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RESUMO 

 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um instrumento de gestão territorial, uma 

forma de organização do território em zonas indicando atividades que considerem suas 

potencialidades e fragilidades, visando manter o equilíbrio entre a natureza e o 

desenvolvimento econômico. O zoneamento é um processo multidisciplinar e a ciência 

geográfica contribui nos estudos dos aspectos físicos e humanos para a criação, 

gerenciamento e análise de bancos de dados. A pesquisa analisou de forma integrada a 

paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP), inserida em uma região que recebe 

incentivos ficais para a ocupação do território, o que pode gerar a degradação dos recursos 

naturais. A base teórica fundamentou-se na legislação ambiental vigente e em autores como 

Tricart (1977) e Ross (1994) para análise da Fragilidade Ambiental, Florenzano (2005), Rosa 

(2005) para as ferramentas de geotecnologias, entre outros. Os procedimentos embasaram-se 

na metodologia proposta por Ross (1994), que utiliza a fragilidade ambiental para avaliação e 

monitoramento, e em Crepani et. al. (2001) que estabelecem procedimentos e etapas para a 

construção de um Zoneamento Ecológico Econômico. Os processamentos de imagens, dados 

vetoriais e geração de mapas temáticos foram realizados com uso do software ArcGIS 10.1®, 

licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás-Regional 

de Jataí. Entre as bases foram imagens de satélite disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 

Pesquisa Espacial (INPE) e pelo United States Geological Survey (USGS) e bases 

cartográficas vetoriais em formato shapefile disponibilizadas pelo Instituto Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG). A BHRP está inserida na mesorregião Sul Goiano, 

drenando parte do território dos municípios de Cachoeira Alta, Quirinópolis e Rio Verde, com 

extensão territorial de 2.336 km². Entre as principais características que definem a dinâmica 

da paisagem, destacam-se terrenos recobertos por Latossolos Vermelhos (70,72%), associados 

às formações Adamantina (59.23%), de origem sedimentar (Grupo Bauru) e Serra Geral 

(18,4%) de origem ígnea (Grupo São Bento). O relevo é predominantemente plano a suave 

ondulado, com cotas entre 400m e 800m de altitude, destacando áreas escarpadas nos 

divisores de águas. Os aspectos socioeconômicos estão relacionados às políticas públicas de 

desenvolvimento para a ocupação do território goiano, favorecendo uma dinâmica do uso e 

ocupação das terras. Em uma análise temporal entre 1997 e 2017, observou que a agricultura é 

a principal atividade de mudança da bacia, sendo que em 1997 correspondia a 3,2% e em 

2017 a 26,63% da área, sobretudo após a implantação de usinas de biocombustíveis no 

município de Quirinópolis. Em contraposição, as áreas de pastagem reduziram de 71% da área 

em 1997 para 44,43% em 2017. A partir da análise da paisagem, foram delimitadas cinco 

zonas visando ordenar o uso do território: 1) zona de uso restrito (32%), caracterizada pelas 

áreas de vegetação remanescente, áreas de preservação permanente e reservas legais, vertentes 

com dissecação forte/muito forte e os solos hidromórficos; 2) zona de expansão urbano-

industrial (0,53%); 3) zona de produção sucroenergética consolidada (19,47%), área onde se 

localizam uma usina e suas respectivas áreas de plantio de cana; 4) zona de uso 

agrosilvopastoril I (18%), caracterizada por ser favorável ao plantio de grãos, silvicultura e 

pastagem; 5) zona de uso agrosilvopastoril II (30%), com as mesmas características da zona 

anterior, mas com possibilidade de expansão dos plantios de cana-de-açúcar. A partir da 

delimitação das áreas de uso restrito, propõe-se a criação de um cinturão de unidades de 

conservação aproveitando as serras, além de estabelecer corredores ecológicos em todo o Rio 

Preto, o que resultaria em médio prazo no aumento da produção de água garantindo a 

sustentabilidade do abastecimento de Quirinópolis, a possibilidade de uso em irrigação, entre 

outros benefícios ambientais e econômicos.  

 

Palavras-Chave: Paisagem; Fragilidade Ambiental; Geotecnologias.  



 

 

ABSTRACT 

The Ecological Economic Zoning (EEZ) is an instrument of territorial management, a way to 

organize the territory into zones indicating activities which consider their potentialities and 

fragilities, aiming to maintain the balance between nature and the economic development. The 

zoning is a multidisciplinary process and the geographic science contributes with studies of 

physical and human aspects for the creation, management and analysis of databases. The 

presented research intends to analyze in an integrated way the landscape of the Watershed of 

Rio Pedro (BHRP), inserted in a region which receives tax breaks for the occupation of the 

territory, which can generate the degradation of the natural resources. The theoretical basis 

was based on the current environmental legislation and on authors such as Tricart (1977) and 

Ross (1994) for the analysis of Environmental Fragility, Florenzano (2005), Rosa (2005) for 

the geotechnology tools, and the like. The procedures based on the methodology proposed by 

Ross (1994), which uses the environmental fragility for evaluation and monitoring, and in 

Crepani et. Al. (2001) which stablish procedures and steps to build an Ecological Economic 

Zoning. The images processing, vector data and generation of thematic maps were 

accomplished with the use of the ArcGIS 10.1® software, licensed for “Laboratór io de 

Geoinformação” of Universidade Federal de Goiás – Regional of Jataí. Among the basis there 

were satellite images made available by “Instituto Nacional de Pesquisa Espacial” (INPE) and 

by United States Geological Survey (USGS) and the vector cartographic bases in shapefile 

format were made available by “Instituto Estadual de Geoinformação de Goiás” (SIEG). The 

BHRP is inserted in the mesoregion of the South of Goiás state, draining part of the territory 

of the municipalities of Cachoeira Alta, Quirinópolis and Rio Verde, with a territorial 

extension of 2.336 km². Among the main characteristics which define the dynamics of the 

landscape, prevail land covered by Red Latosols (70.2%), associated to Adamantine 

formations (59.23%), from sedimentary origin (Bauru Group) and Serra Geral (18.4%) from 

igneous origin (São Bento Group). The relief is predominantly plain to smooth wavy, with 

quotas between 400m and 800m of altitude, prevailing rugged areas in water dividers. The 

socioeconomic aspects are related to public policies of development for the occupation of the 

territory of Goiás state, favoring a dynamic of use and occupation of lands. In a temporal 

analysis between 1997 and 2017, it’s possible to observe that the agriculture is the main 

activity of chance of the watershed, whereas in 1997 it corresponded to 3.2% and in 2017 to 

26.63% of the area, especially after the implantation of biofuel plants in the municipality of 

Quirinópolis. On the other hand, the pasture areas decrease from 71% of the area in 1997 to 

44.43% in 2017, with reduction tendencies even higher. From the landscape analysis, five 

zones were delimited aiming to order the territory use: 1) restricted use zone (32%), 

characterized by areas of remaining vegetation, permanent preservation areas and legal 

reservations, slopes with strong/very strong dissection and hydromorphic soils; 2) urban-

industrial expansion zone (0.53%); 3) consolidated sugar-energy production zone (19,47%), 

area where there’s a power plant and its respective sugarcane planting areas; 4) Zone of 

agrosilvopastoral use I (18%), characterized by being favorable to the planting of grains, 

forestry and pasture; 5) Zone of agrosilvopastoral use II (30%), with the same characteristics 

of the previous zone, but with the possibility of expansion of the sugarcane plantation. From 

the delimitation of areas of restricted use, it’s proposed a creation of a preservation units belt 
seizing the mountains, besides stablishing ecological corridors all over Rio Preto, which 

would result in the medium term the increase of water production ensuring the sustainability 

of the water supply of Quirinópolis, the possibility of irrigation use, among other 

environmental and economic advantages. 

KEYWORDS: Landscape; Environmental Fragility; Geotechnologies. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), instrumento de gestão territorial, tem 

como objetivo, o equilíbrio entre o ambiente e os valores socioeconômicos. Assim, o estudo 

em zonas, possibilita o planejamento de atividades de acordo com os aspectos da paisagem.  

Com a finalidade de estabelecer este equilíbrio sociedade/natureza, o Plano Nacional 

do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) institui diretrizes e instrumentos para a gestão ambiental, 

entre eles o zoneamento. Com a redação do decreto nº 4.297/2002, um destes instrumentos se 

denomina Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de interesse público e privado, 

organizando o território em zonas visando seu ordenamento, além de impor restrições quanto 

à fragilidade e vulnerabilidade do solo, poluição dos recursos hídricos, entre outros. 

Estabelece critérios para a ocupação da terra em cada zona, incentivando a pesquisa com a 

utilização de ferramentas de Geoinformação para o monitoramento. Assim, o zoneamento 

apresenta fundamental importância para uma gestão sustentável do ambiente (BRASIL, 

2002). 

O estado de Goiás é um dos poucos em todo território nacional que já apresenta o 

zoneamento, de acordo com o Decreto nº 6.707/2007, denominado Zoneamento 

Agroecológico e Econômico (ZAEE-GO). Este instrumento verificou a intensa ocupação do 

Bioma Cerrado no Estado, os danos causados à fauna e à flora por diferentes atividades, além 

de prejuízos econômicos. Propõe, ainda, zoneamentos de potencialidades agropecuárias, como 

por exemplo para o plantio de cana-de-açúcar, de acordo com suas aptidões e fragilidades 

(GOIÁS, 2007). 

Considerando-se as mudanças ocorridas nas últimas décadas na paisagem, 

principalmente pela ação antrópica, este estudo tornou-se instrumento interessante para 

avaliar como as diferentes políticas para uso e ocupação do território podem ter interferido no 

equilíbrio natural da região. A categoria de análise é a paisagem, considerando a relação 

sociedade-natureza. O estudo partiu de uma análise sistêmica, integrada e holística, partindo 

do conceito da Ecodinâmica de Tricart (1977) para a aplicação da metodologia de Ross 

(1994) que utiliza como base a fragilidade ambiental (potencial) e de ambientes antropizados 

(emergente) com o uso das geotecnologias para o tratamento das imagens, e utilizamos o 

fluxograma de zoneamento de Crepani et al. (2001), instrumento que dá a base de sustentação 

para o Zoneamento Ecológico-Econômico da Bacia do Rio Preto. 

A dinâmica que a paisagem natural apresenta, se torna um dos elementos para a sua 

análise sistêmica. Uma vez que a utilização dos recursos da natureza pelo homem é feita, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.297-2002?OpenDocument
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emprega-se a organização social espacial. Para esta análise, a compreensão dos conceitos e 

termos de território e paisagem se fazem necessários para a concepção do ZEE.  

Para Bertrand (2004) a paisagem é, além da representação da natureza, a relação do 

social, analisando-se os processos de interrelação e dependência do ser vivo para a 

sobrevivência e subsistência. O uso excessivo dos recursos, não respeitando os limites do 

ambiente, leva à degradação, à instabilidade de elementos físicos, biológicos e antropológicos. 

Passos e Souza (2013) descrevem que a dimensão da paisagem varia de acordo com os 

arranjos dos diferentes elementos materiais e que tem a possibilidade das formas produzidas 

pelo homem com os componentes naturais, além da composição visual e organização do 

espaço com as particularidades das dinâmicas naturais e antrópicas. 

De acordo com as organizações sociais e econômicas impostas, o território passa a ser 

político, pelas práticas de poder exercidas sobre ele e as projeções dessas relações, conforme 

Souza (2013). Este mesmo território político (re)organiza ou impõe mudanças na paisagem, 

pela prática e/ou demanda econômica.  

Ruy Moreira (2007) considera que para este mesmo território de poder político, com 

suas projeções econômicas, se faz necessário saber suas potencialidades fisiográficas, 

podendo assim analisar onde o território se faz mais rentável, seja pelos aspectos do relevo, 

solo ou de infraestrutura ao todo.  Logo que, para os estudos em bacias hidrográficas, para a 

gestão e planejamento da mesma, são necessários estudos dos aspectos físicos e 

socioeconômicos, ou seja, uma análise integrada da paisagem e do território em questão 

(ALVES, 2012; MARQUES, 2010; SANTOS, 2018). 

A área de estudo é representada pela Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO (BHRP), 

com extensão de 2.336 km², inserida nos municípios de Quirinópolis, Cachoeira Alta e Rio 

Verde, na mesorregião Sul Goiano. A região apresenta diversas potencialidades para 

agricultura comercial, com destaque para o relevo plano, solos profundos e bem drenados, 

disponibilidade hídrica e políticas públicas nacionais e regionais para o setor agropecuário. 

Contribui ainda para o abastecimento do reservatório do empreendimento da Usina 

Hidrelétrica de São Simão - GO, uma das maiores do Centro-Sul do país, além de abastecer a 

cidade de Quirinópolis por meio das águas do Ribeirão das Pedras, seu principal tributário.  

Entre as questões norteadoras, fundamentais para a compreensão da pesquisa 

apresentada, destacam-se: Qual a dinâmica de ocupação da bacia e seus possíveis impactos? 

Qual a importância de instrumentos de monitoramento e gestão ambiental para o 

desenvolvimento sustentável da bacia? Quais as áreas de maior fragilidade ambiental? Quais 

as potencialidades de uso e cobertura da terra e desenvolvimento sustentável para a bacia? 
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Assim, considerou-se a elaboração de um Zoneamento Ecológico Econômico, 

pensando em aliar desenvolvimento socioeconômico e equilíbrio ambiental, levando-se em 

conta a fragilidade ambiental apresentada pelas diferentes zonas, os níveis de manejo das 

atividades agropecuárias e o estado de conservação das áreas com vegetação remanescente, 

buscando minimizar o efeito das atividades antrópicas sobre a dinâmica da paisagem.  

A pesquisa está dividida em três seções. Na primeira, consta a análise da dinâmica dos 

aspectos físicos na Bacia do Rio Preto sob a visão da análise sistêmica, sendo a base para as 

seções seguintes com informações sobre geologia, relevo (hipsometria, declividade e 

compartimentação geomorfológica), pedologia, hidrografia e clima.  Fundamental para 

analisar os processos de formação e estruturação das unidades físicas da paisagem na bacia, 

assim como subsídio para o planejamento e gestão da mesma.  

A segunda seção demonstra a dinâmica do uso e cobertura da terra de 1997 a 2017 por 

meio de utilização de ferramentas de geotecnologias, com os respectivos planos e incentivos 

governamentais, os aspectos socioeconômicos, gestão e ordenamento territorial, ou seja, 

agentes modificadores da paisagem no âmbito da dinâmica do uso e cobertura da terra.  

A terceira seção trata da fragilidade ambiental na bacia do Rio Preto, desenvolvida a 

partir da metodologia proposta Ross (1994) utilizando geotecnologias, base para o 

cruzamento de dados que compõem o ZEE. Esta seção cumpre o principal objetivo da 

dissertação, que é indicar as zonas e atividades propícias para o uso sustentável da paisagem e 

a eficácia dos instrumentos de monitoramento na gestão como base de desenvolvimento 

sustentável.  
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I – DINÂMICA DOS ASPECTOS FÍSICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PRETO - GOIÁS 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para compreender as relações da paisagem, os pressupostos da análise sistêmica foram 

aplicados na Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP) como componente da análise do 

ambiente, possibilitando analisar os elementos que compõem a paisagem de forma integrada.  

A BHRP está inserida na região Centro-Oeste do Brasil, assim fundamental ressaltar 

as dinâmicas dos aspectos físicos da paisagem, que direcionam o processo de ocupação. Dos 

municípios nos quais a bacia está inserida, Rio Verde é polo de produção de grãos e 

Quirinópolis tem áreas de plantio de duas importantes usinas de biocombustíveis, tornando-se 

o principal produtor de cana-de-açúcar de Goiás. As águas da Bacia do Rio Preto, além de 

abastecerem Quirinópolis - GO, contribuem com o reservatório da Usina Hidrelétrica de São 

Simão-GO, que é um dos mais importantes do Centro-Sul do país. A área é cortada em boa 

parte pela Ferrovia Norte-Sul, que é um dos principais canais de escoamento da produção da 

região.  

A importância da análise do meio físico para o planejamento ambiental em bacias 

hidrográficas são introduzidas nesta seção, sendo a base para a sequência da pesquisa, desde a 

delimitação da bacia, a análise integrada e as legislações pertinentes para o estudo, 

planejamento e gestão. Objetiva, assim, analisar a dinâmica dos aspectos físicos da BHRP na 

perspectiva sistêmica e compreender como os elementos geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos e climáticos atuam para a dinâmica da paisagem. Ao agregar informações na 

bacia a partir dos seus usos e conservação, é possível avaliar os impactos antrópicos e naturais 

para subsidiar medidas de controle para a conservação da área. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Análise Sistêmica da Paisagem  

A ciência clássica, com forte influência positivista, passou por um longo período 

dedicado à observação e à descrição de seus elementos, o que provocou uma grande 

segmentação no ramo das ciências naturais. Contudo, a Teoria Geral dos Sistemas 

desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy (1968), considera a interconectividade holística, ou 

seja, estuda o sistema e sua dinâmica como um todo e em qualquer natureza dos elementos 
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das mais variadas disciplinas científicas. A dinâmica exercida sobre as interações e 

organizações é essencial para a concepção dos sistemas abertos e, por sua vez, os fluxos de 

matéria e de energia devem manter um equilíbrio (CAMARGO, 2008).  

A Escola Russa foi a difusora dos trabalhos de análise sistêmica com Viktor 

Borisovich Sotchava com a cartografia das paisagens na geografia, trazendo como 

contribuição teórico-metodológica a Teoria dos Geossistemas. A Escola Francesa concretizou 

a análise sistêmica com Georges Bertrand com as categorias/unidades de paisagens, ambos da 

década de 1960. E na Escola Alemã, a análise sistêmica apoia-se no conceito de ecossistema, 

aprimorado por Karl Troll, de caráter naturalista em 1939.  

De acordo com Ross (2009), a importância da Geografia, quanto aos temas de política 

e economia, ocorreu com os russos na década de 1960. Observa-se que a Geografia teve maior 

significado para o Estado soviético com temas: desenvolvimento e maior vínculo com a 

natureza. Sotchava (1977) argumenta que é importante não apenas estudar a natureza, mas a 

dinâmica e conexões que ela tem, em suas escalas planetária, regional ou topológica, ressalta 

que ações antropogênicas influenciam como uma variável do geossistema, refletindo em seu 

modelo.  

 A partir do aperfeiçoamento da análise sistêmica, alguns conceitos e termos foram 

definidos de acordo com cada linha de pesquisa. Como a geodiversidade que surgiu em 

meados de 1990 e é utilizada para designar as estruturas das paisagens e suas variedades de 

biodiversidade, meio abiótico e sociocultural e, ao mesmo tempo, sendo sistêmica 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2010). No Brasil, a geodiversidade é aplicada ao 

planejamento territorial e gestão ambiental (DANTAS et al., 2015).  

Os debates dos geólogos e geomorfólogos proporcionaram uma nova opção de 

instrumento da análise integrada da paisagem a serviço da preservação ambiental e para o 

planejamento. A aplicação da geodiversidade é base para termos como a geoconservação, 

destinada à preservação do patrimônio natural e à biodiversidade (DANTAS et al., 2015). 

