de feições erosivas e a modificação natural dos cursos hídricos 

(ROMÃO e SOUZA, 2011). 
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Lima et al. (2011), em um estudo realizado na microbacia do Córrego do Ipê, 

município de Ilha Solteira, região noroeste do Estado de São Paulo, identificaram o uso e 

ocupação do solo a partir de uma imagem de satélite disponibilizada pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) utilizando uma imagem do Satélite CEBRS 2B, sensor HRC, órbita 

160, ponto 123_2, com resolução espacial de 2,7 metros, onde a composição de cor e a 

determinação do uso e ocupação foi determinada através do software de sensoriamento remoto e 

SIG, IIwis 3.7 (Integrated Land andWaterinformation System), constatando a predominância da 

agricultura, seguida da agropecuária, ocasionando alterações na qualidade da água e 

influenciando na disponibilidade hídrica. 

4.2. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

As bacias hidrográficas representam ecossistemas que mantem relações intrínsecas com 

os sistemas sociais, culturais e econômicos, sendo assim, a definição de serviços ambientais que 

almejem a gestão da qualidade ambiental nessas unidades se torna uma perspectiva fundamental 

na busca por soluções e medidas de um novo modelo de gestão (OLIVEIRA et al., 2011). 

Segundo Rocha eKurtz (2001), o manejo integrado de uma bacia hidrográfica objetiva, a 

partir de estudos sistêmicos, a recuperação ambiental dessas unidades, equilibrando seus 

ecossistemas e buscando uma gestão sustentável dos recursos naturais disponibilizados por elas, 

através da elaboração e aplicação de diagnósticos qualitativos e quantitativos. Baseados nessa 

premissa, alguns estudos têm sido desenvolvidos em bacias hidrográficas brasileiras utilizando-

se da aplicação desses diagnósticos. 

Nobre, Roque e Bampi (2013) buscaramconhecer o perfil socioeconômico, as principais 

formas de uso e ocupação do solo e as alterações no ambiente da bacia hidrográfica do 

RioCarapá, no município de Colider, Mato Grosso, realizando 30 entrevistas em 16 

comunidades rurais diferentes e delimitando a área de estudo a partir de bases cartográficas com 

imagens de satélites LandSat (TM5), evidenciando a situação real da cobertura do solo e as 

interferências antrópicas sobre os sistemas, onde os resultados mostraram a ausência de mata 

ciliar e o desmatamento das APP’s suprimidas pelas áreas de pastagens.  

Francoet al. (2005) objetivaram em seu estudo o diagnóstico socioeconômico e 

ambiental da microbacia do Açude Epitácio Pessoa, município de Boqueirão, estado da Paraíba, 

avaliando fontes de risco de deterioração ambiental ocasionadas pela agropecuária e 
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extrativismo vegetal, para isso, foram aplicados questionários junto a população da referida 

bacia, constatando que mais de 69,49% do ambiente socioeconômico se encontra em elevado 

processo de deterioração. 

O diagnóstico socioeconômico da microbacia hidrográfica Riacho da Igreja, Cabeceiras 

no estado da Paraíba, foi realizado com base na metodologia proposta por Rocha (1997), tendo 

como instrumento um questionário que abrangia aspectos demográficos, populacionais, 

alimentares, de salubridade humana, evidenciando as reais condições das famílias de produtores 

rurais que ocupam a referida área, tendo grau médio de deterioração social em 47,71% 

(OLIVEIRA et al. 2011). 

Algumas alterações ambientais podem ser identificadas com base na aplicação de 

questionários junto a moradores, buscando evidenciar o grau de deterioração de aspectos 

sociais, econômicos e ambientais. Saindo desse pressuposto, Torres et al. (2009) realizaram o 

diagnóstico socioeconômico e ambiental do terço final da microbacia do córrego Lageado, em 

Uberaba, Minas Gerais, aplicando questionários através de visitas de campo, constatando uma 

deterioração de 34,04% para fator social, 86,96% para o econômico, 49,99% para o tecnológico, 

43,58% para o socioeconômico e 12,0% para o ambiental. 

Através da interpretação de imagens de satélite e de radar, da utilização do 

sensoriamento remoto com ferramenta de análise e, de levantamento de campo, foi possível 

fazer um diagnóstico da área de estudo identificando diferentes processos erosivos 

desencadeados pelo uso e ocupação da microbacia do córrego do Baile no município de Nova 

Andradina, no estado do Mato Grosso do Sul. O estudo apontou a presença de um alto índice de 

degradação ambiental, além das áreas marginais, ou seja, matas ciliares e Áreas de Preservação 

Permanentes que são utilizadas em desacordo com a Legislação Ambiental (FILHO-REZENDE 

e SOUZA, 2010). 

Torres et al. (2008) diagnosticaram a deterioração socioeconômica e ambiental e as 

características morfométricas da microbacia do córrego Lanhoso, localizada no município de 

Uberaba, Minas Gerais, através da aplicação de questionários e da análise morfométricas da 

área numa carta topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), obtendo 

que a deterioração calculada para o fator social foi 43%, índice este considerado médio. Para o 

fator econômico obteve-se 54 %, valor médio-alto, para o fator tecnológico obteve-se 47%, 

valor médio, para o fator socioeconômico obteve-se 45%, valor médio, para o fator ambiental 



 

obteve-se 37%, valor ainda baixo na região e a caracterização morfométrica descreve uma 

forma mais alongada, dessa forma os 

problemas de enchentes e erosões ao longo 

O processo de deterioração socioeconômica e ambiental, principalmente em áreas 

suscetíveis a desertificação, passa a 

a deterioração socioeconômica e ambiental de um núcleo de desertificação localizado na 

microbacia do Riacho Poço da Serra em Currais Novos, Rio Grande do Norte, 

(2013) aplicou a matriz de Leopold, baseado em Rocha (1997)

Os resultados encontrados nesse estudo indicaram uma deterioração social, econômica, 

tecnológica, socioeconômica e ambiental de 41,88%; 94,60%; 82,30%; 41,00% e 20,0%, 

respectivamente, além da microbacia se encontrar em elevado processo de deterioração c

mais de 50% da sua área comprometida, o fator de deterioração econômico revela as condições 

precárias da vida da população da região de estudo.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Abadia de Goiás (

Goiás, fazendo limites com os municípios de Goiânia, Guapó, Trindade e Aragoiânia. 

Goiás ocupa uma área de 146,778

cidade. O município possuir 6.876 habitantes, 

(IBGE, 2010). 

Figura 01. Localização geográfica do município de Abadia de Goiás. (Fonte: Base de dados da SIEG, 

7%, valor ainda baixo na região e a caracterização morfométrica descreve uma 

forma mais alongada, dessa forma os resultados obtidos apontaram que a área não possui 

problemas de enchentes e erosões ao longo do córrego. 

O processo de deterioração socioeconômica e ambiental, principalmente em áreas 

suscetíveis a desertificação, passa a ser entendido como um desafio, e com o objetivo de avaliar 

a deterioração socioeconômica e ambiental de um núcleo de desertificação localizado na 

microbacia do Riacho Poço da Serra em Currais Novos, Rio Grande do Norte, 

old, baseado em Rocha (1997). 

Os resultados encontrados nesse estudo indicaram uma deterioração social, econômica, 

tecnológica, socioeconômica e ambiental de 41,88%; 94,60%; 82,30%; 41,00% e 20,0%, 

respectivamente, além da microbacia se encontrar em elevado processo de deterioração c

mais de 50% da sua área comprometida, o fator de deterioração econômico revela as condições 

precárias da vida da população da região de estudo. 

E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Abadia de Goiás (Figura 1) está localizado na região central do 

, fazendo limites com os municípios de Goiânia, Guapó, Trindade e Aragoiânia. 

146,778 km², onde a principal via de acesso é a da BR

6.876 habitantes, sendo que destes, 1.795 habitam na zona rural

 

1. Localização geográfica do município de Abadia de Goiás. (Fonte: Base de dados da SIEG, 

adaptado pelo autor). 

17 

7%, valor ainda baixo na região e a caracterização morfométrica descreve uma 

resultados obtidos apontaram que a área não possui 

O processo de deterioração socioeconômica e ambiental, principalmente em áreas 

om o objetivo de avaliar 

a deterioração socioeconômica e ambiental de um núcleo de desertificação localizado na 

microbacia do Riacho Poço da Serra em Currais Novos, Rio Grande do Norte, que Mattos 

Os resultados encontrados nesse estudo indicaram uma deterioração social, econômica, 

tecnológica, socioeconômica e ambiental de 41,88%; 94,60%; 82,30%; 41,00% e 20,0%, 

respectivamente, além da microbacia se encontrar em elevado processo de deterioração com 

mais de 50% da sua área comprometida, o fator de deterioração econômico revela as condições 

igura 1) está localizado na região central do Estado de 

, fazendo limites com os municípios de Goiânia, Guapó, Trindade e Aragoiânia. Abadia de 

da BR-060 que corta a 

1.795 habitam na zona rural 

 

1. Localização geográfica do município de Abadia de Goiás. (Fonte: Base de dados da SIEG, 
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O clima do município é tropical úmido, com verão chuvoso e inverno seco. As 

temperaturas médias no inverno são de 18 ºC e no verão de 26 ºC e o bioma local é o cerrado 

(SEMARH, 2006). E é no referido município que se localiza a microbacia do Ribeirão Dourados 

(Figura 2), que situa-seentre as latitudes 16°44'26.42"e 16°43'2.35" Sul e longitudes 

49°25'33.82" e 49°26'48.40"Oeste. 

 

 

Figura02. Mapa da Delimitação da bacia do Ribeirão Dourados. (Fonte: Google Earth, adaptado pelo 

autor). 

 

 A outra microbacia de estudo está localizada nomunicípio de Aragoiânia (Figura 

3), região central do Estado, à apenas 35 km da capital. Aragoiânia possui uma área 219,550 km² 

onde sua principal via de acesso se faz pela GO-040, os municípios limítrofes, são Abadia de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Guapó e Hidrolândia. A cidade possui uma demografia de 8.365 

habitantes, sendo que 2.846 compõem a população rural e o bioma regional é o cerrado (IBGE, 

2010).  



 

Figura 03. Localização geográfica do município de 

O clima da região é caracterizado como tropical úmido, chuvoso no verão e seco no 

inverno, com variações de temperatura 

mais frios(SEMARH, 2006).  

A microbacia do Córrego Vereda (

16°52'19.96" Sul e longitude49°25'23.98" 

Estado de Goiás. 

Figura 04. Mapa da Delimitação da bacia do Córrego Vereda

3. Localização geográfica do município de Aragoiânia. (Fonte: Base de dados da SIEG, adaptado 

pelo autor). 

O clima da região é caracterizado como tropical úmido, chuvoso no verão e seco no 

de temperatura média em torno de 24º nos dias mais quentes e 19º nos 

órrego Vereda (Figura 4) está situada entre as latitudes 

longitude49°25'23.98" e 49°26'32.31" Oeste, município de Aragoiânia, 

ção da bacia do Córrego Vereda. (Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor)
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dados da SIEG, adaptado 

O clima da região é caracterizado como tropical úmido, chuvoso no verão e seco no 

24º nos dias mais quentes e 19º nos 

entre as latitudes 16°55'6.94" e 

município de Aragoiânia, 

 

Earth, adaptado pelo autor). 



20 
 

5.2. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

5.2.1. Diagnóstico 

O diagnóstico socioeconômico foi realizado a partir da coleta de dados por meio da 

aplicação de um questionárioaos produtores rurais com 83 indicadores (ANEXO A), tendo como 

base a matriz de interação de Leopold (ROCHA, 1997). O questionário foi aplicado junto aos 

agricultores cujas propriedades recebem o Ribeirão Dourados e o Córrego Veredaou seus 

afluentes. Esta metodologia consistiu em levantar e analisar, em nível de identificação familiar, a 

situação social, econômica e tecnológica das famílias entrevistadas. 

Na composição do fator social foram consideradas as variáveis demográficas, habitação, 

consumo de alimentos, participação em organização e salubridade. Já o fator econômico é 

constituído pelas variáveis produção, animais de trabalho, animais de produção e 

comercialização, crédito e rendimento. E o fator tecnológico considerou variáveis gerais, como 

práticas de conservação do solo e utilização de maquinários. 

Após a aplicação dos questionários os dados foram tabulados e as respostas receberam 

pesos de 1 até 12, de acordo com a subdivisão da variável e em atenção à magnitude e à 

importância do impacto. Os resultados foram estabelecidos pela multiplicação de pesos aplicados 

às variáveis, sendo que o valor de maior peso representa maior deterioração e o menor representa 

menor deterioração. Realizada a tabulação dos dados, foram identificados os pesos que 

ocorreram em maior frequência, os máximos, mínimos e os totais, para elaboração da equação da 

reta (ROCHA, 1997). 

No diagnóstico ambiental levantaram-se alguns elementos poluidores das microbacias, 

observando seu grau de deterioração. O questionário contou com 22 indicadores de poluição 

ambiental, sendo atribuídos pesos 1 ou 2 onde posteriormente se elaborou a equação da reta 

(ROCHA, 1997). 