Monteiro (2001) utilizou as técnicas de análise “geoecológica” provenientes da Escola 

Alemã, ministradas na disciplina de Fisiologia da Paisagem em 1971, na USP (Universidade 

de São Paulo). Assim como fez uma análise de todas as linhas de pesquisa sobre análise 

integrada e qualidade ambiental em sala de aula com seus alunos, com o objetivo de 

compreensão da paisagem com seus usos, edificações e derivações no sítio.  

O princípio da análise sistêmica é a paisagem, que a partir de suas formas, de sua 

morfologia, podem ser decorrentes do meio natural ou antropológico, que instalados no 

domínio natural promovem alterações. Alterações estas que “modelam grande parte das 
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paisagens terrestres, que são conjuntos desigualmente frágeis e mutáveis” (DOLFUSS, 1973, 

p. 14).  

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2010, p. 111) consideram que “determinar e investigar 

a estrutura da paisagem significa conhecer sua essência”. Essa essência está inserida tanto na 

origem da estruturação da paisagem como a essência que a paisagem representa para o sujeito, 

seja ela de memória afetiva ou não.  

Conforme Costa (2010), a paisagem é o campo de todas as representações, sejam elas 

sociais, culturais, econômicas, políticas e físicas. Cada paisagem, em escala local, regional ou 

global, possui peculiaridades distintas não só pela morfologia e vegetação, mas pelas 

múltiplas possibilidades de apropriar-se e produzir/reproduzir em função socioeconômica. 

Para Troppmair e Galina (2006), ela também “é um fato concreto, um termo fundamental e de 

importante significado para a Geografia, pois a paisagem é a fisionomia do próprio 

Geossistema”.  

O geossistema é proposto por Sotchava (1977), onde os componentes da natureza e 

ação antrópica são um sistema aberto e hierarquicamente organizados, ou seja, todos 

representam uma unidade dinâmica do espaço-físico-territorial. Podendo afetar a estrutura e 

as peculiaridades espaciais. Conforme os estudos sistêmicos, para Sotchava (1977, p. 1-2), “a 

geografia física pode ocupar posições firmes na moderna geografia aplicada, apoiada no 

planejamento de desenvolvimento socioeconômico do país e sugerir medidas para o 

desenvolvimento e reconstrução de seus territórios”.  

Os sistemas geotécnicos são aqueles controlados, mantidos por meios técnicos em 

estado variável ou invariável, modificam-se com o tempo conforme sua localidade. Assim, 

sua hierarquização de construção é essencial, pois não há uma subdivisão ilimitada das quais 

cada unidade espacial tem uma dependência da organização geográfica (SOTCHAVA, 1977). 

De acordo com o tempo, a dinâmica e estrutura, a natureza é modificada e um dos 

motivos é a ação do homem – e dando-lhe um novo período de tempo, resultado da evolução 

da modificação de fatores endógenos por meio dos exógenos.  

Sotchava (1977) destaca entre algumas escalas de análise os geômeros, os geócoros e 

os geótopos. Sendo importante uma subdivisão que seja generalizada para análise da 

paisagem, que não deverá excluir possibilidades, utilizando-se uma classificação bilateral para 

o mapeamento em pequena escala, como os fatos recentes das dinâmicas, as possibilidades 

potenciais de territórios que sofreram modificação negativas e a elaboração racional da 

influência do homem na natureza. Para Sotchava (1977), a prognose é um 
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planejamento/previsão das interferências diretas e indiretas do homem no sistema, pois é 

também a utilização racional da natureza. 

Sendo que o “geossistema abrange complexos biológicos que possuem uma 

organização de sistemas mais complicada, em comparação com os ecossistemas, têm 

capacidade vertical consideravelmente mais ampla” (SOTCHAVA, 1977, p. 17). Assim os 

geógrafos têm uma abordagem mais geral e ampla do que os ecologistas com sua visão mais 

especializada. Mas ao compreender a força da matéria e energia da biota (que vem da 

ecologia), se faz importante para os geógrafos o estudo do geossistema.  Para o autor: 

 

A situação físico-geográfica do momento, bem como sua mudança no 

tempo, devem ser consideradas quando se trata de estabelecer a formação e o 

planejamento de sistemas territoriais de produção. Da mesma forma, quando 

se faz a previsão do sistema, a influência dos fatores socioeconômicos não 

deve ser, de modo algum, ignorada (SOTCHAVA, 1977, p. 38). 

 

Já para a geografia física francesa, Georges Bertrand na década de 1960 pôde chegar a 

proposições teórico-metodológicos próprias, com o aperfeiçoamento do geossistema da 

Escola Russa. Georges Bertrand complementa o conceito de geossistema de Sotchava e 

propõe que o geossistema seja a integração de todos os elementos citados, em escalas 

definidas e aplicado em seu país, sendo base para análise integrada de outros autores, bases 

deste trabalho, como Jean Tricart, Jurandyr Ross, Antônio Christofoletti, Carlos Monteiro, 

Edilson Crepani, entre outros. Este trabalho baseia-se no estudo sistêmico de Bertrand, pois 

suas subdivisões em táxons fornece informações necessárias para o estudo proposto do ZEE. 

Ressalta-se uma das diferenças entre os conceitos de Geossistema de Sotchava e Bertrand é a 

escala de análise e subdivisão deste Geossistema. 

Conforme Bertrand (1964), seis níveis taxonômicos compõem o geossistema, de 

acordo com suas escalas e tempos estabelecidos, ou seja, “os elementos climáticos e 

estruturais são básicos nas unidades superiores e os elementos biogeográficos e antrópicos nas 

unidades inferiores”. Definidos os táxons entre: zona; domínio; região como unidades 

superiores, como unidades inferiores; geossistema; geofácies e geotópo. 

A zona é correspondente à primeira ordem de grandeza, como exemplo a zona 

tropical. O domínio se encontra na segunda ordem de grandeza, como exemplo o domínio dos 

cerrados do Brasil na zona tropical. A região natural como unidades superiores corresponde à 

terceira e quarta ordens de grandeza, como exemplo a vasta planície do Pantanal mato-

grossense com características geomorfológicas distintas, mesmo fazendo parte dos cerrados. 

O geossistema é uma unidade inferior e está na segunda categoria de análise que acentua o 
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complexo geográfico ou geocomplexo e sua dinâmica. Por fim, a geofácie é definida pela 

fisionomia e o geotópo pela menor unidade identificável da hierarquia (ROSS, 2009). 

Apesar do geossistema ser classificado como uma categoria de análise, e um nível de 

classificação dos táxons, foi o resultado de conceitos não amadurecidos. Com isso a Geografia 

Brasileira passa por processos de crítica aos estudos geossitêmicos. Para explicar as 

diferenças, Bertrand usou como exemplo a vegetação que é uma base para a identificação dos 

geossistemas, mas deve-se lembrar das regiões áridas e montanhosas. Sendo a representação 

cartográfica e análise que promoveu estes problemas dentro da proposta taxonômica (ROSS, 

2009). 

A partir destes problemas de classificação do geossistema, decorrente da representação 

cartográfica e análise, Bertrand elabora a proposta de classificar em tipos, no âmbito das 

dinâmicas e dos diferentes estágios de evolução do geossistema. Três elementos constituem: o 

sistema de evolução, o estágio atual em função do clímax e o âmbito de sua dinâmica, 

podendo ser progressiva, regressiva ou de estabilidade. Estas foram inspiradas na teoria 

biorresistásica (estágio evolutivo da paisagem) de H. Erhart em 1955 (ROSS, 2009). 

Mas a partir deste momento, reflexões e superação da evolução do tema foram 

possíveis com novos estudos. Ross (2009) descreve que Bertrand tratou da questão ambiental 

com base em um sistema conceitual tripolar, sendo o geossistema, o território e a paisagem 

com espaços e tempos. Assim, o tempo do geossistema é o da natureza antropizada, sendo um 

conceito mais naturalista. O tempo do território compreende como o do social e do 

econômico. O tempo da paisagem é o cultural, com suas identidades, representações sociais e 

da natureza.  

No Brasil, os estudos de geossistema por Georges Bertrand foram significativos. Para 

Monteiro (2001), o geossistema é uma percepção geográfica em unidades espaciais, tendo a 

importância qualitativa como o diagnóstico para o planejamento, assim como as técnicas de 

avaliação por vias quantitativas e interdisciplinares. O autor destaca que o avanço do 

geossistema teve grande importância na análise integrada em Geografia e no estudo de 

qualidade ambiental. 

Christofoletti (1999, p. 41) compreende que “englobando a estruturação, 

funcionamento e dinâmica dos elementos físicos, biogeográficos, sociais e econômicos 

constituem-se os sistemas espaciais da mais alta complexidade”. Sobre a peculiaridade dos 

sistemas ambientais físicos ou geossistemas, o autor compreende que: 
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Como a expressão concreta na superfície terrestre constitui a relevância 

espacial para a análise geográfica, torna-se necessário que os componentes 

do geossistemas surjam ocupando os territórios, que sejam visualizados em 

documentos tais como fotos aéreas, imagens de radar e de satélites e outros 

documentos, sendo sensíveis a observação visual. Deve-se também 

distinguir as fontes fornecedoras de energia e matéria, responsáveis pela 

dinâmica do sistema, e as redes de circulação envolvidas nos processos de 

interação, servindo de canais aos fluxos (CHRISTOFOLETTI ,1999, p. 41).  
 

Portanto, para que seja compreendida a modelagem e absorção das rugosidades 

existentes no meio físico pelos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), Jean Tricart 

(francês) trabalhou em solos brasileiros em 1975. O autor atribuiu conhecimentos sobre os 

fluxos de energia solar recebidas, a capacidade de absorção das plantas, a importância da 

cobertura vegetal ao solo para evitar a erosão, o processo de fotossíntese, as precipitações e, 

por consequência, a ascensão da água do solo pelas raízes das plantas que favorece a 

pedogênese e a meteorização das rochas e dos minerais do solo, morfogênese, podendo ser 

uma limitação a seres vivos (TRICART, 1977). 

Segundo Tricart (1977) a morfogênese e pedogênese constituem o princípio do 

funcionamento do ecossistema. O autor salienta que estes dois processos se apresentam, em 

diferentes graus, impactados pela ação humana. A partir das categorias da morfodinâmica que 

são dependentes do clima, topografia e geologia, vão definir as unidades ecodinâmicas em: 

meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis (TRICART, 1977). 

Conforme Troppmair e Galina (2006, p. 80): 

 

A visão sistêmica também foi um importante acontecimento para a 

Geografia. O direcionamento para a sistematização e a integração do meio 

ambiente com seus elementos, conexões e processos, como um potencial a 

ser utilizado pelo homem, adquire importância crescente (TROPPMAIR e 

GALINA, 2006, p. 80). 

 

A partir das análises sistêmicas, sendo uma metodologia eficaz para a análise prática 

do ambiente, Tricart (1977) considera que para estudar as relações entre os seres vivos e o 

meio ambiente, precisa-se da cooperação dos especialistas em conjuntos dos seres vivos de 

um ecossistema (biocenose), daqueles sobre o meio ambiente de um ecossistema (ecótopo) e 

os geógrafos. Que por suas bases conseguem analisar o meio de forma integrada, seja por 

questões antropológicas e dos elementos físicos.  

Logo que, a teoria geossistêmica como base para a análise da BHRP, classificada 

como um instrumento de gestão, planejamento e para a pesquisa, se torna um dos elementos 

essenciais para compreender a dinâmica da paisagem em suas vias físicas e socioeconômicas.  
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2.2 Análise Integrada em Bacias Hidrográficas  

 

A aplicação dos estudos sistêmicos será realizada na bacia hidrográfica, que 

Christofoletti (1999, p. 92) compreende como “um conjunto de unidades estruturais, 

destacando-se as formas de relevo representadas pelas vertentes e as relacionadas diretamente 

com os canais fluviais”. Além deste conceito hidrológico, Pires, Santos e Dell Prette (2002, p. 

17) complementam que os estudos também podem envolver “o conhecimento da estrutura 

biofísica da bacia, bem como das mudanças nos padrões de uso da terra e suas implicações 

ambientais”. 

Alguns exemplos de entrada de energia é a variabilidade hidrológica, que corresponde 

às alterações que possam ocorrer na entrada e saída dos sistemas hidrológicos. A precipitação, 

a temperatura, o vento, a radiação e a umidade são variáveis representativas do clima em sua 

distribuição temporal e espacial de entrada. As vazões líquidas e sólidas são as respostas da 

bacia em seu sistema de saída (TUCCI; MENDES, 2006). 

A bacia hidrográfica formada pelos processos hidrológicos pode ser definida por duas 

direções de fluxo: o vertical – caracterizado pelas precipitações, evapotranspiração, umidade e 

fluxo no solo; e o longitudinal – representado pelos escoamentos superficiais e subterrâneo. 

Sendo o processo vertical o elemento que define os volumes existentes de cada bacia e a 

categorias de uso em modo geral, como elemento de balanço de energia e fluxo da água 

(TUCCI; MENDES, 2006).  

Os aspectos físicos do terreno junto com o escoamento superficial formam uma rede 

de drenagem principal, originando a bacia hidrográfica. Sendo a área de drenagem, o 

comprimento do rio principal e as declividades do rio e da bacia suas características principais 

(TUCCI; MENDES, 2006).  

De acordo com a Lei nº 9433 de 1997 da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a 

bacia é considerada como unidade territorial de gestão e de planejamento; e a lei busca 

assegurar os usos múltiplos, qualidade da água, preservação, assim como os valores cobrados  

pelo uso múltiplo da água que serão aplicados em financiamentos de estudos, programas e 

projetos. Assim como o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, com o objetivo de 

obtenção e produção de dados, coordenação e acesso para a sociedade dos dados e 

informações geradas (BRASIL, 1997). 

E os Comitês de Bacia Hidrográficas são formados por representantes da sociedade e 

do poder público, com a finalidade de promover debates e articulação dos assuntos 
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relacionados à bacia, aplicação de penalidades a infrações, seja com multas, advertências ou 

embargo (BRASIL, 1997). 

O estudo desenvolve-se na Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO, que está inserida 

entre três municípios que são destaques em produção de grãos, pecuária e no setor 

sucroenergético, com culturas anuais, semiperenes e permanentes. Na BHRP se localiza a área 

urbana de Quirinópolis. Observa-se que a bacia é de usos múltiplos, como abastecimento de 

área urbana, irrigação, usos recreativos nas cachoeiras e no próprio reservatório de São 

Simão, dessedentação dos animais. Manter o equilíbrio dos usos múltiplos da água e evitar o 

déficit hídrico é uma das metas do desenvolvimento sustentável dentro do planejamento, 

gestão e organização territorial da bacia prevista na legislação.  

Para Costa (2010), o conceito de território parte do privilégio da dimensão política dos 

espaços socialmente produzidos. Esta concepção se faz presente na área de estudo, onde parte 

da análise integrada em bacia hidrográfica que é uma unidade de gestão e planejamento, assim 

como está inserida em um território de múltiplas relações de poder.  

Souza (1995, p.78) descreve que o território é “espaço definido e delimitado por e a 

partir das relações de poder”. Ao longo do seu trabalho, Souza (2013) faz algumas ressalvas 

sobre o conceito de poder. Este conceito pode ser confundido com força, assim “a força é a 

qualidade natural de um indivíduo isolado, o poder passa a existir entre homens quando eles 

agem juntos, e desaparece no instante em que eles dispersam” (ARENDT, 1983:212-13, apud 

SOUZA, 2013, p.80). 

O poder que discutimos aqui ao conceituar território não se limita ao poder de um só 

indivíduo, de um grupo ou do Estado, mas o poder que “exerce com referência a um território 

e, muito frequentemente, por meio de um território” (SOUZA, 2013, p.87). Além de sua 

“dimensão política das relações sociais” (SOUZA, 2013, p.88), o autor evidencia que a 

cultura e a economia também estão contemplados no território e se faz a seguinte pergunta 

“quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse espaço?” (SOUZA, 2013, 

p.89). 

A partir desta reflexão e conceituação sobre o território, o poder exercido, o conceito 

na BHRP e como base do trabalho. A compreensão do território possibilita que o zoneamento 

seja um método da lei de recursos hídricos para a gestão e planejamento. Assim, identificar a 

dinâmica de cada atividade e propor as potencialidades e fragilidades da mesma, minimiza ou 

impede a degradação do ambiente. 

Para Tucci e Mendes (2006, p. 134), o desenvolvimento sustentável tem como 

objetivo e desafio o equilíbrio entre o “desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade 
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do meio ambiente”, da qual teve maiores debates e discussões em 1992 no Rio de Janeiro, 

organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), que definiu instrumentos de 

planejamento ambiental, ecológico, social, político, econômico, demográfico, cultural, 

institucional e espacial. A visão integrada dos ambientes, condicionantes socioeconômicos, 

sistemas hídricos e as disciplinas do conhecimento estão reunidos na gestão dos recursos 

hídricos.   

A BHRP uma vez definida como unidade territorial, com usos múltiplos da água e do 

território, tem como necessidade o zoneamento, que possa contribuir com um banco de dados 

das informações fisiográficas e que sugira possibilidades de atividades de acordo com a 

potencialidade e vulnerabilidade da mesma. Considerando a extensão da bacia, 2.336 km², se 

torna uma área adequada para a modalidade do estudo em zonas, assim como permite a 

operacionalização e intervenção das informações obtidas. 

 

2.3 Geotecnologias e Análises Ambientais em Bacias Hidrográficas 

 

[...] as geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta, 

processamento, análise e oferta de informações com referência geográfica. 

As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software e 

peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas para tomada de 

decisões. Dentre as geotecnologias podemos destacar: sistemas de 

informação geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de 

posicionamento global e a topografia (ROSA, 2005, p. 81). 

 

Rosa (2005) esclarece que o Sistema de Informações Geográficas (SIG) também é 

confundido com o geoprocessamento. Para diferenciar o autor explica que o SIG processa 

dados gráficos e alfanuméricos, análise espacial e modelagem com utilização de software 

(programas), hardware (equipamentos), dados (primários e secundários), peopleware 

(usuários) e metodologias de análise. E o geoprocessamento sendo um conceito abrangente 

que representa inúmeros tipos de processamento de dados georreferenciados.  

Câmara, Davis e Monteiro (2001, p. 1) afirmam que o geoprocessamento “denota a 

disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o 

tratamento da informação geográfica”. Florenzano (2005, p. 25) complementa ao afirmar que 

“o uso de ambientes computacionais de SIG facilita a integração de dados de sensores 

remotos com aqueles provenientes de outras fontes, bem como a análise espacial e a 

modelagem dos ambientes, permitindo realizar a projeção de cenários futuros”. 
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O Sensoriamento Remoto, de acordo com Vilhena et al. (2012, p. 1625), “faz parte do 

universo das geotecnologias. Este tem sido um instrumento tecnológico cada vez mais 

utilizado e valorizado para os estudos geográficos, especialmente no que tange às questões 

ambientais e socioespaciais”. É uma “forma de obter informações de um objeto ou alvo, sem 

que haja contato físico com ele”, por meio da radiação eletromagnética refletida e/ou emitida 

por fontes naturais ou artificiais (radar), seja por sensores de satélite ou aeronaves (ROSA, 

2005). 

Outra ferramenta muito utilizada das geotecnologias são os sistemas de 

posicionamento como o Global Navigation Satellite System (GNSS) formado com a 

combinação do Global Positioning System (GPS) e o Global Navigation Satelite System 

(GLONASS – sistema Russo equivalente ao GPS). Para Rosa (2005, p. 86), “esta combinação 

de sistemas vem trazer vantagens substanciais não só pelo maior número de satélites 

disponíveis, como também pelo fato do GLONASS não estar sujeito à codificação do código 

P (AS)”. 

Os estudos geográficos na análise espacial das bacias hidrográficas são representativos 

com as geotecnologias, pois, a partir dos bancos de dados formados de informações sobre 

entradas/input e saídas/output, o resultado é a avaliação integrada dos elementos físicos e 

sociais. A partir da avaliação integrada dos elementos que compõem a bacia hidrográfica, por 

meio do SIG, a projeção destes dados para mapas temáticos via geoprocessamento “é 

extremamente útil para gerenciamento, manejo, controle, cadastramento e acompanhamento 

da dinâmica e comportamento dos objetos inerentes às áreas estudadas” (NASCIMENTO et 

al. 2013, p. 2258). 

A bacia hidrográfica é uma unidade de gestão e planejamento que demanda 

cadastramento de informações, controle, manejo, acompanhamento para os gestores e a 

disponibilidade dos dados para a sociedade. E a aplicação destas tecnologias para a tomada de 

decisão e aplicação de instrumentos como o Zoneamento Ecológico Econômico. 

 

3 ÁREA DE ESTUDO  

 

O estudo foi realizado na Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO (Mapa 1), com 

extensão de 2.336 km². Suas principais nascentes situam-se na latitude 18º3’43’’S e longitude 

51º1’51’’O a 820 metros de altitude, estando a foz situada no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de São Simão na latitude 18º42’09’’S e longitude 50º21’67’’O a < 400 metros de 

altitude. Drena parte dos territórios dos municípios de Quirinópolis, Cachoeira Alta e Rio 
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Verde, inseridos na mesorregião Sul Goiano integrando a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba 

(ANA, 2000). Além disso, encontra-se em processo de instalação na bacia um trecho da 

Ferrovia Norte-Sul.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicou o censo do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para o ano de 2010 (IDH-M) dos três 

municípios em que está inserida a bacia – que apresenta um índice alto (0,700- 0,799). O 

IDH-M utiliza indicadores de renda, longevidade e educação, variando de 0 a 1.  

A bacia apresenta grande diversidade de ambientes, entre eles vegetação nativa em 

diferentes feições de Cerrado, com destaque para o Cerrado típico (stricto sensu) e o 

Cerradão. O volume da rede hídrica pelos canais distribuídos em toda a bacia é importante 

para o abastecimento da área urbana de Quirinópolis que faz a captação de água no Ribeirão 

das Pedras, principal tributário da bacia. A rede hídrica se faz importante para a irrigação, 

dessedentação dos animais e para as indústrias. A BHRP apresenta considerável diversidade 

de ambientes com variados aspectos físicos e culturais.  

 

 MAPA 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
  FONTE: IBGE (2018), SIC Goiás (2006).  

  ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Levantamentos Bibliográfico e Documental 

As bases de referência deste trabalho foram extraídas via recursos online dos sites que 

disponibilizaram fontes documentais dos dados censitários e vetoriais para a confecção dos 

mapas temáticos e climogramas (Quadro 1). 

QUADRO 1:Fontes de referência e documental para a confecção dos mapas. 

Fontes de Referências Fontes Documentais Mapas 

Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) 

A partir das variáveis do clima: 

temperatura, precipitação e do 

balanço hídrico das estações de Jataí, 

Rio Verde e Itumbiara (em Goiás) e 

Paranaíba (Mato Grosso do Sul) 

 

Pluviométrico  

Erosividade 

Superintendência de Geologia e 

Mineração (SGM/SIC) 

O dados foram disponibilizados pelo 

Sistema Estadual de Geoinformação 

(SIEG) do estado de Goiás com as 

bases de dados 

 

Geomorfologia 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

 

O banco de dados vetoriais de 

litologia, hidrografia, estrutura 

Compartimentação 

Geomorfológica 

Geologia 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

 

O dados foram disponibilizados pelo 

Sistema Estadual de Geoinformação 

(SIEG) do estado de Goiás com as 

bases de dados do Projeto RADAM 

BRASIL de 1983. Além de dados 

censitários e socioeconômicos 

 

 

 

Solos 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

O dados foram disponibilizados pelo 

Sistema Estadual de Geoinformação 

(SIEG) do estado de Goiás com as 

bases de dados 

 

Rede Hidrográfica  

United States Geological Survey 

(USGS) 

Imagens do satélite Landsat8 

(223073 e 222073), Landsat5 

(223072 e 222073) e SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission, na 

língua portuguesa Missão 

Topográfica de Radar Transportado 

SE-22-Y-B / SE-22-Z-A) com 

resolução de 30 metros 

 

 

Hipsometria,  

Declividade 

Dissecação do relevo  

Uso da terra 

FONTE: SILVA (2018). 
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4.2 Mapeamentos  

 

As bases de dados foram processadas pelo Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

ArcGIS 10.1® licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de 

Goiás-Regional de Jataí.  

Em laboratório foram criado o roteiro com pontos preestabelecidos e realizado 

trabalho de campo nos dias 20 e 21 de abril de 2018, para a validação dos dados físicos e uso 

e cobertura da terra. 

A delimitação da BHRP foi realizada por meio da imagem SRTM, transformada em 

polígono e consequentemente o recorte das demais bases: malha viária, malha ferroviária, 

área urbana, rede de drenagem, geologia, relevo, pedologia, compartimentação 

geomorfológica, clima. Assim como para gerar dados de hipsometria, dissecação e 

declividade. 

Para a confecção dos mapas de pluviosidade e erosividade da BHRP foram utilizadas 

as médias históricas anuais das estações do INMET, número de dias de precipitação e 

precipitação total, lançadas no Excel para o cálculo das médias anuais. Inserido estes dados no 

Software ArcGIS 10.1®, para gerar os índices pluviométricos.  

O mapa de geologia utilizou a base cartográfica na escala 1:500.000 da SGM/SIC e a 

Folha SE 22 Goiânia do Projeto RADAMBRASIL de 1983 na escala de 1:250.000 frente ao 

uso das normas do Manual Geológico para as texturas e ordem cronológica geológica. 

Para o mapa de compartimentação geomorfológica utilizou a interpolação das 

informações geológicas e geomorfológicas, numa escala de 1:250.000. Com a metodologia de 

Ross (1992) é proposto uma classificação taxonômica do relevo, sendo a interpolação dos 

dados do Eon da Idade Máxima, fanerozóico, e o tipo de rochas, a partir destas informações a 

morfoestrutura é reclassificada. Na BHRP a escala é pequena e por isso não foi feita a 

morfoescultura, que é uma subdivisão da morfoestrutura. Além destas informações, as formas 

do relevo foram analisadas de acordo com suas rugosidades em conjunto com as curvas de 

nível sobrepostas. 

O mapa pedológico foi confeccionado com as bases cartográficas de 1:250.000 do 

Projeto RADAMBRASIL. As normas para classificação das texturas foram realizadas pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA). 
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O mapa de declividade seguiu as normas de confecção da EMBRAPA com as 

respectivas porcentagens de declividade. Já para o mapa de hipsometria seguiu-se uma ordem 

entre as cotas a cada 100 metros.  

Todos os mapas temáticos foram projetados no sistema de coordenadas geográficas 

Datum SIRGAS 2000 UTM ZONE 22 S, na escala de 1:400.000 para apresentar em folha A4, 

mas sendo possível visualizar os mapas em escala de 1:250.000. 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

5.1 Clima  

 

O clima, sendo o mais abrangente da análise integrada, é determinado pela posição 

geográfica da bacia, que está situada nos centros de ação inter e extratropicais – como a do 

Atlântico Sul, que gera a massa tropical atlântica (Ta) descrita como Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) e em conjunto com outras massas de ar determinam o regime de 

chuvas, mais intensos entre os meses de novembro e março; como os Sistemas de Circulação 

Perturbadora de W (linhas de Instabilidade Tropical-IT) e Sistema de Circulação Perturbadora 

S (anticiclone polar e Frente Polar-FP). (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008) 

Conforme Nimer (1979 apud MARTINS 2015, p.82): 

 

[...] destaca-se que a posição da Bacia do Rio Paranaíba na metade do 

caminho entre as áreas equatoriais e temperadas, faz com que a região seja 

atingida por perturbações do sul (associadas às Massas Polares), de leste 

(ondas que se deslocam na região equatorial no sentido oeste-leste) e de 

oeste (relacionadas com centros de baixa pressão, que recebem o nome de 

Linhas de Instabilidade Tropical). Ainda segundo Nimer (1979), estas 

perturbações de oeste, que ocorrem com maior frequência na primavera e no 

verão, associam-se à alta umidade amazônica (Massa Equatorial 

Continental) provocando chuvas na região. Quando associadas às frentes 

frias que, mesmo no verão, continuam atuando, forma-se um “corredor” 

entre a região amazônica e o litoral do sudeste conhecido como Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável por precipitações 

contínuas e intensas na região, por períodos que se estendem de 3 a 7 dias 

(NIMER, 1979 apud MARTINS, 2015, p.82). 

 

Enquanto que com a massa polar atlântica (Pa), massa de ar fria que favorece a 

estiagem durante o inverno, de maio a agosto as temperaturas ficam em torno de 10°C a 27°C. 

Ou seja, com duas estações definidas, de inverno seco e de verão úmido (27° a 33°C). No 

período seco as plantas nativas suportam normalmente, mas para a agricultura é o período de 
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risco. Com médias pluviais anuais de 500mm a 1800mm (SILVA, ASSAD & 

EVANGELISTA, 2008). 

A variação pluviométrica (Mapa 2) da BHRP oscilou entre 1.300 a 1.500 mm anuais 

no médio e baixo curso do Rio Preto, somente próximo às nascentes, localizadas em áreas de 

topo plano, observou-se a média de 1.500 a 1.600 mm anuais. 

Na classificação de Köppen o clima da bacia é Aw, que corresponde ao clima de 

savana. Pode-se analisar a distribuição da temperatura compensada média e precipitação total 

mensal nos climogramas das estações de Jataí-Go (Figura 1) e Rio Verde (Figura 2). A 

escolha pela elaboração dos climogramas destas estações se deu pela proximidade da BHRP, 

em comparação das estações de Paranaíba/MS e Itumbiara/GO (Quadro 2). Além de existirem 

poucas estações é preciso uma rede mais completa para dar uma base mais sólida a estudos 

hidroclimáticos. 

 

QUADRO 2: Estações Pluviométricas utilizadas para a interpolação de dados para a BHRP. 
Estação Pluviométrica Operação Altitude (metros) 

Itumbiara/GO (83523) 06/1989 a 12/2017 449 

Jataí/GO (83464) 11/1978 a 12/2017 662,86 

Paranaíba/MS (83565) 07/1971 a 12/2017 331,25 

Rio Verde/GO (83470) 01/1971 a 12/2017 774,62 

 FONTE: INMET (2017). 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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 MAPA 2: Pluviosidade da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
 FONTE: INMET (2017).  
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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A estação de Jataí/GO (83464) está a 662 metros de altitude, teve início de operação 

em novembro de 1978, os dados foram analisados até 2017. Observou que a precipitação 

média mais alta ocorreu entre os meses de dezembro com 304 mm, a março com 265 mm. 

Com uma temperatura média de 24ºC. Sendo as temperaturas médias mais baixas ocorrem 

durante o inverno, coincidindo com o período de estiagem onde praticamente não se registram 

chuvas e a umidade relativa do ar é muito baixa. As maiores médias de temperatura 

coincidem com os meses chuvosos, sendo os maiores valores registrados em outubro. 

 

Figura 1: Climograma da Estação de Jataí/GO (83464), média mensal de 11/1978 a 12/2017. 

 
FONTE: INMET (2017).  
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

A temperatura máxima anual média de Jataí oscilou entre 28ºC no mês de julho e 35ºC 

em setembro e outubro, enquanto a pluviosidade mais concentrada no mês de novembro com 

396 mm e nos meses de junho a setembro inferior a 10 mm. 

A temperatura mínima anual média oscila, sendo no mês de julho com temperatura de 

10ºC e nos meses de novembro a março com temperaturas de 20ºC. Observou que entre os 

meses de abril a outubro – onde os índices pluviométricos são menores – a temperatura 

também foi baixa.  

A estação de Rio Verde/GO (83470), situa-se a 774 metros de altitude e teve sua 

operação iniciada em janeiro de 1970, sendo analisados os dados dezembro de 2017. No 

climograma de Rio Verde/GO observa-se que a média de precipitação mais alta ocorreu entre 
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os meses de fevereiro com 249 mm e março com 251 mm, já nos meses de outubro a janeiro a 

precipitação ficou de 138 a 165 mm. Temperatura em média de 23ºC registrada nestes meses. 

 

Figura 2:Climograma da Estação de Rio Verde/GO (83470), média mensal de 01/1971 a 12/2017. 

 
FONTE: INMET (2017).  
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

Nos meses de abril a setembro ocorrem as menores médias pluviométricas e térmicas. 

Em junho a média chegou a zero e abril com 59mm. A média de temperatura mínima 

prevaleceu nos meses de maio e junho com 21ºC, em setembro a média de temperatura 

máxima da estação ficou próximo a 25ºC. 

A temperatura mínima média de Rio Verde/GO em 2017 foi registrada no mês de 

julho com 21ºC e em maio, junho, setembro oscilou entre 15ºC e 18ºC, assim como os índices 

pluviométricos foram menores, com no máximo 60 mm entre os meses de maio a setembro. 

A temperatura máxima média de Rio Verde/GO em 2017 prevaleceu entre 29ºC e 

30ºC. A pluviometria maior registrada foi no mês de janeiro com 343 mm, em março com 309 

mm. 

A rede hidrográfica (Mapa 3) da BHRP apresenta grande importância para o 

abastecimento da área urbana de Quirinópolis-GO, sendo a captação no Ribeirão das Pedras, 

assim como seus recursos hídricos para a irrigação, seja pela cultura permanente ou 

temporária, para usos recreativos como as cachoeiras e a dessedentação de animais ao longo 

do seu curso d’água. A rede hidrográfica apresenta uma quantidade significativa de cursos 

d’água de primeira e segunda ordens, distribuídos em toda a bacia, seja por córregos, ribeirões 

e o próprio Rio Preto. Nas serras a quantidade de canais de primeira ordem é maior, com uma 

maior quantidade de nascentes. No baixo curso a frequência diminui. 
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MAPA 3:Rede Hidrográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
 FONTE: IBGE (2018).  
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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5.2 Geologia 

 

A geologia da bacia é representada por formações que integram a Bacia Sedimentar do 

Paraná que comporta-se como uma unidade autônoma geotectônica, de idade fanerozóica 

(RADAMBRASIL, 1983). As unidades litoestratigráficas (Mapa 4) da BHRP são a formação 

Serra Geral (Grupo São Bento), do período Jurássico, que corresponde a 18,34 % da área, 

com origem em um vulcanismo fissural de caráter básico. Com características de derrames de 

basaltos, riolito, expressão areal de coloração creme-amarronzado, cinza-escuro e esverdeado. 

Sua textura pode ser afanítica ou amigdaloide, provenientes das rochas ígneas, outra 

característica são as camadas sedimentares e com presença de intertrapes areníticos finos e 

muito finos do Grupo São Bento (RADAMBRASIL, 1983). Esta formação está presente nos 

principais canais de drenagem do médio curso até a foz.  

O Grupo Bauru, proveniente do cretáceo de características de areais, vai originar duas 

formações na bacia, Adamantina (conhecida regionalmente como Vale do Rio do peixe) e 

Marília. As características litológicas da formação Adamantina, que tem o percentual de 

59,23% da área, são compostas por arenitos finos e muitos finos, de coloração que varia entre 

cremes e cinza esverdeado, a desagregação dessas rochas podem formar extensos e espessos 

areiões (RADAMBRASIL, 1983). Na BHRP esta formação é representada por material 

inconsolidado nos alto e médio curso. 

A Formação Marília (corresponde a 16,84% da área) tem como características um 

relevo movimentado, de escarpas abruptas e topos aplainados, áreas de relevo residual 

(serras).  Caracterizada pelos arenitos finos a grosseiros, com coloração que varia entre os 

vermelhos aos esbranquiçados, dão origem aos arenitos argilosos, argilitos, arenitos calcíferos 

concreções de calcário. Esta formação pode ser comparada a Adamantina, pois a intensa 

intemperização e a alteração pedogenética que favorece estas formações. (RADAMBRASIL, 

1983). Estas estruturas são encontradas no alto curso e divisores de água da bacia, sobretudo 

em áreas de serras. 

As Coberturas Detrito-Lateríticas Terciárias e Quaternárias Indiferenciadas 

(conhecidas regionalmente como Formação Cachoeirinha), recobrem 1,59% da área. 

Apresentam textura argilosa, sedimentos arenosos, raros níveis conglomeráticos, horizontes 

de concreções limoníticas, mais comum em superfícies aplanadas com cotas superiores a 800 

metros (RADAMBRASIL, 1983). A bacia foi diagnosticada nas bordas superiores em 

pequenas porções no divisor das bacias hidrográficas do Rio Claro e Rio dos Bois.  
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 MAPA 4: Geologia da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO.

 
 FONTE: Superintendência de Geologia e Mineração (2008).  
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Os Depósitos Aluvionares (Cenozóico) correspondem a 4% da área, embasam a área 

interfluvial no centro da bacia, características de depósito de areia, cascalho, silte, argila 

(RADAMBRASIL, 1983). Nesta área está localizada a maior várzea da bacia, composta por 

veredas e diferentes feições de áreas úmidas.  

 

5.3 Relevo 

 

A distribuição da rede hidrográfica está relacionada às formas de relevo e apresenta 

relação intrínseca com a hipsometria (Mapa 5), ou seja, a altimetria do terreno dividida em 

classes com intervalo de 100 metros. Na bacia prevalece terrenos com menores altitudes, em 

cotas de 300 a 500 metros no médio e baixo cursos. As maiores cotas concentram-se no alto 

curso e nos divisores de água, que também apresentam uma maior densidade de drenagem e 

número de nascentes, em cotas entre 600 e 900 metros.  

No perfil topográfico é possível observar a variação de relevo da nascente à foz da 

bacia, além da quantidade de afluentes do Rio Preto entre as cotas de 400 e 800 metros em 

uma extensão 90 Km da bacia, desde a nascente a foz. 

A declividade apresentada pelo terreno (Mapa 6), analisada considerando os intervalos 

de classes da EMBRAPA, determina um ambiente predominantemente plano a suave 

ondulado, com inclinações de 0-3% e de 3-8% respectivamente. As classes de 8-20% e 20-

45% representam relevo ondulado e forte ondulado, sobretudo no alto curso e nos divisores de 

água, e as classes 45-75% e > 75% foram diagnosticadas nas encostas das vertentes abruptas 

dos divisores de água e serras. A dissecação do relevo mais acentuada se concentra nas bordas 

das escarpas, com predomínio das formas suavizadas, modeladas dos interflúvios separando 

os vales, com cachoeiras, corredeiras e potencial hidrelétrico. 