5.2.2. Determinação da deterioração socioeconômica e ambiental 

Para a determinação da deterioração socioeconômica e ambientalfoi construída a equação 

de uma reta (Equação 1) para cada diagnóstico após a tabulação dos dados, estes que foram 

adquiridos com a aplicaçãodos questionários. 
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y = ax + b               (1) 

 

Sendo: 

y = unidade crítica de deterioração (%); 

x = o valor modal encontrado; 

a e b – coeficientes da equação da reta. 

 

Tem-se: 

ax’ + b = 0 

ax’’ + b = 100 

 

Para a elaboração do gráfico foram utilizados valores de y e x.Para y foram obtidos 

resultados que variam de 0 a 100%, sendo esses a variação do grau de deterioração em função 

dos valores x’ ex’’(somatório dos pesos mínimos e máximos, respectivamente) encontrados para 

cada parâmetro. Com o cálculo da equação da reta, os coeficientes a e b foramencontrados a 

partirdasoma dos valores modais obtidos, com as quaisfoi possível determinar a porcentagem de 

deterioração da microbacia.Sendo que o máximo de deterioração aceitável para cada caso é de 

10,00% (ROCHA, 1997). 

5.2.3. Amostragem 

A definição dos números de visitas a campo para a aplicação dos questionáriosfoi 

determinada segundo a equação 2, a qual calcula o número de residências a serem visitadas 

(ROCHA, 1997). 

 

n = 3,481.N.0,25/{(0,1)².(N-1)+3,481.0,25}             (2) 

Onde: 

n = número de visitas a serem feitas; 

3,841 = valor tabelado proveniente do Qui-quadrado; 

0,25 = variância máxima para um desvio padrão 0,5; 

N = número total de casas na unidade considerada. 

 



22 
 

O número de casas consideradas na microbaciado Ribeirão Dourados, foi obtido a partir 

da análise de imagens do Google Earth, na qual se levantou um total de 21 propriedades rurais na 

área da microbacia. A partir da aplicação da equação 2, o número de questionários a serem 

aplicados na unidade foram17. As residências visitadas estão destacadas na Figura 5. 

 

 

Figura 05. Mapa com as propriedades rurais da Microbacia do Ribeirão Dourados onde foram aplicados os 

questionários (Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor). 

 

 Para a microbacia do Córrego Vereda foram 19 propriedades rurais, perfazendo 

um total de 15 questionários a serem aplicados. A localização das unidades visitadas se encontra 

na Figura 6. A priori tinham sido identificadas inúmeras propriedades rurais para ambas as 

microbacias, porém in loco, percebeu-se que algumas estavam abandonadas, em outra 

funcionava um centro de inserção social, e algumas, em função da proximidade, possuíam o 



23 
 

mesmo grupo familiar. Dessa forma, o número de questionários a ser aplicado precisou ser 

reavaliado após as primeiras visitas à campo.  

  

Figura 06. Mapa com as propriedades rurais da Microbacia do Ribeirão Dourados onde foram aplicados os 

questionários (Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor). 

5.3. MAPA DE USO E COBERTURA DO SOLO 

O mapeamento e avaliação do uso do solo na microbacia foi realizado a partir da 

utilização de imagens de alta resolução do Satélite GeoEye, de 23 de maio de 2013, 

disponibilizadas gratuitamente no sítio Google Earth. A manipulação das 

informaçõesespacializadas e dados vetoriais em ambiente computacional foi feita através do 

software livre Quantum GIS (versão 2.0.1), observando o uso e cobertura do solo. Para a 

elaboração dos mapas de uso do solo foram investigados dados no site do SIEG - Sistema 

Estadual de Estadual de Geoinformação. 
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As informações empregadas constituíramdados vetoriais, onde o shapefile 

foigeorreferenciado no sistema WGS 84 com escalas de 1:100.000 a 1:500.000 ou conforme a 

disponibilidade do site. Os dados obtidos servirampara identificar elementos como: rede de 

drenagem, vegetação remanescente, reflorestamento, edificação rural, olericultura, malha viária, 

zona urbana e ponto de captação de água para abastecimento público das cidades de Abadia de 

Goiás e Aragoiânia realizada pela empresa de Saneamento do Estado de Goiás – SANEAGO. 

Posteriormente, foram analisadas as áreas ambientalmente sensíveis com a identificação e 

localização das principais fontes pontuais de poluição, realizadas através de visitas de campo. 

Também foi realizada a avaliação de riscos potenciais para as microbacias, considerando as 

dimensões da fonte, a situação atual das mesmas, tipo de solo, relevo, uso e ocupação do solo, e 

a legislação em vigor. Tendo como preocupação maior as Áreas de Preservação Permanentes que 

são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas aquáticos e posteriormente da qualidade 

da água de abastecimento público, verificando assim, se há conformidades com o Art. 9º do 

Código Florestal do Estado de Goiás (Lei nº 18.104 de 18 de julho de 2013). Essa análise foi 

realizada por meio da delimitação dasAPPs dos rios e nascentes comparando os distanciamentos 

das faixas marginais previstos em Lei, sendo 30 metros para rios de até 10 metros de largura e 

um raio de 50 m para as nascentes, onde as microbaciasobjetos de estudo se enquadram. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

O resultado da tabulação dos dados obtidos em campo está apresentado nasTabelas 1 e 2, 

onde nas colunas “Mínima”e “Máxima” são relacionados os valores de X para cada parâmetro, a 

coluna “Levantada” apresenta os valores modais obtidos, a coluna “Equação da Reta” relaciona 

as equações encontradas e a coluna “Deterioração” relaciona as porcentagens encontradas para 

cada parâmetro. 
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Tabela 1. Tabulação dos dados da microbacia do Ribeirão Dourados. 

 

Tabela 2. Tabulação dos dados da microbacia do Córrego Vereda. 

 

6.1.1.Deterioração social 

A deterioração social encontrada na microbacia do Ribeirão Dourados foi de 48,49%, 

apresentando valor próximo do grau de deterioração encontrado por Mattos (2013)na microbacia 

do Riacho Poço de Serra, que foi de 41,88%. A maioria dos produtores rurais possuem faixa 

etária variando de 46 a 65 anos e com escolarização de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Também foi identificado que na maioria das propriedades vive apenas uma família, formada em 

média por 4 pessoas, residindo em casas de alvenarias em bom estado de conservação. 

Além disso, a maioria dos moradores dispõe de dois tipos de fogões, a lenha e a gás, mas 

o uso predominante é de fogão a gás. A água consumida nas propriedades é proveniente de poço 

artesiano e cisterna e o efluente gerado é depositado em fossas sépticas, tendo alguns casos de 

lançamento a céu aberto. Os resíduos sólidos são encaminhados na maioria das vezes para um 

ponto de coleta nas proximidades da rodovia, sem o devido acondicionamento, e em alguns casos 

Microbacia do Ribeirão Dourados 

Diagnóstico 
Valores Significativos 

Mínima Máxima Levantada Equação da Reta Deterioração 
(%) 

Social 49 214 129 Y = 0,606x - 29,69 48,49 
Econômico 17 60 57 Y = 2,325x - 39,53 93,02 

Tecnológico 17 51 48 Y = 2,941x - 50 91,18 
Socioeconômico 83 325 234 Y = 0,413x - 34,29 62,39 

Ambiental 16 31 21 Y = 4,76x - 99,96 23,8 

Microbacia do Córrego Vereda 

Diagnóstico 
Valores Significativos 

Mínima Máxima Levantada Equação da Reta Deterioração 
(%) 

Social 49 214 135 Y = 0,606x - 29,69 52,13 
Econômico 17 60 57 Y = 2,325x - 39,53 97,62 

Tecnológico 17 51 47 Y = 2,941x – 50 88,24 
Socioeconômico 83 325 239 Y = 0,413x - 34,29 53,03 

Ambiental 21 39 25 Y = 6,66x – 106,67 12,5 
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os resíduos são queimados na própria propriedade. Somente uma propriedade relatou a queima 

de embalagens de agrotóxico, sendo que o restante realiza a devolução das mesmas. 

Todos os entrevistados afirmaram que não participam de nenhuma organização ou 

associação na região.  

A microbacia do Córrego Vereda apresentou 52,13% de deterioração social, apesar do 

baixo índice demográfico da região.Em termos sociais, esse valor foi impulsionado pela alta 

média de idade do produtor, o tipo de fogão usado, eliminação de resíduos e esgotos. Todas as 

propriedades apresentaram somente uma família na composição do núcleo familiar, residindo em 

casas de alvenaria em bom estado de conservação. Também foi identificado o uso de tipos de 

fogões (a lenha e a gás) e a água consumida é proveniente de poços artesianos e cisternas. As 

famílias relataram que quando conseguem, encaminham o lixo produzido para a cidade, porém 

na maioria das vezes é realizada a queima. Somente uma família disse participar de algum tipo 

de organização (associação), no entanto não sabiam muitas informações a respeito. 

Em ambas microbacias, foram identificadas condições insalubres (temperaturas elevadas 

e baixos índices de umidade) para o desempenho de atividades, além do alto índice de infestação 

de pragas, desencadeando em um alto índice na variável salubridade. 

6.1.2. Deterioração econômica 

As duas microbacias apresentaram como resultado para o fator econômico, valores altos, 

acima do limite máximo aceitável que é de 10,00% (ROCHA, 1997). Para a microbacia do 

Ribeirão Dourados foi obtido um grau de 93,02%de deterioração (Figura 9) e para a microbacia 

do Córrego Vereda obteve-se 97,62%. Os altos índices de deterioração devem-se a baixa 

produção rural, a ausência de florestamento e de pastagens conservadas, além da 

indisponibilidade do auxilio de animais de trabalho e de produção. Também foi identificada falta 

de crédito agrário e assistência técnica entre todos os produtores rurais, os quais possuem 

propriedades que se enquadram em minifúndio, contando com crédito proporcional ao que 

possuem de terra. 

A exploração econômica na região da microbacia do Ribeirão Dourados é 

predominantemente de olericultura (plantações de hortaliças), sendo que algumas propriedades 

dispõem de gado bovino para produção de leite e seus derivados (queijo e requeijão).A maioria 
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da produção agrícola, pecuária e florestalsão vendidas em feiras e para intermediários, porém 

alguns proprietários relataram vender diretamente ao consumidor. Todos os entrevistados 

possuem uma renda menor que 5 (cinco) salários mínimos e não possuem outro tipo de renda, 

diferente da produzida na propriedade. 

A microbacia do Córrego Vereda também possui plantações de hortaliças, porém em 

baixa produção, além de algumas famílias cultivarem feijão, mandioca, milho e cana, sendo em 

sua maioria para a própria subsistência. Todas as famílias, exceto três, possuem renda inferior a 

cinco (5) salários mínimos, visto que a constituição da renda não se faz meramente da produção 

rural. Nas duas microbacias foram identificadas algumas propriedades que possuem represas e 

até mesmo tanques de piscicultura nas quais são criados peixes para venda e consumo próprio. 

6.1.3.Deterioração tecnológica 

A deterioração tecnológica também apresentou um valor bastante elevado, com um grau 

de 91,18% para a microbacia do Ribeirão Dourados e de 88,24% para a microbacia do Córrego 

Vereda. Todas as propriedades foram classificadas como minifúndios (propriedades menores que 

20 ha, com aproveitamento de até 50%) e com a exploração extensiva da terra, ou seja, produção 

apenas para subsistência, desencadeando uma baixa produção rural. 

O alto índice encontrado também é reflexo da ausência de maquinário e infraestrutura 

agrícola adequada, além da falta de assistência técnica e conhecimentos de conservação do solo. 

A ausência de infraestrutura adequada para a produção é reflexo da falta de investimento por 

parte do Estado aos pequenos produtores agrícolas, que acabam produzindo em baixa escala e 

atendendo numa escala mais local. Em sua maioria, os entrevistados responderam desconhecer a 

EMATERe programas de conservação do solo. Na região, não ocorre a produção de nenhum tipo 

de artesanato e nem há industrialização da produção. 

6.1.4.Deterioração socioeconômica 

Com a utilização de fatores sociais, econômicos e tecnológicos, foi possível mensurar a 

deterioração do fator socioeconômico, resultando em um valor de 62,39% para a microbacia do 

Ribeirão Dourados e de 53,03% para a microbacia do Córrego Vereda. Este valor é fortemente 

influenciado pelos fatores tecnológicos e econômicos, que são reflexos da baixa produção rural 
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eda ausência de elementos que proporcionariam aos produtores uma melhor qualidade de vida. 

Os índices encontrados nos diagnósticos realizados evidenciam a ausência de uma renda mínima 

que possibilite investimentos, as condições de trabalho que os produtores estão submetidos, à 

gestão dos resíduos produzidos na região e principalmente a falta de acesso a crédito rural e 

assistência técnica. 

Franco et al. (2005) encontraram um grau de deterioração acima de 69%, valor próximo 

ao encontrado na microbacia do Ribeirão Dourados, evidenciando que mais da metade da área 

pesquisada se encontrara em processo de deterioração. Os valores encontrados em 

ambasmicrobacias estão bem acima do aceitável para deterioração, que é da ordem de 10%, 

segundo metodologia proposta por Rocha (1997). 