O relevo da bacia é residual de topo dissecado, constituído pela Bacia Sedimentar do 

Paraná, da subunidade do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, sua altimetria varia de 

350 a 1.000 m de altitude. Desenvolve-se sobre as rochas dos Grupos São Bento, Bauru e de 

sedimentos inconsolidados do terciário. Forma-se uma paisagem de chapadões e de modelos 

tabulares (RADAMBRASIL, 1983). Na compartimentação geomorfológica (Mapa 7) foram 

diagnosticados os Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, as Planícies Fluviais 

e a Superfície Erosiva Tabular.  
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 MAPA 5: Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO 

 
 FONTE: USGS (2017), EMBRAPA (1979). 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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MAPA 6: Declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
FONTE: USGS (2017), EMBRAPA (1979).  
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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MAPA 7: Compartimentação Geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
 FONTE: EMBRAPA (2018). Adaptado por ROSS (1992) e RADAMBRASIL (1983).  

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Estas compartimentações, se comparadas a geologia da área, demonstram que as 

variações do relevo, seja mais movimentado como Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar 

do Paraná variando, a Superfície Erosiva Tabular com sedimentos arenosos em altitudes 

maiores e planas, ou na Planície Fluvial com os depósitos de sedimentos em áreas úmidas e 

altitudes menores, exercem a dinâmica dos aspectos físicos, que mais adiante na descrição dos 

solos são evidentes.  

Sendo as áreas mais planas e com baixa dissecação apresentam maior aptidão a 

atividades agropecuárias, principalmente para a agricultura mecanizada que se desenvolve em 

terrenos com até 12% de inclinação, o que pode explicar o rápido avanço das áreas cultivadas 

com cana. 

 

5.4 Solos  

Os tipos de solos (Mapa 8) na área da Bacia Hidrográfica do Rio Preto, seguem a 

classificação da EMBRAPA (2006), no segundo nível categórico. Sendo os Latossolos 

Vermelhos (LV), que correspondem a 70,72% da área da bacia, altamente intemperizados, 

além do fator dominante do clima tropical. A maioria dos minerais são secundários 

provenientes da fração argila, e os primários de silicatos, hematita, goethita. Textura média a 

fina, pelos processos de ferralitização. Saturação por bases baixa (V < 50%), no horizonte B 

latossólico pode ser maior que 50 cm, com baixo teor de silte que permite a permeabilidade de 

água, coloração vermelho-escuro, que na matriz corresponde a 4YR da carta de Munsell 

(EMBRAPA, 2006). 

O Latossolo vermelho-amarelo (LVA), a saturação com bases é a mesma do LV, área 

de 4,07%, com coloração que varia entre vermelho à amarelada, presentes em relevos 

residuais de aplainamento de topografia plana, de estruturas maciças ou em blocos 

subangulares, mineralogia das rochas sedimentares como os folhelhos, das metamórficas 

como xisto e filito, com sedimentos argilosos a argilosos arenosos, expressos em pequenas 

porções do alto curso da bacia (EMBRAPA, 2006). 

Os Argissolos vermelho-amarelos (PVA) recobrem 18,33% da bacia e são 

caracterizados por material mineral, apresentam horizonte B textural (Bt) com acumulação de 

argila. Sua coloração vermelho-amarelo é devido aos óxidos de ferros elevados, presente nas 

encostas, com profundidade e texturas variáveis, pode caracterizar erosões significativas 

mesmo sendo solos profundos devido às condições do relevo suave ondulado (EMBRAPA, 

2006). De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) (2006) no 

sistema RGB e se faz presente na parte alta da bacia e nas vertentes.   
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  MAPA 8: Solos da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO 

 
 FONTE: RADAMBRASIL (2005).  
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Os Neossolos Litólicos (RL) com 5,34% da área se fazem presentes pois estão 

associados aos solos arenosos, com saturação por bases baixas e altas; o horizonte A pode 

estar diretamente sobre a rocha ou sobre o horizonte C, sua textura de cascalho é por conta 

dos fragmentos da rocha; ocorre nas bordas da bacia, que se desenvolve solos como 

argissolos, neossolos e uma pequena fração de latossolos (EMBRAPA, 2006). 

Os Neossolos Quartzarênico (RQ), mesmo sendo em menor percentual de 0,40%, 

fazem presentes baixos teores de argila, baixa capacidade de agregação de partículas, pois são 

provenientes de rochas quartzíticas e areníticas. São solos profundos, de textura arenosa, 

possuem no máximo 15% de argila e sequência de horizonte A para C (EMBRAPA, 2006).  

O Gleissolo Háplico (GX) (1,14%), caracterizado com textura de argila com atividade 

baixa e saturação por bases (V ≥ 50%), tipo de solo pouco desenvolvido que forma 

sedimentos aluviais, com acúmulo de matéria orgânica e de oxirredução, ou seja, 

característica mal drenado do solo hidromórfico, presente nas várzeas em relevos planos e de 

coloração acinzentada. Sendo este importante para o abastecimento da rede hídrica por 

agrupar canais fluviais em grande quantidade e da vegetação densa (EMBRAPA, 2006). 

A BHRP apresenta muitos solos arenosos no médio curso, pois a variação de tipos e 

texturas de solos é muito grande em uma vertente e a escala de pouco detalhe utilizada 

generaliza as classes. E a área de gleissolos pode ser provavelmente maior que a demonstrada 

no mapa pedológico. 

A BHRP apresenta nítidas dinâmicas e interdependências entre o clima, relevo para o 

uso e cobertura da terra, estas atividades de ocupação serão discutidas na segunda seção deste 

trabalho.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na dinâmica dos aspectos físicos da paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO 

pode-se verificar até o momento, que as teorias de sistemas são um componente eficaz para 

analisar, compreender e resultar nos processos bióticos, abióticos apresentados na visão dos 

sistemas integrados com utilização das ferramentas de geotecnologias. 

Assim como os aspectos físicos favorecem o processo de ocupação na bacia, e 

consequentemente na economia da mesma. Pois os tipos climáticos da BHRP contribuíram 

para a dinâmica dos elementos geológicos, de acordo com a quantidade de chuva distribuída 

ao longo da bacia e a oscilação da temperatura. A partir das oscilações entre temperatura e 

quantidade de chuva (sendo um dos fatores) a intemperização das rochas formam relevos e 
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solos, e por consequência deste processo resultaram a formação Adamantina (59,23%); que 

prevaleceu entre relevos suaves a suave-ondulados com altimetrias entre <300 a 500 metros 

de altitude; a compartimentação geomorfológica predominou o Planalto Setentrional da Bacia 

do Paraná; e com isso a classificação dos solos foram os Latossolos Vermelhos (70,72%) e 

Argissolos Vermelho-Amarelo (18,33%) com maior representatividade na bacia.   

Esta variedade de solos e relevos em sua maioria suave favorecem a ocupação do 

território com atividades como para pastagem e para grãos. Além destas características serem 

importantes para a classificação das zonas de acordo com suas fragilidades e potencialidades   
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II – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DINÂMICA DE USO 

E COBERTURA DA TERRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO/GO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos aspectos socioeconômicos e as alterações do uso e cobertura da terra da 

Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO possibilitam diagnosticar a dinâmica exercida na área 

que é unidade territorial de estudo, planejamento e gestão. Da mesma forma, o conhecimento 

destes elementos fornece informações necessárias para o Zoneamento Ecológico Econômico, 

que avalia as potencialidades e fragilidades do meio de acordo com as atividades exercidas e 

tem como proposta para as áreas de fragilidade outros tipos de atividades que evitem a 

degradação.   

O Cerrado Goiano teve sua ocupação pela agropecuária a partir do século XVIII e a 

maior intensidade de ocupação ocorreu após as décadas de 1960/1970, a partir das políticas 

públicas, construção de Brasília e instalação de meios de transporte férricos, aquáticos e 

terrestres. Com a ocupação intensiva, um novo modelo de produção no campo predominou: as 

monoculturas e pecuária intensiva. A vegetação do bioma Cerrado restou apenas em áreas de 

preservação permanente, em encostas, reservas legais e matas ciliar e de galeria. O Ministério 

do Meio Ambiente destaca que o Cerrado ocupava 22% do território nacional, mas deste 

bioma só se encontra em áreas de preservação integral que correspondem a 8,21% atualmente.  

Na utilização dos recursos naturais no Sul Goiano, a princípio na Bacia Hidrográfica 

do Rio Preto, pode-se diagnosticar a dinâmica do uso e cobertura da terra por meio de 

imagens de satélite de 1997, 2007 e 2017. Esta dinâmica de ocupação transformou os 

territórios das bacias hidrográficas em ambientes antropizados, sobretudo após a instalação de 

usinas de biocombustíveis na região. Os municípios em que a BHRP está inserida (Cachoeira 

Alta, Quirinópolis e Rio Verde) apresentam aspectos socioeconômicos que favoreceram a 

dinâmica das atividades – como os incentivos fiscais nas áreas agropecuária e 

sucroenergética. 

A partir da instalação das usinas e áreas de plantio de cana-de-açúcar, houve uma 

dinâmica recente na paisagem que favoreceram uma nova ocupação do território. Em sua 

maioria, as áreas de pastagem foram substituídas por áreas de plantio de cana, sobretudo no 

médio e baixo curso da BHRP, e os serviços terceirizados trouxeram novos trabalhadores para 



48 

os municípios inseridos na bacia, como uma nova oportunidade de trabalho e qualidade de 

vida.  

Esta seção tem como objetivo avaliar os fatores socioeconômicos e como eles são 

condicionantes na dinâmica de uso e cobertura da terra. Os dados socioeconômicos e de uso e 

cobertura da terra dos municípios em que a bacia está inserida vão subsidiar o estudo do ZEE 

como proposta final desta dissertação.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Processo de ocupação regional 

 

Haesbaert e Limonad (2007) exemplificam que o discurso sobre o território de caráter 

político, econômico e cultural ignorou as bases naturais para a conformação dos territórios. 

Como exemplo, a obra de Cataia (2011) sobre o território político que o define como 

poder/soberania do Estado – independente dos tipos das estruturas físicas.  

Mas como afirma Silva (2013), “todo Estado é territorial, mas nem todo território é 

estatal; a arte de governar é um exercício de poder e consiste em governar coisas e pessoas 

numa dada configuração espacial”. Com isso, as funções das sociedades exercidas no 

território são também a sobrevivência da qual pode-se transformar em Estado. 

O território que discutimos neste trabalho exerce várias concepções e por diferentes 

conceitos de cada autor. Aqui, o território é de relações de poder. Para Souza (2013) na 

análise socioespacial o conceito de território envolve as relações de poder das dimensões das 

relações espaciais e as projeções em forma de materialidade - o que o autor chama de 

substrato espacial material. 

Arrais (2016) afirma que a ocupação econômica do território goiano ocorreu por 

interesses da metrópole portuguesa no século XVIII com a exploração aurífera. A rede 

urbana, lavouras e pecuária também passaram a integrar a economia goiana no século XIX. O 

autor descreve que a ferrovia implantada próximo ao Rio Paranaíba permitiu a ampliação das 

trocas com a região Sudeste. (ARRAIS, 2016) 

Já em 1920, o território goiano se destacava como o terceiro maior rebanho bovino 

com mais de 3 milhões de cabeças e o quarto em produção de arroz. Entre os municípios que 

se destacaram estavam Jataí, Rio Verde e Mineiros, no Sudoeste, que concentravam 14,6% do 

rebanho total do estado. No cultivo de arroz se destacavam Catalão, Corumbaíba e Morrinhos, 

no Leste, com 19,7% do total da produção goiana (ARRAIS, 2016).  



49 

Arrais (2016) descreve que as estradas eram precárias e que era possível transportar 

somente a mercadoria “autotransportada”, como o gado. Segundo o autor, a expansão da 

Estrada de Ferro Goiás ampliou a troca e a expansão da economia goiana, além ser a 

responsável pelas primeiras pontes construídas no século XIX sobre o Rio Paranaíba, que 

divide Goiás e Minas Gerais. A construção da ferrovia que adentrava em Goiás promoveu 

dois grandes impactos: o impacto ambiental, com a retirada da vegetação nativa e a utilização 

de lenha para os dormentes; e as relações de trabalho com conflitos devido ao avanço da rede 

técnica.  

Em 1950, o território goiano passa pelo processo de urbanização e de projetos 

nacionais de incorporação da fronteira agrícola. Com a modernização agrícola reduziu-se o 

volume de cultivos tradicionais, levou à transformação das condições do trabalho e à perda da 

biodiversidade.  

Os municípios inseridos no Sul Goiano, entre eles Quirinópolis, surgiram quando o 

Governador Providencial de Goiás (Luiz Gonzaga de Camargo Fleury) isentou o pagamento 

de impostos para a criação de bovinos para os que se estabeleciam no Sudoeste. Após esta 

isenção, a ocupação regional foi se intensificando, tendo a pecuária como principal atividade 

econômica, em comparação à agricultura nos dias atuais (OLIVEIRA; PAULA, 2014).  

Para Pierre George (1991) a agricultura se define como a domesticação das plantas e 

dos animais úteis ao homem. E a diversidade dos recursos naturais permitiu aos humanos 

adaptarem sua agricultura com o objetivo de assegurar a alimentação. Mais adiante em seu 

resgate histórico sobre a mesma, o autor destaca que a agricultura comercial substitui a 

alimentar. Para o agricultor, o valor da renda da terra depende dos lucros gerados por unidade 

de superfície e passa então ao mecanismo econômico aplicado à escala mundial.  O autor 

conclui que as condições climáticas (o frio e a aridez), são as que limitam o espaço agrícola 

em seu estudo na Europa. As atividades que podem suportar tamanha variação dos recursos 

naturais são o gado, mas com os meios técnicos aplicados na agricultura há possibilidade de 

adaptação das mesmas (GEORGE, 1991). Com isso, a área de estudo apresenta clima tropical, 

do qual pode ocorrer déficit hídrico no período de inverno ou uma saturação do solo com um 

volume grande de chuva no verão. Para amenizar as perdas e adaptações das plantas para o 

cultivo, a tecnologia avançou desde os planos de governo para a ocupação goiana.  

O início marcante das mudanças ocorridas no Centro-Oeste foi com a política nacional 

de 1930 com a “Marcha para o Oeste” criada por Getúlio Vargas, que incentivou a ocupação 

do Cerrado com a abertura de vias e ocupação em um eixo que ia até Mato Grosso/Rondônia 

pela atual BR-364, mas principalmente com abertura de pastagens. A rede urbana se 
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desenvolveu com a construção de Brasília-DF, em 1960, por Juscelino Kubitschek que 

incentivou a indústria base, a energia, a alimentação, o transporte e a educação. Este processo 

de mudanças da ocupação humana e econômica favoreceu a rede, com a produção de bens e 

serviços, com a produção e projeção espacial havendo uma faceta da totalidade social 

(CORRÊA, 1994). 

Em 1971 outros incentivos regionais como o Fundo de Expansão da Indústria e do 

Comércio (FEICOM), a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI) e a Companhia de 

Distritos Industriais de Goiás (GOIÁS INDUSTRIAL), estimulavam a indústria e a logística. 

Conforme Borges (2014, p. 167), “numa época em que a questão ambiental ainda não tinha 

entrado na pauta dos governos e organismos internacionais, Goiás lançava o seu programa de 

atração de indústrias com o lema: ‘Traga sua poluição para Goiás’”. 

A partir da década de 1980 a crise avançou com uma grande quantidade de planos, 

programas e projetos para alavancar a economia e o desenvolvimento do país. Com isso, 

financiadores como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  (BNDES) 

não suportaram a demanda e a crítica da governabilidade do Brasil (pois foram intensas) da 

qual se encaminhou para uma crise fiscal. Assim, houve uma transição da responsabilidade de 

projetos de desenvolvimento do Governo Federal para o Estado (MATOS, 2002). 

O Estado de Goiás criou o programa Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) em 1984 que tinha como meta atrair 

investidores para o estado, com incentivos fiscais estimulando a indústria e agropecuária. O 

crescimento socioeconômico serviu de estímulo para que em 2000 evoluísse para o 

PRODUZIR, com o objetivo de incentivar outros setores e pequenas empresas (BARROS, 

2015; MATOS, 2002). 

O programa de incentivos fiscais favorece o financiamento ou o crédito outorgado de 

parcela do ICMS (pode-se chegar a 73% do ICMS recolhido) que deveria ser pago pelas 

empresas que se instalam ou ampliam suas operações em território goiano (ARAÚJO, 2017).  

O autor conclui que há uma concentração entre as regiões que receberam estes incentivos. 

Quirinópolis possui 11,9% de absorção dos investimentos e figura entre as microrregiões que 

mais absorvem os investimentos para a produção de álcool e açúcar (1,1 bilhão de reais).  

O Programa Proálcool que tem como objetivo central, a produção de biocombustível 

feito da cana-de açúcar, criado em 1975, consolidou seu auge em 2002, depois da retomada de 

investimentos na atividade canavieira a partir da formação de um centro promissor para o 

mercado de etanol no Brasil e fora do país. Os automóveis com motor flexfuel ganharam 

espaço no mercado após o aumento no preço do petróleo e seus derivados. O objetivo deste 
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programa foi aumentar a produção canavieira, a capacidade industrial, o crescimento da renda 

interna e a geração de empregos, entre outros (CARVALHO; CARRIJO, 2007). 

No Sudoeste Goiano, Cachoeira Alta concentra usina de produção de cana-de-açúcar, 

mas Quirinópolis ganha destaque, pois duas usinas sucroenergéticas e áreas de plantio estão 

instaladas no município. A Usina Boa Vista, do Grupo São Martinho, é uma das quatro usinas 

do grupo, sua capacidade pode chegar a 5 milhões de toneladas por safra para a produção de 

etanol e cogeração de energia.  E a SJC Bioenergia, do Grupo São João e Cargill, processa 9 

milhões de toneladas de cana por safra para a produção de biocombustíveis derivados da cana 

e do milho (500.000 m³), óleo vegetal, energia e açúcar.  

Para Drew (1986) este processo é chamado de desencadeamento ao meio ambiente, 

pois na agricultura é incentivado o adubo, outras espécies de plantas, feito o desmatamento, 

queimadas, poluição dos aquíferos, entre outros impactos e degradações. E o autor completa 

dizendo que “tanto a atividade agrícola como industrial estão alterando gradativamente a 

composição da atmosfera, por aumentarem a quantidade de substâncias que ocorrem 

naturalmente e por introduzirem novos componentes” (p. 79).  

A expansão da cana-de-açúcar cresce em todo o território nacional, com destaque para 

as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Em Goiás a paisagem adicionou conforme 

Castro et al. (2010, p. 189): 

 

[...]a incorporação de terras ocupadas com soja continuou crescendo e as 

pastagens foram opção secundária, sendo que os deslocamentos das culturas 

anuais se fizeram em direção às áreas de pastagens de uma mesma 

microrregião, reduzindo-as e dando a impressão de substituição destas por 

cana (CASTRO et al., 2010, p. 189). 