Silva e Silva-Junior (2014) calcularam a deterioração socioeconômica namicrobacia do 

Córrego dos Macacos, no município de Teresópolis Estado de Goiás, da ordem de 41,55%, 

relativamente baixo se comparado com os diagnósticos das microbacias do Ribeirão Dourados e 

do Córrego Vereda. Os pesquisadores apontam que o valor é consequência das limitações das 

condições de vida dos pequenos produtores, não muito distante da realidade das duas 

microbacias analisadas no presente estudo. Analisando de forma mais macro, todas as 

microbacias citadas são de abastecimento público e compõem a região metropolitana da capital 

do Estado, que tem tomado grandes dimensões e ocupado zonas de fragilidade ambiental. 

6.1.5. Deterioração ambiental 

Osníveis de deterioração ambiental encontrados nas microbacias do Ribeirão Dourados e 

do Córrego Vereda foram, respectivamente, de 23,80% e 12,5 %, valores considerados acima do 

limite aceitável, que segundo Rocha (2010) é de 10%. Os números obtidos nos diagnósticos de 

ambas as microbacias devem-se a presença de pocilgas, aviários, exploração de areias, erosões 

marcantes, queima de lixo e embalagens de agrotóxicos, presença de bombas de recalques no 

curso hídrico. A microbacia do Ribeirão Dourados apresentou valor um pouco acentuado, pois 

em algumas propriedades os esgotos domésticos são lançados a céu aberto e as famílias queimam 

quase todo o lixo produzido, além do cultivo de hortaliças ser bem próximo das margens do 

Ribeirão, não distando o estabelecido em Lei que seria de 30 metros. Em outras propriedades 

foram notadas a presença de animais utilizando o manancial para dessedentação e por 
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consequência pisoteando a margem dos cursos hídricos. A Figura 07 ilustra bem algumas 

potenciais fontes poluidoras observadas. 

 

Figura 07. Potenciais fontes poluidoras ao longo do Ribeirão Dourados.  

 

Apesar do valor de referência, esses níveis de deterioração podem ser considerados 

relativamente baixoso que não deixa de ser alarmante, se comparados com valores encontrados 

na literatura. Pereira (2009) obteve aproximadamente 26% de deterioração ambiental no 

município de São João do Rio do Peixe Estado da Paraíba, em função do uso de produtos tóxicos 

para produção agrícola e da lavagem de embalagens de agrotóxicos em locais inadequados. 
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Alguns produtores da microbacia do Ribeirão Dourados relataram a inexistência de alguns 

fatores elencados no questionário, como acidentes com derivados de petróleo ou produtos 

químicos, minas, matadouros, depósitos de pneus e poluição química. Diante disso 

desconsideramos esses itens no diagnóstico, não o contabilizando para o cálculo de deterioração. 

Ao longo do Ribeirão Dourados também foram notados inúmeros represamentos e até 

tanques de piscicultura, que podem causar alterações na qualidade da água e nas comunidades 

aquáticas. Notou-se também que na represa, onde a Empresa de Saneamento realiza a captação, 

as margens estão assoreadas o que deve ser em parte provocado pelo pisoteamento do gado. 

Também foi verificada uma área com grandes movimentações de terra, sendo possível identificar 

a ausência de técnicas corretas de extração e manuseio do solo (Figura 08). 

 

 Figura 08.Extração inadequada de solo próximo ao Ribeirão Dourados.  

 

A microbacia do Córrego Vereda possui em sua área uma indústria de cimento, na qual 

não foi autorizado o acesso, acredita-seque haja possíveis irregularidades ambientais que pode 

apresentar. Foi identificado visualmente que é realizada a movimentação de terra em uma grande 

área da propriedade, na qual está destacada no mapa de uso e ocupação do solo da referida 

microbacia. A partir do relato das famílias, também foram identificados na área da microbacia, 

queimadas, aplicação de agrotóxicos, depósito de pneus, pedreiras e bombas de recalque..Em 

algumas propriedades as famílias fizeram represas para criação de peixes através de regos d’água 

(Figura 09).  
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Figura 09. Potenciais fontes poluidoras da microbacia do Córrego Vereda. 

 

6.2.USO E COBERTURA DO SOLO 

A partir da metodologia proposta foi possível identificar e quantificar os percentuais de 

uso e ocupação do solo nas microbacias do Ribeirão Dourados (Figura 10)e do Córrego Vereda 

(Figura 11). A identificação do uso e ocupação do solo e os percentuais dessas áreas estão 

descritas nas Tabelas 3 e 4 e se encontram em km² e porcentagem, desencadeando um leque de 

possibilidades de análises. 
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Figura 10. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados. 

A maior porcentagem da área da microbacia do Ribeirão Dourados é representada por 

pastagem, que representam 70,34% de toda da microbacia, seguido de 11,46% que constituem as 

áreas de vegetação remanescente. A zona urbana possui um total de 7,76% em toda a extensão da 

microbacia, em função de um distrito que se localiza totalmente na mesma. A parcela de solo 

exposto ocupa 1,68% da área devido à exploração de cascalho e solo para empréstimo. Cerca de 

6,54% da extensão da microbacia está ocupada por reflorestamento. Uma das atividades 

econômicas mais desenvolvidas na região é a olericultura, que ocupa1,81% da área. E as 

edificações rurais são responsáveis por uma ocupação de 0,41% de toda a extensão da região 

estudada. 
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Tabela 3. Quantificação do uso e cobertura do solo da microbacia do Ribeirão Dourados. 

Microbacia do Ribeirão Dourados 

Classes de uso e cobertura do solo Área (Km²) Área (%) 

Pastagem 4,163 70,34 

Vegetação Remanescente 0,678 11,46 

Zona Urbana 0,459 7,76 

Solo Exposto 0,099 1,68 

Reflorestamento 0,387 6,54 

Olericultura 0,107 1,81 

Edificação Rural 0,024 0,41 
 

A microbacia do Córrego Vereda possui uma área total de 14,46 km², ocupada por 

9180% de pastagemA área possui uma pequena parcela de solo exposto, que pelo aspecto visual 

é usado para empréstimo, além de uma parcela de 15% da área total utilizada para a fabricação 

de cimento. Visualmente a cimenteira ocupa um espaço considerável, influenciando em seu 

entorno e gerando impactos. A parcela de reflorestamento ocupa 1% da área da microbacia, 

seguido de 1% de edificações rurais e 2% no cultivo de olericultura. A área não possui uma zona 

urbana de grande impacto, correspondendo a 0,22% de toda a sua extensão e conta com 23% de 

vegetação remanescente, responsável por manter a qualidade ambiental em parte da microbacia. 

Ao longo dos cursos marginais e das nascentes é visível a ausência de áreas de preservação, 

evidenciando a alta fragilidade que a área possui, visto que sua composição é basicamente 

pastagem, que ainda assim possuem índices baixos de conservação. 