 

 

A bacia hidrográfica do Rio Preto está totalmente inserida neste processo de incentivos 

governamentais nas áreas agropecuária e sucroenergética. A BHRP apresenta dinâmicas 

socioeconômicas de alterações/sobreposições entre pastagem, agricultura, silvicultura, área 

urbana etc. As dinâmicas das atividades socioeconômicas exercidas na paisagem goiana ao 

longo do tempo (re)configuraram em paisagens antropizadas por meio dos recursos naturais a 

favor das monoculturas.  

 

2.2  Variáveis socioeconômicas na definição de estratégias de planejamento e gestão 

 

As variáveis socioeconômicas refletem automaticamente as estratégias de 

planejamento e gestão, seja de um município, ou de uma bacia hidrográfica. Para fazer este 
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diagnóstico, o uso das geotecnologias se faz importante para a interpolação dos dados obtidos 

para o mapeamento das variáveis.  

Ross (1994) discute a prática predatória do capital nos territórios, fomentando que essa 

prática vem avançando de forma descontrolada e exige um planejamento físico-territorial, 

pois os desperdícios dos recursos ambientais afetam a economia e a sociedade. 

Conforme Maranhão (2007), “o planejamento e gestão de recursos naturais reconhece 

alguns tipos gerais de indicadores como possuidores de especial interesse. São eles os 

indicadores demográficos, econômicos, sociais, ambientais e de sustentabilidade”.  

Para Kran e Ferreira (2006), os aspectos econômicos, sociais e políticos estão em 

pauta para assuntos como sustentabilidade ambiental.  O índice demográfico populacional 

reflete na qualidade de vida e na qualidade ambiental e a demanda de saneamento básico 

aumenta de acordo com a população. Este índice influencia na saúde, renda e educação. 

Assim, as atividades humanas requerem energia, transporte, indústria, agricultura e 

agropecuária, entre outros, que é fornecido pelos recursos naturais e pelo Estado. Para manter 

o equilíbrio e o uso sustentável do ambiente, o planejamento ambiental é uma medida 

preventiva dos usos múltiplos.  

Maranhão (2007) complementa ao afirmar que para o planejamento ambiental é 

necessário o conhecimento da realidade para a tomada de decisões das alternativas e políticas 

efetivas. Para isso, um banco de dados bem elaborado da realidade é fundamental.  

Em 2002 o IBGE desenvolveu o Indicador de Desenvolvimento Sustentável-Brasil 

(IDS-Brasil) com 50 indicadores. Ele foi atualizado em 2015, com 63, com dimensão 

ambiental, social, econômica e institucional. Dentre estes indicadores, esta pesquisa utilizou 

os dados do Censo Agropecuário de 2006. Estes dados de produção agrossilvipastorial (IBGE, 

2015), ou seja de produção agrícola, pecuária e silvicultura, estão relacionados a outros 

indicadores como de manejo da terra, crescimento populacional, consumo de energia, entre 

outros. Este mesmo IDS-Brasil mostra que Goiás apresenta de 49,6 a 65,5% de terras em uso 

agrossilvipastorial no Censo de 2006. Vale ressaltar que deveria ter sido realizado um novo 

Censo-Agropecuário em 2016, finalizado apenas em 2018 e com informações ainda 

indisponíveis.  

Apesar de não ter divulgado ainda os resultados do censo agropecuário, o IBGE 

divulga anualmente as estimativas, que o Instituto Mauro Borges atualiza em sua página na 

internet. As últimas informações disponíveis para o território goiano são do ano de 2017. 

Assim, os estudos dos aspectos socioeconômicos vão refletir no planejamento e gestão 

ambiental. O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um “instrumento capaz de romper 
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as posições polarizadas, oferecendo oportunidades de crescimento econômico e uso dos 

recursos naturais através da qualidade ambiental” (BECKER; EGLER, 1996). Ainda segundo 

os autores, o ZEE integra – em conjunto com o Sistema de Informações Geográficas (SIG) – 

dados dos aspectos físicos e socioeconômicos (potencial produtivo, institucional e humano). 

Como exemplo as áreas construídas, uso e cobertura da terra e a divisão territorial que vão dar 

origem às cartas de potencialidade social e econômica. A partir das cartas de fragilidade, 

potencialidade social e econômica, sustentabilidade do território e uso restrito é gerada a carta 

síntese de subsídio à gestão do território. 

Observa-se que a área da BHRP além de exercer a dinâmica de uso e cobertura da 

terra de acordo com os aspectos socioeconômicos, com os respectivos incentivos fiscais, o 

planejamento e gestão da mesma se faz importante para o equilíbrio dos usos múltiplos dos 

recursos naturais – e as variáveis socioeconômicas, sendo de grande representatividade na 

área de estudo, por estarem em zonas promissoras de expansão industrial, agropecuária, 

sucroenergética, cultural, entre outras.   

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para esta etapa, partiu-se inicialmente da análise bibliográfica e documental, sobretudo 

de dados históricos e estatísticos do Instituto Mauro Borges (IMB), para compreender o 

processo de ocupação regional. Posteriormente, foi realizado um trabalho de classificação de 

imagens de satélite e interpretação visual para um período de 20 anos para verificar a 

dinâmica de ocupação das terras na bacia.  

Os dados socioeconômicos (PIB, IDHM, produção agropecuária, entre outros) foram 

disponibilizados pelo Instituto Mauro Borges (IMB) a partir de informações de institutos e 

órgãos como IBGE, INCRA, Ministério do Trabalho e Emprego, etc., e os mapas bases do 

IBGE para a realização da análise socioeconômica dos setores censitários em que se dão a 

concentração da população e da renda na bacia. Vale ressaltar que as informações 

disponibilizadas pelo IMB e IBGE são em nível municipal e não por bacia, o que torna a 

comparação com os dados de uso e cobertura da terra inviável.  

A terceira etapa da pesquisa consistiu no mapeamento de uso e cobertura da terra da 

BHRP a partir de imagens dos satélites Landsat5 (sensor TM) e Landsat8 (sensor OLI) 

disponibilizadas gratuitamente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 

conforme o manual técnico do IBGE com as classificações de cada atividade (Quadro 3). As 

imagens foram processadas pelo Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGIS 10.1® 
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licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás, Regional 

de Jataí.  

 
QUADRO 3:Imagens utilizadas para análise do uso e cobertura da terra da BHRP. 

Ano Bandas Satélite Órbita Ponto Data 

1997 3, 4 e 5 Landsat5 
222 
223 

073 
073 

22/06/1997 
15/07/1997 

2007 3, 4 e 5 Landsat5 
222 
223 

073 
073 

01/05/2007 
08/05/2007 

2017 4, 5 e 6 Landsat8 
222 
223 

073 
073 

03/05/2017 
12/05/2017 

FONTE: USGS (2017). ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

A escolha pelas imagens foi feita de acordo com a menor cobertura de nuvens, ou seja, 

uma imagem sem ruídos atmosféricos. Já a escolha do ano das imagens foi feita considerando 

que no ano de 1997 não existiam incentivos agrícolas suficientes para diversificar as 

atividades. No ano de 2007, o incentivo para o setor sucroenergético se iniciou e no município 

de Quirinópolis foram diagnosticadas áreas de plantio de cana-de-açúcar. A imagem do ano 

de 2017 apresenta um aumento significativo em áreas de plantio da cana, além do crescimento 

da área urbana. 

Foi utilizada a composição RGB (5R4G3B) nas bandas nos mapas de 1997 e 2007, 

para o mapa de 2017 utilizou-se a composição 6R5G4B para iniciar a classificação das 

imagens. Adotou-se o método não-supervisionado (ISOSEG) com agrupamento de regiões 

homogêneas para a classificação das imagens, gerando polígonos que posteriormente foram 

corrigidos e validados por interpretação visual. As imagens foram classificadas em sete 

classes para diferenciar os usos, sendo: 1) água, 2) vegetação (incluindo diferentes feições de 

cerrado e formações florestais), 3) solo descoberto, 4) silvicultura, 5) agricultura, 6) pastagem 

e 7) área construída. 

Para a validação do mapa de uso e cobertura da terra de 2017 e registro fotográfico da 

área de estudo foi realizado trabalho de campo nos dias 20 e 21 de abril de 2018. Previamente, 

foram identificados em laboratório um total de 25 pontos para validação, com adição de 45 

pontos em campo, com registro fotográfico e georeferenciamento de todos os pontos (Mapa 

9). Utilizou-se o GPS de navegação Garmin Etrex 30, em conjunto com o Google Earth para 

definir as rotas entre estradas pavimentadas e estradas não pavimentadas. Identificou-se, 

ainda, as diferentes unidades de paisagem, conferidas as informações pedológicas, geológicas 

e as informações sobre o relevo, abrangendo toda a BHRP.  
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 MAPA 9: Pontos do trabalho de campo em 20 e 21 de abril de 2018 da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

 
 FONTE: Superintendência de Geologia e Mineração – SIC (2006). 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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O quadro 4 foi elaborado como exemplo na escolha identificação das áreas dos pontos 

e para mostra a qualidade de cada foto de acordo com o programa. A imagem I mostra o 

ponto C38 do landsat8, a imagem II mostra o mesmo ponto a partir da imagem do Google 

Erht Pro e a III mostra a foto real. 

QUADRO 4: Imagens do ponto C38. 

   

    FONTE: SILVA (2019). 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A área de estudo está inserida nos municípios de Cachoeira Alta, Rio Verde e 

Quirinópolis (Mapa 10). No município de Cachoeira Alta, a Bacia Hidrográfica do Rio Preto 

ocupa uma área de 295,57 km², com um percentual de 12,65% do total. Em Rio Verde, a área 

da BHRP é de 438,79 km² que corresponde a 18,78% da bacia. E no município de 

Quirinópolis esta área é maior, com 1.601,26 km² da área que corresponde a 68,54% do total. 

Observa-se que nos dados socioeconômicos a seguir, o município de Rio Verde possui grande 

evidência, mas efetivamente a área de drenagem da bacia no município é pequena. 

MAPA 10: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO inserida nos respectivos municípios . 

  
FONTE: Superintendência de Geologia e Mineração – SIC (2006), IBGE (2018).  
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

I II III 
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4.1 Aspectos socioeconômicos  

Para a estimativa da população total (Gráfico 1) foram utilizados dados dos anos 

próximos às análises temporais dos mapas de uso e cobertura da terra. Para 1997 e 2017 

foram utilizadas estimativas e, para 2007, da contagem total da população. De 1997 para 2007 

houve um acréscimo discreto na população dos municípios de Cachoeira Alta e Quirinópolis, 

enquanto Rio Verde teve um acréscimo de mais de 45 mil habitantes. Já de 2007 para 2017 o 

acréscimo foi significativo para todos os municípios, sendo que Cachoeira Alta teve um 

acréscimo de mais de quatro mil habitantes, Quirinópolis teve acréscimo de mais de dez mil 

habitantes e Rio Verde teve acréscimo de quase oitenta e um mil habitantes. Este aumento na 

população está ligado aos investimentos destinados aos municípios e a instalação de indústrias 

de beneficiamento de grãos e cana-de-açúcar.  Os municípios de Cachoeira Alta e 

Quirinópolis têm como principal motivo para o aumento da população os incentivos 

industriais, como o setor das usinas de cana-de-açúcar, considerando que são municípios 

pequenos. 

GRÁFICO 1: População total dos municípios inseridos na BHRP nos anos de 1997, 2007 e 2017 

 
FONTE: IMB (2018). 

ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

De acordo com os dados dos setores censitários do IBGE (2010), são considerados os 

moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios 

particulares permanentes. A população está mais concentrada na área urbana de Quirinópolis 

(Mapa 11), entre os setores mais afastados do centro, como os bairros Morumbi, Primavera e 

Conjunto Rio Preto, com aproximadamente 1.100 pessoas por setor. Em geral são bairros 

residenciais, com famílias mais numerosas de classe média/baixa. 
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MAPA 11: População total por setor censitário na Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO – 2010. 

 
  FONTE: IBGE (2010).  

  ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Os setores com até 970 pessoas estão no alto curso da bacia e nos setores centrais e 

afastados da área urbana. E os setores com uma quantidade menor que 305 pessoas, 

concentram-se no curso médio e na foz da bacia, áreas intensamente ocupadas por plantio de 

cana-de-açúcar e pastagens.  

Nos dados censitários relativos à renda (Mapa 12), considera-se o valor do rendimento 

nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Os 

setores com até um salário mínimo (958,00 reais base o salário mínimo de 2018) se localizam 

no curso médio da BHRP e na área urbana de Quirinópolis, nos setores afastados do centro. 

Os setores com uma renda de três salários mínimos (2.874,00 reais) estão entre o curso médio 

da bacia e na área urbana nos setores centrais. Apenas um setor no curso médio atingiu cinco 

salários ou mais (4.790,00 reais). 

Nos dados do Produto Interno Bruto (PIB), tendo como algoritmos numéricos de 0 a 

10 para indicar, todos os municípios tiveram aumento. O PIB de Cachoeira Alta, Quirinópolis 

e Rio Verde em 2012 foi de 0.39, 0.89 e 1.43, respectivamente. Em 2014, seguindo a mesma 

sequência dos municípios, aumentaram para 0.44, 1.1 e 1.79. Cachoeira Alta obteve PIB de 

1.28 em 2016, Quirinópolis de 1.9 e Rio Verde de 2.78.  

Os dados do PIB vão subsidiar o aumento na classificação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) para os municípios (IDHM) que considera a longevidade, 

educação e renda. Para este trabalho utilizou-se os dados de renda per capita, que é a renda 

média mensal dos sujeitos residentes nos municípios. Com isso, para aqueles que atingem 

0.800 são considerados muito alto, de 0.700 a 0.799 são considerados alto, de 0.600 a 0.699 

são medianos, de 0.500 a 0.599 são considerados baixos e de 0 a 0.500 são considerados 

muito baixo.  

No censo de 1991 os municípios apresentaram o IDHM na classificação mediana 

(Cachoeira Alta: 0,635; Quirinópolis: 0,617; Rio Verde: 0,638). No ano 2000 somente o 

município de Rio Verde atingiu o IDHM alto (0,713), os outros permaneceram medianos 

(0,675 e 0,659). No ano de 2010 todos os municípios atingiram o IDHM alto (Cachoeira Alta: 

0,650; Quirinópolis: 0,732; Rio Verde: 0,765), resultado do aumento do PIB, da renda 

familiar e da ação de programas de distribuição de renda e melhora nos índices educacionais . 
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 MAPA 12: Renda média por setor censitário na Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO – 2010. 

 
 FONTE: IBGE (2010).  

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Estes dados socioeconômicos são importantes para o zoneamento, de forma que a 

concentração de renda e desenvolvimento econômico e demográfico devem ser considerados 

para análise da intensificação da vulnerabilidade da área, assim como a dinâmica das 

atividades agrícolas dos municípios.  

No setor agropecuário, os dados de rebanho bovino (Gráfico 2), cálculo em cabeças, 

não tinham sido disponibilizados para os anos de 1997 e 2017, mas utilizou-se os dados dos 

anos seguintes. De 1998 a 2007, o rebanho de bovinos em Cachoeira Alta teve um pequeno 

acréscimo de duas mil cabeças, em Quirinópolis uma diminuição de trinta e seis mil cabeças e 

Rio Verde de sessenta e cinco mil cabeças (14,7%). Estes fatores podem estar associados, no 

caso do município de Quirinópolis, à inserção da cana-de-açúcar; e em Rio Verde à 

intensificação da agricultura de grãos e cana-de-açúcar (apesar do município não apresentar 

usinas, possui áreas de plantio de usinas instaladas em municípios vizinhos). De 2007 para 

2016 apenas Cachoeira Alta aumentou mais de dez mil cabeças (7%) seu rebanho; e os 

municípios de Quirinópolis e Rio Verde mantiveram o declive (10%). Em Cachoeira Alta, o 

acréscimo foi discreto devido ao avanço das áreas de cultivo da cana-de-açúcar. As 

informações demonstram uma clara substituição de áreas de pastagem pelo plantio da cana-

açúcar na região. 

 
 GRÁFICO 2: Rebanho de Bovinos dos municípios inseridos na BHRP de 1998, 2007 e 2016. 

 
 FONTE: IMB (2018). 

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
 

O rebanho de vacas ordenhadas (Gráfico 3), cálculo em cabeças, em Cachoeira Alta e 

Rio Verde de 1998 a 2007 obteve um leve aumento, o valor mais significativo ficou para 

Quirinópolis, que aumentou quatro mil e quinhentas cabeças (15,9%). De 2007 para 2016, 

Cachoeira Alta obteve uma diminuição de mais de quatro mil cabeças; em Quirinópolis a 
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redução em cabeças foi de quase dezoito mil (54%) e somente Rio Verde manteve o número 

do rebanho de vacas ordenhadas, demonstrando o reflexo do avanço das áreas cultivadas com 

cana-de-açúcar sobre a produção de leite, componente tradicional da economia destes 

municípios. 

 GRÁFICO 3: Rebanho de vacas ordenhadas dos municípios inseridos na BHRP de 1998, 2007 e 2016. 

 
   FONTE: IMB (2018). 

   ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
 

Os dados do rebanho de vacas ordenhadas vão refletir também nos dados da produção 

de leite (Gráfico 4), cálculo em mil litros, sendo que a produção obteve um aumento em todos 

os municípios nos anos de 1998 para 2007; e nos anos de 2007 para 2016 uma diminuição na 

produção por conta da redução do número de cabeças. Ressalta-se também que muitas vezes 

não está relacionado à perda de área ou de rebanho, mas sim ao preço do produto no mercado. 

   GRÁFICO 4: Produção de leite dos municípios inseridos na BHRP de 1998, 2007 e 2016. 

 
     
FONTE: IMB (2018). 
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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Nos dados da agricultura foi utilizada a análise espacial de 2000 a 2016, cálculo em 

área colhida (hectares), disponibilizados pelo IMB. Para a produção total de milho (Gráfico 

5), Cachoeira Alta registrou no ano de 2000 mil hectares, em 2007 quatrocentos hectares e em 

2016 chegou a 50 hectares, tendo uma redução significativa (95%). 

 

GRÁFICO 5: Produção total de milho em hectares dos municípios inseridos na BHRP de 2000 a 2016  

 
 FONTE: IMB (2018). 

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 



64 

Uma questão interessante de se observar é que, apesar do cultivo comercial, em muitos 

municípios o cultivo do milho é ligado à agricultura familiar. Essas informações podem 

indicar que de alguma forma as famílias podem estar arrendando suas terras para as usinas, o 

que faz com que a produção de milho, gado de corte e leite diminua. Um pequeno produtor ou 

produtor familiar não tem hábito de plantar soja, mas milho, feijão e arroz estão em suas 

práticas anuais.  

Em Quirinópolis no ano de 2000 o milho foi colhido em uma área de 8.400 ha, em 

2007 em 6 mil ha, ou seja, ocorreu uma queda na produção, mas em 2012 sua produção 

chegou 8 mil ha, 2015 com 11.700 ha e fechou 2016 com apenas 6.875 há (19% em 

comparação com 2000).  Estas variações estão relacionadas mais ao mercado consumidor e a 

questões climáticas do que com o avanço da cana-de-açúcar, visto que o milho é cultivado 

majoritariamente em regiões distantes das usinas. 

No município de Rio Verde – GO, no ano 2000 foram colhidos 60 mil ha, em 2007 

com produção de 77 mil ha, de 2008 a 2015 houve uma ascensão na produção que chegou a 

219 mil ha e fechou 2016 com um decréscimo de 7,5%. Estes cultivos são observados no alto 

curso da BHRP situada no município de Rio Verde, mas a alta produção municipal ocorre 

principalmente nas áreas de chapadão. O município de Rio Verde figura-se entre os maiores 

produtores de grãos do país, principalmente de soja e milho.  

Na produção total de soja (Gráfico 6), o município de Cachoeira Alta teve registro a 

partir de 2009 e 2010 com uma produção 800 ha, 2013 e 2014 com 200 ha (75%). O 

município de Quirinópolis apresentou oscilações na quantidade produzida de soja, no ano 

2000 a produção foi de 28 mil ha, no ano de 2007 foi de 10 mil ha e 2016 foram produzidos 

22 mil ha (21%), concentrados principalmente no alto curso da BHRP e em porções do 

município na divisa com o município de Rio Verde, na Bacia do Rio dos Bois. Em Rio Verde 

a produção em 2000 foi de 175 mil ha, no ano de 2007 produziram 230 mil ha, e em 2016 

chegaram a produzir 315 mil ha (80%). Observa-se que em Rio Verde a produção de soja 

aumentou e milho diminuiu. Isso pode ser pelo preço da soja em primeira safra e problemas 

climáticos na safrinha. 
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 GRÁFICO 6:Produção total de soja (ha) dos municípios inseridos na BHRP de 2000 a 2016. 

 
   FONTE: IMB (2018). 
   ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

Na produção de cana-de-açúcar em hectares (ha) (Gráfico 7) o município de Cachoeira 

Alta teve registro a partir de 2008 com área de 600 ha, em 2012 sua produção chegou a 3.200 

ha e 2016 com 11.213 ha de área colhida, devido principalmente à instalação de uma usina de 

biocombustíveis na divisa com o município de Caçu. 
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 GRÁFICO 7:Produção total de cana-de-açúcar (ha) dos municípios inseridos na BHRP de 2000 a 2016 

 
 FONTE: IMB (2018). 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

 

Em Quirinópolis a produção iniciou em 2006 com registro de 5.000 ha, logo após em 

2010 já foram colhidas 43.200 ha, a maior área registrada foi em 2014 com 76.804 ha, em 

2016 reduziu a área colhida, fechando em 66.247 ha. Quirinópolis é o maior produtor de cana-

de-açúcar do Estado de Goiás. A redução da área a partir de 2015 está relacionada com a 

estabilização das usinas e a introdução da empresa Cargill em parceria com a SJC Bioenergia 

para a produção de biocombustível a partir do milho, mas tende a aumentar novamente com a 

alta do preço do petróleo e ao aumento da procura por etanol. 



67 

No município de Rio Verde - GO, a produção de cana-de-açúcar no ano de 2000 foi de 

4 mil ha, em 2008 a produção fechou com 6.700 ha, a produção em 2014 atingiu 34 mil ha, 

em 2016 a produção fechou o ano com 35 mil ha. Apesar de não apresentar usinas em seus 

limites territoriais, Rio Verde apresenta áreas de produção associadas a usinas instaladas nos 

municípios goianos de Jataí, Santa Helena e Maurilândia.  

Observa-se que os três municípios supracitados obtiveram um acréscimo na produção 

de cana-de-açúcar a partir do ano de 2008 e apenas nos anos de 2015 e 2016 uma variação 

negativa na produção. Vale ressaltar que o município de Quirinópolis – GO possui instalação 

e área de plantio de duas usinas sucroenergéticas, que se consolidou a partir de 2007, a Usina 

SJC Bioenergia mantém um acordo entre o Grupo São João e Cargill que possibilita a 

produção de biodiesel de cana-de-açúcar e milho, além do açúcar, óleo vegetal e eletricidade a 

partir da biomassa da cana. E a Usina Boa Vista do grupo São Martinho com produção de 

etanol. 

A produção agrícola da cana-de-açúcar é o principal fator de mudanças ocorridas na 

análise temporal da BRHP. E analisar os tipos de práticas agrícolas destes municípios se faz 

importante para saber quais terras são propícias para estes cultivos e como estão sendo 

manejadas. O mapa 13 demonstra as classes de aptidão agrícola identificadas na bacia, 

elaborado como subproduto do Macrozoneamento Agroecológico Econômico do Estado de 

Goiás (2014). O quadro 5 demonstra as principais práticas agropecuárias desenvolvidas nos 

três municípios que compõem a bacia (por número de estabelecimentos), onde o número 1 

representa Cachoeira Alta, o 2 representa Rio Verde e o 3 representa Quirinópolis. 

 

QUADRO 5: Práticas agrícolas utilizadas nos estabelecimentos em 2006. 
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FONTE: IBGE (2006). 

ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
 

Em Cachoeira Alta – GO, a prática mais utilizada em 236 estabelecimentos é o uso de 

terraço, e em 382 estabelecimentos não fazem nenhum tipo de prática. Em Quirinópolis - GO, 
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561 dos estabelecimentos fazem uso da técnica de plantio em nível, seguido por 348 que 

fazem a rotação de culturas e 1.252 estabelecimentos não fazem nenhum tipo de prática. Já no 

município de Rio Verde, 609 estabelecimentos utilizaram o plantio em nível, 588 utilizaram a 

proteção e/ou conservação de encostas, seguido pelo uso de lavouras para reforma/ renovação/ 

recuperação de pastagem. O único município que não utilizou a queimada foi Cachoeira Alta. 

Ressalta-se que as práticas agrícolas podem estar condicionadas à aptidão agrícola dos 

municípios. Portanto, a aptidão agrícola é um conjunto de técnicas que considera a 

declividade do terreno com as atividades implantadas, mas dependendo do tipo de prática 

podem restringir a algumas atividades. O estudo de aptidão agrícola é a base do ZEE como 

proposta deste trabalho. 

Aptidão agrícola é classificada em três níveis de manejo A (primitivo-baixo nível 

tecnológico), B (pouco desenvolvido-médio nível tecnológico) e C (desenvolvido-alto nível 

tecnológico). E seis tipos de classes, sendo o grupo 1) as terras com aptidão boa para lavouras 

de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um dos níveis e manejo; 2) terras com aptidão 

REGULAR para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um dos níveis de manejo; 

3) terras com aptidão RESTRITA para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo menos um 

dos níveis de manejo; 4) terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para pastagem 

plantada; 5) terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para silvicultura e/ou 

pastagem natural; e 6) terras sem aptidão para uso agrícola. Com os respectivos subgrupos. 

(MACROZAEE, 2014). 

Na BHRP (Mapa 13) foram destacados cinco, dos seis tipos de grupos com um 

subgrupo, sendo grupo 1 com o subgrupo de aptidão BOA para lavouras no nível de manejo 

C, REGULAR no B e INAPTA no A (19,4%), do médio ao baixo curso da bacia; grupo 2 

com o subgrupo aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo B e C e INAPTA no 

nível A (24,5%), presente no alto curso e na bacia do ribeirão das pedras; grupo 3 com o 

subgrupo com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo C e INAPTA nos demais 

(44,4%); grupo 4 com subgrupo de aptidão REGULAR para pastagem plantada (0,9%) e 

aptidão RESTRITA para pastagem plantada (1,4%) ambos no alto curso da bacia; grupo 6 

com subgrupo sem aptidão para uso agrícola (8,1%) as áreas de encosta das serras; área 

urbana com 0,3% e massa d’água com 1%.  
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 MAPA 13:Aptidão agrícola da BHRP. 

 
  FONTE: MACROZAEE (2014) 

  ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019) 
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Considerando-se o crescimento do total de habitantes nos municípios, assim como as 

atividades agroindustriais e agropecuárias, o consumo total de energia elétrica em megawatts-

hora (mwh) aumentou de 2007 para 2017 nos municípios de Quirinópolis e Rio Verde 

(Gráfico 8), já Cachoeira Alta obteve uma redução no consumo. Este consumo expressivo está 

relacionado em boa parte às usinas, pois nesta época estava se iniciando as instalações que 

demandam um consumo maior. 

 

GRÁFICO 8:Consumo total de energia elétrica (MWH) dos municípios inseridos na BHRP de 2007 e 2017 

 
FONTE: IMB (2018). 

ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
 

4.2 Dinâmica de uso e cobertura da terra 

Nos mapas de uso e cobertura da terra a seguir é possível analisar a dinâmica das 

atividades existentes na BHRP, seja por subsistência ou produção em larga escala. No quatro 

6 são apresentadas as áreas de cada e percentuais de ocupação em relação à área total da bacia 

em um período de 20 anos.   

QUADRO 6: Uso e cobertura da terra de 1997 a 2017 da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO. 

Classes 
Área (km²) 

1997 
% 

Área (km²) 

2007 
% 

Área (km²) 

2017 
% 

Agricultura 74,94 3,2 195,22 8,36 622,01 26,63 

Área Urbana 6,2 0,27 8,54 0,37 12,14 0,53 

Massa D’Água 20,13 0,86 21,82 0,94 21,15 0,9 

Pastagem 1.658,48 71 1.496,99 64,08 1.038,32 44,43 

Silvicultura 4,22 0,19 7,6 0,33 8,85 0,38 

Solo Descoberto 6,44 0,28 5,48 0,23 59,71 2,55 

Vegetação 565,59 24,2 600,35 25,69 573,82 24,58 

TOTAL: 2.336 100 2.336 100 2.336 100 

ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 

Na carta imagem de 1997 (Apêndice 1) e no mapa de uso e cobertura da terra (Mapa 

14) foi diagnosticado que a vegetação corresponde a 24,2% da área, a área urbana 0,27%, a 
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agricultura 3,2% com uma área de 74,94 km² e a pastagem domina a área da bacia com 71% 

em uma área de 1.658,48 km². As áreas de representatividade da agricultura estão no curso 

alto da bacia, no município de Rio Verde, e próximo à área urbana de Quirinópolis. Nota-se 

que, neste período, a área apresenta vegetação remanescente reduzida, resultado da ocupação 

regional por pastagens iniciada no século XIX. Esta informação é importante para evidenciar 

que as práticas agrícolas na bacia não estão associadas ao desmatamento, mas principalmente 

na substituição de antigas áreas de pecuária extensiva e de produção de leite. 

Para a análise de 2007 usou-se a carta imagem (apêndice 2) e o mapa de uso e 

cobertura da terra (Mapa 15), onde diagnosticou-se um aumento das áreas agrícolas, passando 

a 5,16% da área total (Quadro 6) com mais de 120km², assim como na área urbana em 0,37% 

e silvicultura em 0,33%. Já a pastagem teve uma redução, passando a 64,0,8%, redução de 

161,49 km² em relação à análise de 1997.  Neste mapa fica claro o início da atividade 

sucroenergética na bacia, com os plantios iniciados durante a implementação das usinas no 

município de Quirinópolis. Destaca-se ainda um aumento discreto em áreas de silvicultura 

destinada à produção de lenha para armazéns de secagem de grãos no município de Rio Verde 

- GO. 

Na carta imagem (apêndice 3) e no mapa de uso e cobertura da terra de 2017 (Mapa 

16), concluindo um período de 20 anos de análise temporal, a agricultura demonstra um 

aumento representativo em comparação a 2007, ocupando 26,63% da bacia. Este aumento 

também é significativo para a área urbana (0,53%), solo descoberto (2,55%) e a silvicultura 

(0,38%). A diminuição da área de pastagem (44,43%) está relacionada ao aumento da área de 

plantio de cana mais concentrada no município de Quirinópolis – GO (Quadro 6).  

Estas dinâmicas do uso e cobertura da terra são reflexos dos incentivos agrícolas e 

planos de ocupação do território goiano e nacional. Estima-se que a tendência seja de aumento 

na produção agrícola pelo crescimento demográfico contínuo e pelo aumento no preço 

internacional do petróleo e, consequentemente, pela demanda por etanol.  

É importante destacar que as áreas com vegetação remanescente encontram-se restritas 

a áreas de preservação permanente dos cursos hídricos (matas ciliares e de galeria) , regiões 

com declividades acentuadas (matas de encosta e de topo) e demais áreas de reserva legal das 

propriedades rurais. Não são observados pontos de continuidade das faixas de vegetação que 

indiquem possibilidade de estabelecimento de corredores ecológicos ou unidades de 

conservação, embora pensar em criar estas estruturas seja vital e urgente para a 

sustentabilidade das atividades produtivas na bacia.  
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 MAPA 14: Uso e cobertura da terra da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO de 1997. 

 
 FONTE: USGS, 1997.  

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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MAPA 15: Uso e cobertura da terra da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO de 2007. 

 
 FONTE: USGS, 2007.  
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). 
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 MAPA 16: Uso e cobertura da terra da Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO de 2017. 

 
FONTE: USGS, 2017.  
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2018). Indicar cana  

Para a validação das categorias de uso e cobertura indicadas no mapa 16, foi realizado 

um completo levantamento fotográfico em campo, identificando áreas pastagem, agricultura, 
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vegetação, entre outras, conforme demonstrado no mapa 09, onde constam os pontos 

definidos previamente e os pontos adquiridos em campo em toda a extensão da bacia.  

A foto 1 destaca a atividade canavieira no ponto C15, a foto 2 representa a atividade 

de pecuária em um pasto degradado e a foto 3 demonstra uma pastagem melhorada. 

 

FOTO 1:Cana-de-açúcar do ponto C15. 

 
FONTE: SILVA (2018). 
 
 
FOTO 2:Pastagem degrada do ponto C01. 

 
FONTE: SILVA (2018). 
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FOTO 3:Pastagem melhorada do ponto C4. 

 
FONTE: SILVA (2018). 

 

Na foto 4 é mostrado o cultivo de milho no ponto C08, situado no alto curso da bacia 

ainda no município de Rio Verde. Na foto 5, a silvicultura do ponto C38, a foto 6 mostra a 

instalação da ferrovia Norte-Sul. Em outros pontos adquiridos no campo foram diagnosticadas 

outras atividades como retirada de areia e de cascalho da BHRP. 

 

FOTO 4:Agricultura de milho do ponto C08. 

 
FONTE: SILVA (2018). 
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FOTO 5:Silvicultura do ponto C38. 

 
FONTE: SILVA (2018). 

 
 

FOTO 6: Ferrovia Norte-Sul do ponto C05. 

 
FONTE: SILVA (2018). 

 

Portanto, as atividades desenvolvidas na bacia de acordo com o mapa de uso e 

cobertura da terra e a validação em trabalho de campo caracterizaram a dinâmica 

socioeconômica em vários pontos da bacia, sendo que o mapa de aptidão agrícola classifica a 
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bacia em maior extensão de boa a regular para o manejo das atividades como pastagem e 

agricultura.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos aspectos socioeconômicos, como população, PIB, IDHM, produção de 

grãos, de bovinos e o consumo de energia elétrica, se fez importante para compreender as 

dinâmicas das atividades desenvolvidas na Bacia Hidrográfica do Rio Preto/GO, assim como 

dos dados censitários de população e renda.  

Em 1997 o uso da BHRP era predominantemente da pecuária e algumas culturas eram 

de subsistência humana ou animal como milho, sorgo, cana-de-açúcar, mandioca, etc. Em 

2007 nota-se a cana-de-açúcar no baixo curso, pois as políticas públicas do município de 

Quirinópolis adere a esta cultura, atraindo recursos financeiros e verbas políticas para a 

instalação da usina USJ Bioenergia e a Usina Boa Vista, e torna-se área de plantio, mas a 

pecuária ainda é predominante em toda extensão da área da bacia.  

Já em 2017 o setor sucroenergético avança em áreas de plantio na bacia, e a 

agricultura próxima ao alto curso da bacia, em Rio Verde, somando a agricultura geral a área 

total é de 622,01 km². A pecuária permanece no médio curso e a silvicultura em alguns pontos 

da bacia.  

E a paisagem da bacia pode permanecer em constate dinâmica, pois a produção de 

biocombustível a partir do milho avança a cada ano, e as áreas de plantio de milho poderão 

aumentar de acordo com a capacidade de moagem. Assim como ocorreu no cenário da cana. 

Os dados socioeconômicos e da dinâmica de uso e cobertura da terra vão integrar as 

informações necessárias para a gestão e planejamento do território para o subsídio ao 

Zoneamento Ecológico Econômico. Estes dados informam as potencialidades e/ou fragilidade 

socioeconômicas.  
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III– FRAGILIDADE AMBIENTAL E ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO-GOIÁS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) faz parte da análise 

integrada dos elementos físicos, ambientais, socioeconômicos e da avaliação de uso e 

cobertura da terra. Estas informações fornecem subsídios para o planejamento e gestão 

territorial a partir de suas potencialidades e fragilidades visando o uso racional dos recursos 

ambientais.  Entre os benefícios do ZEE estão uma nova proposta de atividades, alternativas e 

sugestões compatíveis com as zonas, respeitando as fragilidades e favorecendo as 

potencialidades. O uso sustentável potencializa a economia com o mínimo de degradação do 

ambiente.  

Sendo um instrumento de gestão e planejamento, o ZEE é aplicável em bacias 

hidrográficas, municípios, estados e em todo território nacional. Na maioria dos zoneamentos 

disponíveis para grandes extensões territoriais como o de Goiás não é possível detalhar a 

superfície como no produto aqui apresentado, elaborado na escala de 1:100.000, com 

detalhamento 10 vezes maior do que o zoneamento estadual. 

A metodologia para a definição das zonas foi proposta por Crepani et. al. (2001) e 

aplicada na Amazônia utilizando recursos das geotecnologias e composta por um banco de 

dados georreferenciados da área de estudo que, por meio de cruzamentos e análise 

hierárquica, permite elaborar uma carta de vulnerabilidade ambiental e subsidia o 

zoneamento. Entretanto, considerando que o estudo de vulnerabilidade ambiental proposto 

por Crepani et. al. (2001) tende a padronizar os resultados em torno das médias por definir o 

mesmo peso para todas as variáveis, optou-se por utilizar a metodologia de análise da 

fragilidade ambiental de ambientes antropizados proposta por Ross (1994). Dessa forma, os 

resultados referentes às fragilidades potencial e emergente apresentam um maior refinamento 

e adequação às áreas de Cerrado, permitindo o estabelecimento de zonas mais coerentes com 

a realidade local, sobretudo na definição de áreas de uso restrito. 

Entre os parâmetros analisados estão a reinterpretação dos mapas geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, de cobertura vegetal, uso e cobertura da terra e de intensidade 

pluviométrica, assim como os aspectos socioeconômicos. Todos estes dados foram analisados 

e processados pelo Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGis 10.1®, sendo uma 

ferramenta essencial para adaptação da metodologia. 
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Aplicou-se o estudo na Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP) localizada na região 

Sudoeste de Goiás, que recebeu e continua recebendo incentivos financeiros e agrícolas para 

sua ocupação por práticas agropecuárias. Com isso, a preocupação sobre a questão ambiental 

da bacia se destaca, pois seus elementos físicos e socioeconômicos favoreceram uma 

ocupação desordenada. Os principais impactos ambientais decorrentes da intensa antropização 

da paisagem são a ocupação desordenada, o aumento da demanda hídrica, a 

impermeabilização dos solos, a poluição e o assoreamento dos cursos d’água e a supressão da 

vegetação em áreas de preservação permanente.  