 

Figura 11. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda

Tabela 4. Quantificação do uso e cobertura do solo da 

Microbacia do Córrego Vereda
Classes de uso e cobertura do solo

Pastagem
Vegetação Remanescente

Zona Urbana
Solo Exposto

Reflorestamento
Olericultura

Edificação Rural
Indústria de Cimento

Os mapas seguintes (Figuras 

e das nascentes em função da largura da calha e dos raios

no software Google Earth. Esses distanciamentos são definidos

Florestal do Estado de Goiás (Lei nº 18.104 de 18 de julho de 2013)

. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda

 

 

Tabela 4. Quantificação do uso e cobertura do solo da microbacia do Córrego Vereda

Microbacia do Córrego Vereda 
Classes de uso e cobertura do solo Área (Km²) Área (%)

Pastagem 13,274 91,80 
Vegetação Remanescente 0,873 6,04 

Zona Urbana 0,064 0,44 
Solo Exposto 0,010 0,07 

Reflorestamento 0,060 0,41 
Olericultura 0,068 0,47 

Edificação Rural 0,025 0,18 
Indústria de Cimento 0,085 0,59 

 

iguras 12 e 13) relacionam os distanciamentos das faixas marginais 

e das nascentes em função da largura da calha e dos raios dos olhos d’água que

no software Google Earth. Esses distanciamentos são definidossegundo o Art. 9º do Código 

Florestal do Estado de Goiás (Lei nº 18.104 de 18 de julho de 2013). 
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. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda. 

microbacia do Córrego Vereda. 

Área (%) 

) relacionam os distanciamentos das faixas marginais 

que foram medidos 

o Art. 9º do Código 
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Os quantitativos das APP’s das margens e nascentes da microbacia do Ribeirão Dourados 

estão na tabela 5 e para a microbacia do Córrego Vereda na tabela 6. Nas tabelas são elucidadas 

as quantidades de vegetação preservada ao longo dos cursos marginais e no entorno das 

nascentes, o total dessa vegetação que as microbacias deveriam possuir e o total em desacordo 

com a legislação ambiental. 

 

Figura 12. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados com APP delimitada em 

30 metros das margens e 50 metros das nascentes. 

 

 Tabela 5. Áreas de APP’s preservadas e em desacordo com a legislação ambiental. 

Microbacia do Ribeirão Dourados 

APPs Área (km) Área (%) 

APP das margens que deveria existir 0,184 95,91 

Vegetação Preservada em APP das 
margens 

0,115 
62,47 

APP das nascentes 0,0078 4,08 

Vegetação Preservada em APP de 
nascentes 

0,0078 
100,00 

Total de APP Preservada (margens + 
nascentes) 

0,123 
64,00 

Em desacordo com a legislação 
ambiental 

0,069 
36,00 



 

Figura 13. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada 

Tabela 6. Áreas de APP’s preservadas e em desacordo com a legislação ambiental.

Microbacia do Córrego Vereda

APPs

APP das margens
existir

Vegetação Preservada em APP das 
margens

APP das nascentes
Vegetação Preservada em APP de 

nascentes
Total de APP Preservada

+ nascente)
Em desacordo com a legislação 

ambiental

 

 

 

. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada 

metros das margens e 50 metros das nascentes. 

 

. Áreas de APP’s preservadas e em desacordo com a legislação ambiental.

Microbacia do Córrego Vereda 

APPs Área (Km²) Área (%)

APP das margens que deveria 
existir 

0,768 95,20 

Preservada em APP das 
margens 

0,284 37,00 

APP das nascentes 0,038 4,80 
Vegetação Preservada em APP de 

nascentes 
0,0041 10,80 

Total de APP Preservada (margens 
+ nascente) 

0,288 35,70 

Em desacordo com a legislação 
ambiental 

0,518 64,30 
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. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada em 30 

. Áreas de APP’s preservadas e em desacordo com a legislação ambiental. 

Área (%) 



37 
 

As duas referidas microbacias apresentam inconformidades com a legislação ambiental 

vigente, em termos de áreas de preservação. A microbacia do Ribeirão Dourados (Figura 14) 

ainda que bastante antropizada, visto que apresenta hortaliças nas áreas de preservação e 

fragmentos de solo exposto,também apresenta grande parcela de solo destinado ao 

reflorestamento, o que auxilia na melhoria dos ciclos naturais. Já a a microbacia do Córrego 

Vereda (Figura 15) que apesar de não possuir grande avanço populacional, apresenta um número 

alarmante no que tange as áreas de preservação, totalizando um total de 64,30%em desacordo 

com a Lei 18.104/2013. Está microbacia é formada basicamente por pastagens, além de possuir 

erosões marcantes, a cimenteira citada e na maioria das propriedades visitadas, há ausência de 

práticas de conservação dos solos. Podemos associar tal cenário às condições socioeconômicas 

da comunidade que ocupa a microbacia. A falta de incentivo ao credito e a ausência de 

assistência técnica acarretam no manejo inadequado dessas áreas ambientalmente sensíveis. 

Silva e Silva-Junior (2014) também encontraram percentuais de APP’sem desacordo com 

a legislação ambiental em estudo realizado na microbacia do Córrego dos Macacos, localizada 

nos municípios de Terezópolis de Goiás e Goianápolis. Esses autores verificaram que 55,14% da 

área da microbacia estava com APPs em inconformidade com a legislação, o que pode ser muito 

impactante para a microbacia como um todo já que, assim como as microbacias em estudo, ela é 

usada para abastecimento público da cidade de Terezópolis.  

 

 



 

Figura 14. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do 

30 metros das margens e 50 metros das nascentes com destaque da APP preservada

 

Figura 15. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada em 30 

metros das margens e 50 metros 

Os problemas ambientais das duas microbacias são frutos de um proc

ausência de práticas de conservação do solo, além da ocupação inadequada de áreas sensíveis, 

como as APP’s. A prática da movim

engenharia, ocasionam voçorocas nas regiões, acarretando no carreamento de sedimentos para os 

cursos hídricos que já estão em processo de e

unidades implica no agravamento 

para a deterioração dos cursos hídricos, podendo alterar a qualidade da água captada para 

tratamento bem como as unidades

tarifas de consumo de água e causar solapamento e 

. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados com APP delimitada em 

30 metros das margens e 50 metros das nascentes com destaque da APP preservada

 

  

. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada em 30 

metros das margens e 50 metros das nascentes com destaque da APP preservada

 

Os problemas ambientais das duas microbacias são frutos de um processo continuo de 

ticas de conservação do solo, além da ocupação inadequada de áreas sensíveis, 

como as APP’s. A prática da movimentação inadequada do solo, sem a precaução e pr

voçorocas nas regiões, acarretando no carreamento de sedimentos para os 

o em processo de erosão. Oavanço das zonas urbanas sobre essas 

ca no agravamento dos problemas citados, contribuindo de forma significativa 

para a deterioração dos cursos hídricos, podendo alterar a qualidade da água captada para 

as unidades do sistema de abastecimento de água. Isto pode onerar

tarifas de consumo de água e causar solapamento e extinção dos mananciais existentes.
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Ribeirão Dourados com APP delimitada em 

30 metros das margens e 50 metros das nascentes com destaque da APP preservada. 