O objetivo desta seção é discutir o ZEE nas suas perspectivas de potencialidade e 

fragilidades para subsidiar a gestão e planejamento não só da BHRP, mas como modelo para 

aplicação em outras áreas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Zoneamento Ecológico Econômico: bases técnicas e legais 

 

A base da legislação do ZEE surgiu a partir da necessidade de preservar, conservar, 

controlar os múltiplos usos dos recursos naturais, assim como propor alternativas de 

atividades que evitem a degradação do ambiente natural a instituições e órgãos privados ou 

públicos, além de dar continuidade ao desenvolvimento socioeconômico no viés da 

sustentabilidade. 

Para que sejam monitorados os respectivos usos dos recursos naturais sem causar 

prejuízos ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil e fundamentados nas leis, 

estabelecem a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981: 

 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 

o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 

racional e a proteção dos recursos ambientais; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 

meio ambiente (BRASIL, 1981. Grifo da autora). 

 

Além de constituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e instituir o 

Cadastro de Defesa Ambiental, de acordo com a lei nº 6.938/81, Art. 6º “os órgãos e entidades 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 

fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental.” (BRASIL, 1981) 

Sendo instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme o Art. 9º: 

 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental;             

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 

de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;                    

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 

divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;                     

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 

inexistentes;                          

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 

e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.                       

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 

ambiental, seguro ambiental e outros. (BRASIL, 1981. Grifo da autora) 

 

Na Constituição Federal de 1988, o Art. 23 destaca a preservação ambiental nos 

incisos: 

 

 VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; e VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. (BRASIL, 1988). No 

capítulo VI do Meio Ambiente, Art. 225, destaca que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
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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.” (BRASIL, 1988) 

Somente em 10 de Julho de 2002 sob Decreto nº 4.297 foram regulamentados os 

critérios para o Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil (ZEE), no capítulo I descreve 

sobre os objetivos e princípios, sendo eles: 

 

Art. 2o O ZEE, instrumento de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo 

e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

Art. 3o O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as 

decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, 

projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, 

assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos 

ecossistemas. 

 Parágrafo único.  O ZEE, na distribuição espacial das atividades 

econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as 

fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, 

inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes 

gerais (BRASIL, 2002). 

 

 

Para tal elaboração e implementação foram considerados a busca da sustentabilidade 

ecológica, econômica e social, com participação democrática quanto do nível da 

administração pública e da sociedade civil em conjunto com os conhecimentos científicos 

multidisciplinar para os princípios da função socioambiental (BRASIL, 2002). 

O Poder Público Federal é o órgão competente de acordo com o decreto nº 

4.297/2002, no art.6º elenca que para “elaborar e executar o ZEE nacional e regionais, quando 

tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios abrangidos por planos e projetos prioritários 

estabelecidos pelo Governo Federal”. O Poder Público referente aos § 1º poderá “elaborar e 

executar o ZEE em articulação e cooperação com os Estados”; § 2º “deverá reunir e 

sistematizar as informações geradas, inclusive pelos Estados e Municípios, bem como 

disponibilizá-las publicamente”; e § 3º “deverá reunir e compatibilizar em um único banco de 

dados as informações geradas em todas as escalas, mesmo as produzidas pelos Estados” 

(BRASIL, 2002). 

Considera-se para a geração dos produtos e informações do ZEE as seguintes escalas 

cartográficas do art. 6º-A:  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.297-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.297-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.297-2002?OpenDocument
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I - ZEE nacional na escala de apresentação 1:5.000.000 e de referência 

1:1.000.000; 

II - ZEE macrorregionais na escala de referência de 1:1.000.000 ou maiores; 

 III - ZEE dos Estados ou de Regiões nas escalas de referência de 

1:1.000.000 à de 1:250.000, nas Macro Regiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste e de 1:250.000 a 1:100.000 nas Macro Regiões Sudeste, Sul e na 

Zona Costeira; e 

 IV - ZEE local nas escalas de referência de 1:100.000 e maiores (BRASIL, 

2002). 

 

A escala cartográfica de 1:1.000.000 é recomendada para indicativos estratégicos de 

uso do território, definição de áreas para detalhamento, referência para definição de 

prioridades em planejamento territorial e gestão de ecossistemas. Escala de 1:250.000 e 

maiores são indicadas para gestão e ordenamento territorial estadual ou regional, tais como, 

definição dos percentuais para fins de recomposição ou aumento de reserva legal. E para as 

escalas locais de 1:100.000 e maiores para indicativos operacionais de gestão e ordenamento 

territorial, tais como, planos diretores municipais, planos de gestão ambiental e territorial 

locais, usos de Áreas de Preservação Permanente (BRASIL, 2002). 

De acordo com a legislação e a obrigatoriedade dos estados em seguir um 

planejamento, o estado de Goiás é um dos poucos que fizeram uma Comissão Coordenadora 

do Zoneamento Agro-Ecológico-Econômico do Estado de Goiás, de acordo com o decreto 

nº6.707/2007. Assim como visa: planejar, elaborar, acompanhar e avaliar os trabalhos; 

elaborar o termo de referência; promover articulação entre os órgãos e entidades 

administrativa, promover, articular e compartilhar o ZAEE-GO com o Governo Federal na 

busca de apoio técnico e financeiro para a elaboração e implementação (GOIÁS, 2007). 

O SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás) disponibiliza os cinco 

produtos do MacroZAEE-GO, que são produtos desde a sistematização do banco de dados, 

mapa de uso e cobertura da terra do estado, o mapa de aptidão agrícola, ao termo de referência 

da elaboração do mesmo. E o estado conta também o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-

Açúcar (ZAE CANA) elaborado pela Embrapa em 2009, que tem como objetivo o subsídio 

técnico para formulação de políticas públicas visando o ordenamento da expansão e produção 

sustentável de etanol e açúcar (EMBRAPA,2009). 

Para a elaboração do ZEE algumas ferramentas se fazem necessárias, entre elas os 

SIG’s para a análise da paisagem. O SIG é composto por software (programas), hardware 

(equipamentos) e recursos humanos que fazem as coletas de dados, os processamentos e a 

análise dos dados para resultar nas informações georreferenciadas, seja para o monitoramento, 

planejamento e gestão territorial (ROSA, 2005). Os softwares podem ser gratuitos ou não. As 

informações sobre as áreas para a elaboração do ZEE são disponibilizadas em formatos de 
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vetores ou raster nas opções de carta topográfica, sensoriamento remoto, GPS e dados 

alfanuméricos. Sendo possível ser utilizados por geógrafos, agrônomos, geólogos, 

engenheiros, entre outras áreas da ciência (ROSA, 2005). 

Para Pinto e Garcia (2005) a utilização das geotecnologias agiliza a análise, 

combinação das variáveis temáticas representadas no tempo e espaço em uma abordagem 

integrada e interdisciplinar no subsidio para o zoneamento ambiental, planejamento e gestão 

dos recursos disponíveis.  

As geotecnologias auxiliam na análise integrada, desde a coleta de informações por 

fotografias aéreas, satélites e radares, no processamento destes dados para a análise e do 

produto final como os mapas temáticos da vegetação, dos solos, do relevo, do clima e da 

dinâmica do uso e cobertura da terra pela ação antrópica.   

Conforme Rosa (2005) a projeção do sistema cartográfico indicado para pequena 

escala é o sistema de coordenadas geográficas e para grande escala são indicados os sistema 

de coordenadas UTM. 

Fica a critério dos órgãos públicos nas esferas federais, distritais, estaduais e 

municipais de inserir o ZEE em seus sistemas de planejamento, assim como os produtos 

disponibilizados pela Comissão Coordenadora do ZEE do Território Nacional e pelas 

Comissões Estaduais de ZEE (CE-ZEE). A União poderá reconhecer os ZEE estaduais, 

regionais e locais, desde cumpram os requisitos de referendados pela CE-ZEE, aprovados 

pelas Assembleias Legislativas Estaduais e compatibilização com o ZEE nível superior  

(BRASIL, 2002). 

No presente trabalho foram utilizadas metodologias do ZEE da Amazônia Legal, que 

de acordo com o decreto nº 4.297/2002 no art.6º-C: 

 

O Poder Público Federal elaborará, sob a coordenação da Comissão 

Coordenadora do ZEE do Território Nacional, o ZEE da Amazônia Legal, 

tendo como referência o Mapa Integrado dos ZEE dos Estados, elaborado e 

atualizado pelo Programa Zoneamento Ecológico-Econômico (BRASIL, 

2002). 

 

Com a demanda de novas áreas para cultivo agrícolas, agropecuárias e aos recursos 

hídricos, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é considerado como atividade de 

planejamento, gestão e instrumento territorial, a partir do objetivo central o equilíbrio dos 

usos das respectivas zonas. 

De acordo com Ross (2009, p.147) “a partir das décadas de 1970 e 1980, as pesquisas 

geográficas integradas voltaram-se para as questões ambientais, com destaque para os estudos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.297-2002?OpenDocument
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de impactos ambientais, diagnósticos ambientais, zoneamento e planejamento ambiental [...]”. 

Com as bases ambientais e bases técnico-científicas no ZEE formadas para subsidiar a gestão 

territorial. 

Nas zonas de desenvolvimento do país, seja urbana ou rural, constituem a 

concentração da degradação ambiental, posteriormente a esta degradação a uma demanda de 

recuperação e planejamento (STIPP et. al., 2000). 

Além das degradações ambientais e sociais, o prejuízo econômico é incalculável e 

irreversível. Por isso, a análise integrada do ambiente se faz necessário para subsídios ao 

planejamento e gestão territorial a partir de suas potencialidades e fragilidades.  

Para Stipp et. al. (2000, p.3) “toda intervenção humana com vistas a ocupação ou 

exploração dos recursos naturais deve ser planejada, a fim de se evitar danos ecológicos e 

verdadeiros prejuízos econômicos”. 

O Macrozoneamento Ambiental é aplicado em grandes extensões territoriais, como 

exemplo o da bacia hidrográfica do Rio Tibagi (PR) com área de 2.471.167 hectares 

(aproximadamente 25.000 km²) que Stipp et. al. (2000) elaboraram de acordo com a 

metodologia de Silva (1982 e 1985). Em sua pesquisa constituiu em detalhamentos das 

características físico-naturais, socioeconômicas, uso e ocupação da terra e da poluição hídrica-

industrial. Em sua primeira tentativa da superposição dos mapas temáticos houve uma 

disparidade na quantidade e dimensões das unidades identificadas. A segunda opção mostrou 

eficaz quando identificada as semelhanças físico-naturais da paisagem e socioeconômicas, 

com isso utilizou como base a carta de aptidão agrícola para o macrozoneamento. Além de 

apresentar os processos de interação natural e social nas diferentes paisagens, destacar os 

aspectos de degradações ou não da bacia.  

Portanto, a aplicação deste modelo propõe o estudo integrado dos aspectos físicos e 

socioeconômico da área para classificar as zonas de fragilidade e potencialidade existentes 

para manter o equilíbrio de um uso sustentável e socioeconômico viável. Este modelo do ZEE 

pode ser aplicado em bacias hidrográficas que é classificado como unidade de gestão e 

planejamento territorial.  

 

2.2 Análise das Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais e Unidades de 

Conservação  

 

Para completar o estudo do zoneamento da BHRP a análise das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), as Reservas Legais (RL) e as Unidades de Conservação (UC) integra 
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dados dos recursos da fauna e flora para a conservação e uso racional. Assim como a análise 

da legislação é fundamental para a construção do ZEE. 

De acordo com a lei nº 12.651/2012: 

 

Art. 1ºA estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

preservação permanente e as áreas de reserva legal; a exploração florestal, o 

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

controle e preservação dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 

econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012). 

 

Esta lei possui como um dos objetivos o desenvolvimento sustentável: a conservação, 

estratégias de atividades econômicas, responsabilidade comum da união, estados, distrito 

federal e municípios, sociedade civil e pesquisa científica e tecnológica. 

Nesta mesma lei, Art.3 II entende-se por Área de Preservação Permanente (APP) as 

áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, sendo sua função preservar os 

recursos físicos, químicos e biológicos (recursos hídricos, solos, relevo, fauna e flora). 

Podendo ser em áreas rurais ou urbanas, com faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural ou perene; áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais; entorno de reservatórios 

d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais; 

entorno de nascentes e dos olhos d’água perenes; encostas ou partes destas com declividade 

superior a 45º, as restingas, os manguezais, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, topo de 

morros, montes, montanhas e serras. 

No Art.6 são consideradas ainda APP, destinadas a contenção a erosão do solo e riscos 

de enchentes e deslizamentos de terra e rochas, proteção a restingas, veredas, várzeas, abrigo 

a fauna e flora ameaçados de extinção, os sítios de valor científico, cultural e histórico, para 

faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, além de assegurar as condições de bem 

estar público e auxiliar na defesa do território nacional. 

Assim como sua proteção de acordo com o Art. 7, deverá ser mantida pelo 

proprietário, possuidor ou ocupante, seja por pessoa física ou jurídica. Se houver supressão da 

vegetação é obrigatório a recomposição da vegetação mesmo que a transferência do imóvel 

rural, só em casos excepcionais com a dispensa da autorização do órgão ambiental 

competente para a execução, de caráter urgente, obras de interesse da defesa civil e atividades 

de segurança nacional, de acordo com o art. 8 em hipóteses de utilidade pública, interesse 

social ou de baixo impacto ambiental.  

Entende-se por Reserva Legal (RL), na Lei nº 12.651/2012, Art. 3 III a área inserida 

no interior de uma propriedade ou posse rural, tendo como função de assegurar o uso 
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econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, assim como auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da 

biodiversidade, sendo abrigo e proteção da fauna e flora. 

De acordo com o Art. 12 todo o imóvel rural deve manter área com cobertura vegetal 

nativa para a RL, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, se estiver localizado 

na Amazônia Legal será de 80% no imóvel em área de floresta; de 35% imóvel em área de 

cerrado; e 20% no imóvel em área de campos gerais. E para as demais regiões do país será de 

20%. 

O Art. 13 descreve que quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE) estadual, segundo a metodologia unificada, o poder público federal poderá:  

 

I - reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante 

recomposição, regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis 

com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta por cento) da propriedade, 

excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e dos 

recursos hídricos e os corredores ecológicos;  

II - ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos 

percentuais previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de 

proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa 

(BRASIL, 2012). 

 

E completa que no § 1º os imóveis rurais que tiver área de RL conservada e averbada 

com área superior aos percentuais exigidos, poderá instituir servidão ambiental e cota de 

reserva ambiental. E no § 2º descreve que os estados que não possuem seus ZEEs de acordo 

com a metodologia, em norma federal, tiveram o prazo de cinco anos a partir da publicação 

desta lei em 2012.  

Sua área deverá levar em consideração estudos e critérios como: plano de bacia 

hidrográfica, ZEE, formação de corredores ecológicos, áreas de maior importância para a 

conservação da fauna e flora e as áreas de maior fragilidade ambiental. Que no art. 14 § 1º “o 

órgão estadual integrante do SISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a 

localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

conforme o Art. 29 desta Lei.” 

Quanto ao regime de proteção da RL no Art.17 § 3º “é obrigatória a suspensão 

imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho 

de 2008”. O processo de recuperação da RL deve ser feito em até dois anos a partir desta lei. 

Assim como seus registro ocorrerá pelo órgão ambiental por meio da inscrição do CAR, que é 

feita a partir da apresentação da planta e memorial descritivo com a indicação das 
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coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração. E se houver manejo 

sustentável o art. 20 descreve que haverá “práticas de exploração seletiva nas modalidades de 

manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo 

sustentável para exploração florestal com propósito comercial”.  

Sendo que é livre a coleta dos frutos, folhas e sementes desde que obedeça os períodos 

de coleta, a maturação dos frutos e sementes, e as técnicas utilizadas. Ressalta-se que o 

manejo de fins comerciais precisa-se de autorização do órgão competente para que não 

descaracterize a biodiversidade.   

E as Unidades de Conservação de acordo com a Lei nº 9.985/2000:  

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000). 
 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) da outras 

providências para conservação da natureza, diversidade biológica, os recursos ambientais, a 

preservação, proteção integral, a conservação in situ, ao manejo, ao uso indireto, direto e 

sustentável, ao extrativismo, a recuperação do ecossistema, a restauração, ao zoneamento, aos 

planos de manejo, as zonas de amortecimento e aos corredores ecológicos.  

Tendo como objetivo o SNUC a contribuição para a manutenção da diversidade, 

proteção das espécies, contribuir para a preservação e restauração dos ecossistemas, promover 

o desenvolvimento sustentável, proteger as paisagens e suas características físicas e culturais, 

proteger os recursos hídricos e edáficos, a recuperação ou restauração dos ambientes 

degradados, incentivar a pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, a 

valorização econômica, promover a educação e interpretação ambiental, e proteção dos 

recursos naturais para a subsistência de populações tradicionais.  

Tendo como órgãos o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Ministério do 

Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes e o Ibama. Destaca o art.7º em dois grupos, o 

primeiro das Unidades de Proteção Integral (preservação da natureza), e o segundo as 

Unidades de Uso Sustentável (conservação da natureza).  

Logo que, dos municípios inseridos na BHRP apenas Cachoeira Alta não tem lei 

complementar, código ou algum outro instrumento legislativo municipal que trata sobre os 

recursos ambientais.  O município de Quirinópolis sob a lei complementar nº 002, de 11 de 

junho de 2002, descreve que no: 
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 Art. 1º - Este Código, fundamentado no interesse local, regulamenta a ação 

do Poder Público Municipal e sua relação com os municípios e instituições 

públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, fiscalização, 

controle, melhoria e recuperação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida (QUIRINÓPOLIS, 2002). 

 

Entre os onze objetivos e os treze instrumentos descritos nesta lei completar, estão de 

promover o zoneamento ambiental. Sendo o Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), 

integrado para a preservação, conservação, defesa, controle, fiscalização, melhoria e 

recuperação do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do Município, 

consoante o disposto neste Código. Completam sob a mesma lei: 

 

Art. 25 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território 

do Município, de modo a regular atividades bem como definir ações para a 

proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as 

características ou atributos das áreas.  

Parágrafo Único - O Zoneamento Ambiental será definido por Lei e 

integrado ao Plano Diretor de Quirinópolis.  

Art. 26 - As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA, compreende as Áreas de 

Preservação Permanente, as Unidades de Conservação e faixas contíguas às 

Áreas de Preservação Permanente e às Unidades de Conservação.  

Parágrafo Único - Integram as Zonas de Proteção Ambiental, para efeito 

desta lei, as praças e rótulas do sistema viário com dimensões superiores a 

1.000 m² (um mil metros quadrados) (QUIRINÓPOLIS, 2002). 
 