 

. Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada em 30 

das nascentes com destaque da APP preservada. 

esso continuo de 

ticas de conservação do solo, além da ocupação inadequada de áreas sensíveis, 

precaução e práticas de 

voçorocas nas regiões, acarretando no carreamento de sedimentos para os 

Oavanço das zonas urbanas sobre essas 

os problemas citados, contribuindo de forma significativa 

para a deterioração dos cursos hídricos, podendo alterar a qualidade da água captada para 

Isto pode onerar as 

dos mananciais existentes. 
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7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Ambas as microbacias apresentam valores diferentes em seus diagnósticos em função de 

alguns itens que se confirmam mais que outros, porém estão muito próximas e se localizam na 

mesma região, logo possuem características semelhantes. 

Mediante o diagnóstico realizados nas duas microbacias, podemos perceber o acentuado 

grau de deterioração social, elucidando fatores como as altas médias de idade dos produtores 

rurais, o tipo de habitação, a eliminação correta de agrotóxicos e a disposição inadequada dos 

esgotos gerados. No quesito deterioração econômica é notória à falta de investimentos e crédito 

rural aos pequenos produtores, que aliados à baixa produção de animais e a inexistência de 

animais de trabalho, culminam numa baixa produção agropecuária.  

No que tange o diagnóstico tecnológico, que obteve valor bem acima do considerável, a 

maioria das propriedades apresentaram conjuntura de minifúndios, não possuindo maquinário 

agrícola e nem realizando a industrialização de seus produtos.  

Todos os aspectos elencados acima resultaram nos índices de 62,39% de deterioração 

socioeconômica para a microbacia do Ribeirão Dourados e de 53,03% para a do Córrego Vereda. 

Todos os dois valores se encontram acima do recomendado por Rocha (2010) que é de 10%, 

apresentando um quadro preocupante dado à tamanha fragilidade.  

Em termos ambientais, a microbacia do Ribeirão Dourados obteve o dobro do valor de 

deterioração que o levantado na microbacia do Córrego Vereda, pois conta com uma parcela de 

zona urbana em seu perímetro, além dos dois índices estarem mais altos que o recomendado pela 

metodologia. No diagnóstico também foram encontradas erosões provocadas pela movimentação 

e extração de solo e a presença de uma cimenteira nos limites da microbacia do Córrego Vereda. 

A queima do lixo, a presença de depósitos de pneus, aviários, o lançamento de esgoto no solo, as 

queimadas e a disposição inadequada de embalagens de agrotóxicos, resultaram nos atuais 

índices de deterioração ambiental. 

Os índices de deterioração encontrados demonstram o quanto as pressões antrópicas 

sobre os ambientes naturais podem se tornar preocupantes e passíveis de proposições de 

soluções. Esse e outros estudos são de extrema importância no levantamento de dados e no 
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conhecimento dessas áreas, responsáveis por abastecer todo um município com água potável. 

Identificar práticas, necessidades e carências não somente do ambiente, mas como da população 

local, a fim de propor melhorias e soluções para a elaboração de políticas, estudos, assistências, 

melhorando assim, a qualidade de vida dessas famílias e consequentemente do meio ambiente.  

A microbacia do Ribeirão Dourados, apesar de possuir uma extensa área de pastagem, 

possui um distrito em seus limites, aumentando de maneira significativa a atuação antrópica no 

meio. Está possui plantações de hortaliças muito próximas aos cursos hídricos e com declividade 

acentuada, além do possível uso de produtos de beneficiamento que podem ser carreados para o 

curso hídrico. Também é notória a movimentação e extração de solo na microbacia, bem como 

grandes parcelas de reflorestamento. As APP’s das margens e das nascentes encontram-se 

parcialmente preservadas, estando 36% em desacordo com a legislação. 

Em se tratando da microbacia do Córrego Vereda, é latente a ausência de vegetação, 

remanescente tanto em sua área como nas zonas marginais e nascentes. Sua área é composta 

basicamente por pastagens, comprometendo a existência da biodiversidade, esta responsável por 

manter e proporcionar a boa qualidade ambiental. É preocupante o uso e ocupação do solo da 

microbacia em questão, pois nas margens do curso hídrico há ocorrência de assoreamentos e 

erosões, fatores provocados pela ausência de vegetação remanescente aliado à falta de práticas de 

conservação do solo. Práticas estas que, juntamente com a antropização, podem desencadear o 

processo de e assoreamento do Córrego Vereda, com o comprometimentoda qualidade e 

quantidade de água disponível para abastecer a população, além damanutençãoda biodiversidade 

local. 

A proposição de estudos e práticas de revitalização e recomposição das áreas 

compreendidas nas microbacias em estudo, com o intuito de mitigar os impactos já identificados, 

apresenta-se necessária para recuperação da qualidade ambiental das regiões. Além disso, a 

elaboração e a atuação de políticas públicas que proporcionem qualidade de vida à população 

local, como o oferecimento de assistência técnica, acesso facilitado ao crédito agrário, acesso à 

educação ambiental, entre outros, são medidas que constituem importantes ferramentas para a 

gestão integrada destas microbacias. 
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Q. 1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Demografia Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 1. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

  

Código 
Aspectos 

Demográficos 
Produtor Esposa 

Filhos 
Resposta 

Código 
Encont

rado 
A B C D E F G 

1.01 Idade    - - - - - - - - -   

1.02 
Grau 
deInstrução 

  - - - - - - - - - 
  

1.03 
Local de 
Nascimento 

  - - - - - - - - - 
  

1.04 Residência   - - - -         -   

1.05 
N° de famílias 
na propriedade 

- - - - - - - - - - 
  

1.06 
Média de 
idade no 
núcleo familiar 

                    
  

1.07 
Total de 
pessoas no 
núcleo familiar 

- - - - - - - - -   
  

1.08 
N° de pessoas 
estranhas à 
família 

- - - - - - - - -   
  

1.09 
Média escolar 
no núcleo 
familiar 

                    
  

1.10 
Média 
nascimentos 
núcleo familiar 

                    
  

1.11 
Média 
Residência 
núcleo familiar 

                    
  

1.12 
Total geral de 
pessoas 

- - - - - - - - -   
  

Local: 
N° da entrevista: 

Nome da família: 

 

  



47 
 

Q. 2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Habitação Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 2. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Habitações Resposta 
Código 

Encontrado 

2.01 Tipo de Habitação     

2.02 Número de peças na casa (cômodos)     

2.03 Número médio de pessoas por quarto     

2.04 Tipo de fogão     

2.05 Água Consumida     

2.06 Esgotos     

2.07 Eliminação de lixos     

2.08 Eliminação de agrotóxicos     

2.09 Tipo de piso     

2.10 Tipo de parede     

2.11 Tipo de telhado     

2.12 Eletricidade     

2.13 Geladeira - "Freezer"     

2.14 Televisão     

2.15 DVD     

2.16 Rádio     

2.17 Microondas     

2.18 Telefone     

2.19 Periódicos     

 

 

  



48 
 

Q. 3 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   
 A - FATOR SOCIAL- Variável: Consumo 

de Alimentos Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 3. IDENTIFICAÇÃO DO 
NÚCLEO FAMILIAR 

 
  

Código Consumo 
Resposta em dias 

semana 
Código 

Encontrado 

3.01 Consumo de leite     

3.02 Consumo de carne (gado, porco)     

3.03 Consumo de frutas     

3.04 Consumo de legumes     

3.05 Consumo de verduras     

3.06 Consumo de batata     

3.07 Consumo de ovos     

3.08 Consumo de massas     

3.09 Consumo de arroz com feijão     

3.10 Consumo de peixes     

3.11 Consumo de aves     

3.12 Consumo de café     

3.13 Consumo de pão     

3.14 Consumo de mandioca     

 

Q. 4 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   

 A - FATOR SOCIAL- Variável: 
Participação em organização 

(associação) Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 4. IDENTIFICAÇÃO DO 
NÚCLEO FAMILIAR 

 
  

Código Pergunta 
Resposta em 
dias semana 

Código 
Encontrado 

4.01 Pertence a uma organização (associação)     
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Q. 5 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Salubridade Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 5. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Salubridade Rural 
Resposta em dias 

semana 
Código 

Encontrado 

5.01 Infestação de pragas     

5.02 Salubridade para o homem     

5.03 Combate a pragas domésticas     

 

Q. 6 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Produção Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 6. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

  

Código Cultivo 

Volume de 
Produção 
(arroba ou 
tonelada) 

Rendimento 
(arroba ou 
Ton./há) 

Produtividade Código Encontrado 

6.01           

6.01           

6.01           

6.01           

6.01           

6.01           

Média - - - -   

6.02 Florestamentos -   

6.03 Pastagens Plantadas -   

 

Q. 7 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   
 A - FATOR SOCIAL- Variável: Animais 

de Trabalho Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 7. IDENTIFICAÇÃO DO 
NÚCLEO FAMILIAR 

 
  

Código Animais de Trabalho Resposta  Código 
Encontrado 

7.01 Bois     

7.02 Cavalos     
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Q. 8 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   
 A - FATOR SOCIAL- Variável: Animais de 

Produção Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 8. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Animais de Produção Resposta  Código 
Encontrado 

8.01 Bois     

8.02 Aves      

8.03 Porcos     

8.04 Peixes     

 

Q. 9 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   
 A - FATOR SOCIAL- Variável: Comercialização, 

crédito e rendimento Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 9. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Comercialização, crédito e rendimento Resposta  Código 
Encontrado 

9.01 A quem vende a produção agrícola     

9.02 A quem vende a produção pecuária     

9.03 A quem vende a produção florestal     

9.04 Fonte principal de crédito agrário     

9.05 Renda bruta aproximada da propriedade por mês     

9.06 Outras rendas     

9.07 Renda total por mês     
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Q. 10 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Tecnológica Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 10. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Aspectos Tecnológicos Resposta  Código 
Encontrado 

10.01 Área da propriedade em há     

10.02 Tipo de posse     

10.03 Biocidas (qualquer tipo)     

10.04 Adubação e/ou calagem     

10.05 Tipo de tração usada     

10.06 Tipo de uso do solo     

10.07 Práticas de conservação do solo     

10.08 Conflitos de uso do solo      

10.09 Irrigação     

10.10 Assistência técnica     

10.11 Exploração da terra     

10.12 Conhece programas de conservação do solo     

10.13 Segue orientação da EMATER ou outra     

10.14 Sabe executar obras deconservação     

             Q. 11 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°   
 A - FATOR SOCIAL- Variável: Maquinário e 

Industrialização rural Entrevistador   

  
 

 CÓDIGO 11. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR 

 
  

Código Maquinário e Industrialização Rural Resposta  Código 
Encontrado 

11.01 Possui maquinário agrícola e implementos     

11.02 
Faz industrialização de madeiras, frutas (doces), leite, 
carne, mel, peles, peixes, outros 

  
  

11.03 Algum tipo de artesanato     
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Q. 12 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Data   

N°    A - FATOR SOCIAL- Variável: Gerais Entrevistador   

  IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR PARA FORNECER 
SUBSÍDIOS ÀS DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

CÓDIGO 12. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

  

Problemas prioritários (assinalar os três primeiros) ORDEM DE PRIORIDADE 

Posse da terra   

Pouca terra   

Baixa produção   

Falta de água   

Falta de eletricidade   

Falta de esgotos   

Falta de assistência médica e odontológica   

Falta de habitação   

Falta de crédito   

Falta de Mercado   

Rendas baixas (produto pouco valorizado)   

Estradas (ruins - falta)   

Assistência técnica   

Escolas   

Insumos (matéria-prima, força de trabalho, consumo de energia, 
etc.) 

  

Outros (citar)   
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Q. 01   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
Data 
  

  
 

 A - FATOR SOCIAL- Variável: Tecnológica 
Entrevistador 
  

  
 

 CÓDIGO 10. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
FAMILIAR     

Código 
ELEMENTOS POLUENTES (sem orientação 

técnico-científica) 
Resposta  Código 

Encontrado 

1.1 Estocagem de defensivos     

1.2 
Depósitos de embalagens de implementos 
com agrotóxicos  

  
  

1.3 
Locais de lavagem de implementos com 
agrotóxicos 

  
  

1.4 Lixeiras (lixo urbano, rural)     

1.5 Exploração de areia     

1.6 Pocilgas     

1.7 Aviários      

1.8 Matadouros     

1.9 Estradas rurais deteriorantes     

1.10 Erosões marcantes (lavouras)     

1.11 Exploração de madeira     

1.12 Esgotos     

1.13 Queimadas     

1.14 Aplicação de agrotóxicos     

1.15 Bombas de recalques d'água em rios/açudes     

1.16 Outros     

 