E o município de Rio Verde sob a Lei n° 5.090/2005 com o código ambiental 

municipal, dispõe sobre a administração do uso dos recursos naturais, da proteção da 

qualidade de vida e do controle das fontes poluidoras e degradadoras do meio ambiente e das 

utilizadoras ou modificadoras dos recursos naturais e, da ordenação do uso do solo do 

território, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável. Assim como o município de 

Quirinópolis tem como objetivo e instrumentos o ZEE. De acordo com: 

 

Art. 33 - O ZEE consiste na divisão de áreas do território do Município, em 

parcelas nas quais são permitidas ou restringidas determinadas atividades de 

modo absoluto ou parcial, de forma a regular atividades bem como definir 

ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as 

características, aptidões ou atributos das áreas.  

§ Único – O ZEE será instituído por Lei e integrado ao Plano Diretor 

Municipal com fulcro no Estatuto da Cidade.  

Art. 34 – O ZEE - compreendem as Áreas Verdes, Zonas Verdes, Áreas de 

Preservação Permanente, as Reservas Florestais Legais, as Unidades de 

Conservação e faixas contíguas às Áreas de Preservação Permanente e às 

Unidades de Conservação (RIO VERDE, 2005). 
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Logo fica nítido que, as legislações descritas são de interesse público e privado, de 

interesse socioeconômico a todos envolvidos, pois as mesmas integram a análise do território 

para o ZEE.  

 

2.3 Análise sistêmica aplicada ao Planejamento e Gestão Territorial 

 

A análise sistêmica tem como objetivo os estudos dos fluxos de entradas e saídas de 

energia e matéria, seja por estudos locais, regionais e globais. Compreender suas relações e 

dependências fazem com que a ciência geográfica caracterize como geossistema, ou seja, o 

estudo dos sistemas ambientais para os seres humanos (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Ao aplicar o estudo do geossistema nas paisagens naturais ou antrópicas para analisar 

os impactos que são promovidos pela sociedade, esta contribui de forma significativa para 

compreender as atividades socioeconômicas desenvolvidas nas paisagens e correlaciona-las 

com seus aspectos físicos em uma análise integrada, ou seja, os elementos que a paisagem 

proporciona em forma de recursos naturais para a sociedade.  

Para Christofoletti (1999) a ciência geográfica se preocupa com as organizações 

espaciais dos sistemas ambientais físicos (geossistema), e que os elementos constituintes do 

geossistema sejam visualizados em documentos sensíveis a observação visual.  

Para Tricart (1977) o conceito de sistema, de caráter dinâmico, é um instrumento 

lógico para estudar os problemas do meio ambiente, por vias dialéticas entre a necessidade da 

análise e a visão de conjunto. Assim, a pedogênese e a morfogênese são atribuídos aos 

estudos integrados pelo autor.  

O autor atribui conhecimentos sobre os fluxos de energia solar recebidas, a capacidade 

de absorção das plantas, a importância da cobertura vegetal ao solo para evitar a erosão, o 

processo de fotossíntese, as precipitações, e por consequência a ascensão da água do solo 

pelas raízes das plantas que favorece a pedogênese e a meteorização das rochas e dos minerais 

do solo, morfogênese, podendo ser uma limitação a seres vivos (TRICART, 1977). 

A morfogênese e pedogênese são o princípio do ecossistema e podendo ter alteração 

antrópica com graus de alterações diferentes. Então, a partir das categorias da morfodinâmica 

que são dependentes do clima, da topografia e da geologia que vão definir as unidades 

ecodinâmicas em: meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. 

(TRICART, 1977)  
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Os meios estáveis são caracterizados por processos mecânicos lentos, que além do 

tempo vai depender dos fatores combinados, decorrentes das condições pode-se designar pelo 

termo clímax, com cobertura vegetal abundante, dessecação moderada e ausência de 

manifestações vulcânicas. As ações pedogenéticas vão se exercer livremente, sendo raras as 

sujeições morfogenéticas (TRICART, 1977). 

Os meios intergrades designam uma transição entre os meios estáveis e os meios 

instáveis, ou seja, as zonas de transição biogeográficas. Podendo a cobertura vegetal fornecer 

a estabilidade sobre as ações de pedogênese e morfogênese, com a retirada a suscetibilidade 

em se tornar instáveis são predominantes, isso ocorre de acordo com a intensidade e 

frequência dos fenômenos (TRICART, 1977). 

Os meios fortemente instáveis tem predomínio da morfogênese na dinâmica natural. 

Como exemplos temos os eventos vulcânicos, relevos dissecados, a vegetação com influência 

indireta do clima (irregularidade sazonal – muita ou pouca precipitação) e degradação 

antrópica nos recursos naturais (TRICART, 1977). 

Portanto, 

 

[...] a partir da modificação da cobertura vegetal, modificamos o valor 

econômico da água, modificamos a pedogênese etc. modifica-se a cobertura 

vegetal de uma bacia com finalidade puramente agrícola, e nesse momento 

modifica-se o regime os rios e uma cidade carece de água, vendo-se obrigada 

a construir uma represa artificial para se abastecer (TRICART, 1977, p.33). 

 

Primordial para o estabelecimento sequencial do uso futuro, o autor descreve que de 

acordo com a estrutura pode-se ter uma dimensão da dinâmica resultado dos valores impostos 

para atividades agrícolas, pecuárias, entre outras de acordo com o ordenamento e gestão 

avaliado pelo poder público. Assim não deixar limitar a descrição fisiográfica, mas também 

estudar a organização do espaço de modo que a ação está inserida na dinâmica natural, 

podendo evitar ou corrigir os aspectos desfavoráveis para a extração dos recursos (TRICART, 

1977). 

O autor faz uma avaliação integrada das características regionais, descreve sobre a 

importância de saber/compreender as (re)organizações do território além das características 

físicas do meio. A definição do quadro regional engloba as condições climáticas, a 

morfoestrutura (tectônica e litologia), influências antrópicas, recursos ecológicos e os 

problemas da gestão do território. Classifica em três regiões: as de produção, as marginais, 

compósitas, as conexas e as neutras. Estas regiões podem ou não influenciar uma as outras, 
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podendo ser como unidade de gestão e planejamento: um município, um estado, região, ou 

bacias hidrográficas (TRICART, 1977). 

Como base de estudos que englobam a pesquisa, o planejamento e a gestão, Tricart 

contribui para os estudos de dois autores importantes para esta pesquisa, sendo: Crepani et. al. 

(2001) que tem como objetivo em sua pesquisa a elaboração de mapas de vulnerabilidade 

natural a perda de solo, para subsidiar o Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia, a 

partir do conceito de Ecodinâmica e na reinterpretação de dados temáticos com auxílio das 

geotecnologias; e Ross (1994) utiliza o mesmo conceito de Ecodinâmica (TRICART;1977) 

para os estudos das fragilidades dos ambientes naturais, que serão base nesta pesquisa de 

zoneamento da BHRP.  

Para Crepani et. al. (2001) a vulnerabilidade ambiental foi desenvolvida com base no 

conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977), dividida em três categorias com determinados 

valores, sendo que “quando predomina a morfogênese prevalecem os processos erosivos, 

modificadores das formas de relevo, e quando predomina a pedogênese prevalecem os 

processos formadores de solos” (CREPANI ET. AL., 2001), que classifica os meios em 

estável (classe 1), intermediária (classe 2) e instável (classe 3) da categoria morfodinâmica. 

Representado no quadro 7. 

 

QUADRO 7: Avaliação da Estabilidade das Categorias Morfodinâmicas. 

Categoria Morfodinâmica Relação Pedogênese/Morfogênese Valor 

Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio Pedogênese/Morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a Morfogênese 3,0 

FONTE: Crepani et. al. (2001). 

 

Ross (1992) intensifica os estudos técnicos de caráter geomorfológico para o 

planejamento socioeconômico e ambiental, a partir das imagens de radar, satélite e campo, 

que propõe uma cartografia geomorfológica integrada, ou seja, classifica em seis táxons o 

relevo de acordo com suas características. Sendo o I a morfoestrutura da bacia sedimentar; II 

as unidades morfoesculturais, como exemplo o planalto residual; III os Padrões de formas 

semelhantes, que são os conjuntos de formas menores do relevo; IV as formas do relevo 

individualizadas dentro de cada unidade de padrão de formas semelhantes, exemplo as 

planícies fluviais; V as vertentes ou setores das vertentes pertencentes a cada uma das formas 

individualizadas; e VI as formas menores produzidas pelos processos erosivos atuais ou por 



93 

 

depósitos atuais, como exemplo as voçorocas. A partir desde trabalho do autor é elaborada a 

Matriz dos índices de dissecação do relevo, que será apresentada nos procedimentos (ROSS, 

1992). 

Em seu trabalho sobre fragilidade ambiental, Ross (1994, p.64) descreve que os 

estudos: 

 

 Relativos a fragilidade, expresso através de cartogramas e textos, são 

documentos de extrema importância ao Planejamento Ambiental, que tenha 

como centro de preocupação o desenvolvimento sustentado, onde 

conservação e recuperação ambiental estão lado a lado com o 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social (ROSS, 1994, p.64). 

 

Desta forma, este estudo de forma integrada no território (análise física e 

socioeconômica), pressupõem o entendimento da dinâmica natural com ou sem ações 

antrópicas. E destaca que é “cada vez mais urgente que faça inserções antrópicas compatíveis 

com a potencialidade dos recursos de um lado com a fragilidade dos ecossistemas ou 

ambientes naturais de outro” (ROSS, 1994, p.65). 

E a fragilidade ambiental é classificada em Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade 

Emergente (com intervenção antrópica) em graus sendo: muito fraca, fraca, média, forte e 

muito forte. E utilizou os cinco graus de classificação também para as Unidades 

Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial, ou seja, as características naturais (ROSS, 1994). 

A fragilidade potencial segundo Ross (1994, p.63) “face as interações humanas é 

maior ou menor em função de suas características genéticas”, pois o equilíbrio dinâmico 

passou estar em desiquilíbrio a partir da inserção das ações humanas no meio natural. E o 

grande começo destas ações foram o crescimento demográfico das civilizações, ou seja, o 

desiquilíbrio das relações sociais, econômicas e ambientais.  

Portanto, os textos bases deste trabalho, sendo de Tricart (1977) e de Ross (1994) terão 

cada peso das respectivas fragilidades potencial e emergente aplicados de acordo com os 

aspectos físicos e socioeconômicos da BHRP. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o norteamento e conclusão da pesquisa, a construção dos resultados finais foi 

realizada em etapas. Na primeira etapa, foram organizadas e interpretadas as bases 

cartográficas apresentadas na seção I como: intensidade pluviométrica, hipsometria, 

declividade, compartimentação geomorfológica e solos. Em escala de 1:250.000, nas quais 
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são primordiais para uma primeira análise integrada da paisagem. O mapeamento dos dados 

socioeconômicos da área em estudo como os dados de população e renda por setores 

censitários, vias de circulação, aptidão agrícola e o mapeamento de uso e cobertura da terra 

apresentado na seção II.  

Com estas duas etapas concluídas, fez-se o mapeamento da fragilidade ambiental de 

acordo com Ross (1994) considerando três etapas: 1) Geração da carta geomorfológica e 

análise genética das formas do relevo, para a qual foram utilizados os índices de dissecação 

do relevo em cinco classes (muito fraco, fraco, médio, forte e muito forte - Quadro 10). Aqui, 

optou-se por trabalhar a dissecação, visto que nesta escala as informações sobre declividade 

do terreno apresentam muitas inconsistências; 2) a variável solos com as classes de 

fragilidade, que estão relacionadas com o relevo, litologia, clima e os elementos motores da 

pedogênese (Quadro 8); 3) uso da terra e cobertura vegetal, convertido em graus de proteção 

de acordo com os tipos da cobertura vegetal (muito alta para florestas a muito baixa para áreas 

de solo exposto – Quadro 9) (ROSS, 1994). 

 

QUADRO 8:Classificação da fragilidade potencial (solos) da BHRP para o ZEE 
Classes de Fragilidade Tipos de Solos 

1- Muito Baixa Latossolos Vermelhos (LV) 

2- Baixa Latossolo vermelho-amarelo (LVA) 

3- Média Argissolos vermelho-amarelos (PVA) 

4- Forte Neossolos Litólicos (RL); 

Neossolos Quartzarênico (RQ) 

5- Muito Forte Gleissolo Háplico (GX) 

FONTE: ROSS (1994). 
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019).  
 

QUADRO 9: Classificação da fragilidade emergente (uso e cobertura da terra) da BHRP para o ZEE. 
Grau de Proteção Tipos de Cobertura Vegetal  

1- Muito Alta - 

2- Alta Diferentes feições do bioma cerrado 

3- Média 
Pastagem; 

Silvicultura 

4- Baixa Agricultura de milho e cana-de-açúcar 

5- Muito Baixa 
Solo exposto; 

Área urbana 

FONTE: ROSS (1994). 
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 
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Com a base de dados formada e com as classes de fragilidade correspondentes, foram 

mapeadas a fragilidade potencial (natural) e emergente (antrópica) que a partir da atribuição 

de pesos (1 a 5) para cada variável, que posteriormente indicaram a classe final por cálculo de 

média simples. A combinação dos três dígitos (primeiro o uso da terra e cobertura vegetal, 

segundo a dissecação do relevo e o terceiro associado a susceptibilidades dos solos  e 

erosividade das chuvas) resultam por exemplo o conjunto numérico 111 que corresponde a 

uma Unidade Ecodinâmica Estável, onde a cobertura vegetal é densa, com dissecação do 

relevo e erosividade muito fracas e de solos com susceptibilidade a erosão muito fraca 

(ROSS, 1994). O quadro 10 demonstra essa lógica a partir do exemplo da matriz utilizada 

para determinar os índices de dissecação do relevo elaborada por Ross (1992). 

 

QUADRO 10: Matriz dos índices de dissecação do relevo. 

Densidade de 
Drenagem ou 

dimensão 
Interfluvial 
Média 
(Classes) 
/ / / / / / 
Graus de 

Entalhamento 
dos vales 

MUITO 
BAIXA (1) 

>3750m 
 
 
 
 
 

>15 m 

BAIXA (2) 
1750 A 3750 m 

 
 
 
 
 
 

3 a 15 mm 

MÉDIA (3) 
750 A 1750 m 

 
 
 
 
 
 

3 a 5 mm 

ALTA (4) 
250 A 750 m 

 
 
 
 
 
 

1 a 3 mm 

MUITO 
ALTA (5) 

<250 m 
 
 
 
 
 

1 mm 

Muito Fraco (1) 
(< de 20 m) 

11 12 13 14 15 

Fraco (2) 

(20 a 40 m) 

21 22 23 24 25 

Médio (3) 
(40 a 80 m) 

31 32 33 34 35 

Forte (4) 
(80 a 160 m) 

41 42 43 44 45 

Muito Forte (5) 
(>160 m) 

51 52 53 54 55 

      

 FONTE: Ross (1992). 

 

Posteriormente, realizou-se o cruzamento dos polígonos por álgebra de mapas com a 

ferramenta intersect do ArcGIS 10.1®. Numa primeira etapa os solos foram cruzados com a 

dissecação do relevo, depois ao resultado do processamento foi inserida a erosividade das 

chuvas (grau 2), chegando ao o mapa de fragilidade potencial. O mapa de uso foi convertido 

em graus de proteção e cruzado com o mapa de fragilidade potencial para gerar a fragilidade 

emergente, que demonstra o impacto das atividades antrópicas sobre o ambiente. 
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Na segunda etapa para o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da bacia 

hidrográfica do Rio Preto, seguiu-se o fluxograma 1, onde estão demonstrados os elementos 

formadores da paisagem; os elementos necessários para a fragilidade potencial, para a 

fragilidade emergente e o resultado do ZEE.  

FLUXOGRAMA 1:Etapas de elaboração do ZEE da BHRP. 

 
ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 

Para realizar a análise final, optou-se por setorizar a bacia conforme o mapa 17, 

subdividindo-a em alto, médio, baixo curso e Ribeirão das Pedras, individualizado por se 

tratar do manancial responsável pelo abastecimento de Quirinópolis. 

Por fim, delimitou-se cinco zonas para a setorização da BHRP: 1) zona de expansão 

urbano-industrial; 2) zona de produção sucroenergética consolidada; 3) zona de uso 

agrosilvopastoril I; 4) zona de uso agrosilvopastoril II; e 5) zonas de uso restrito. 

Para a zona de expansão urbano-industrial foram consideradas as variáveis do setor 

censitário de renda e população, e conforme a legislação do município de Quirinópolis que 

refece a expansão urbana. Na zona de produção sucroenergética consolidada consideramos as 

áreas de plantio de cana já existentes. Na zona de uso Agrosilvopastoril I foram consideradas 

os aspectos físicos, socioeconômicos para caracterizar esta zona de acordo com as atividades 

desenvolvidas. A zona de uso Agrosilvopastoril II consideramos uma variável a mais, o raio 

de 50km a partir da usina para ser área de plantio. E nas zonas de usos restritos consideramos 

os aspectos da físicos da paisagem, assim como a expansão destas áreas em 30 metros que a 

legislação assegura para a proteção dos cursos d’água e a própria vegetação, áreas de 

dissecação acentuada, APP, e solos hidromórficos.  
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 MAPA 17:Divisão da BHRP para o ZEE 

 
  ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise da Fragilidade Ambiental na Bacia do Rio Preto 

 

A análise da dissecação (Mapa 18) do relevo da BHRP integra o conjunto de 

mapeamento do ZEE a partir do grau do entalhamento dos vales e a densidade de drenagem 

(Quadro 10) que Ross (1992) indica para os mapeamentos com escala até 1:250.000.  

Este mapeamento é indicado para os respectivos processos erosivos da área, os riscos 

de deslizamentos e inundações. Conforme o mapa 18, o maior percentual da bacia (78,47%) 

enquadra-se no índice muito fraco (< 20m), indicando se tratar de uma área 

predominantemente plana, com baixo risco à erosão. As áreas que indicam dissecação fraca 

(20 a 40m) representam 12,98% da bacia e coincidem com os fundos de vale da drenagem da 

bacia, onde o relevo naturalmente torna-se mais encaixado.  
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MAPA 18:Dissecação do relevo da BHRP. 

 
 FONTE: ROSS (1994) 

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019) 
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A dissecação média (40 a 80m) está presente nas vertentes das serras da bacia do 

Ribeirão das Pedras, com 6,29% da área, geralmente associadas à dissecação forte (80 a 

160m) com 2,07% da área total e dissecação muito forte (>160m) em pequenas áreas no curso 

alto da bacia, com 0,25%. Ressalta-se que essas dissecações apresentam-se associadas aos 

relevos residuais, serras e escarpas, onde vão predominar as fragilidades mais altas.  

A partir dos pesos associados a dissecação do relevo, do tipo de solos e do uso e 

cobertura da terra/cobertura vegetal, foram feitos o mapeamento da fragilidade potencial 

(mapa 19) e emergente (mapa 20). 

A BHRP apresentou fragilidade potencial (mapa 19) em quatro classes, sendo a 

primeira classe fraca com 71,2% da área total da bacia que correspondem a solos profundos, 

bem drenados, estáveis e com relevo plano. A fragilidade média representa 21,5% da área e 

pode ser observada principalmente no alto e médio curso, com destaque ao Ribeirão das 

Pedras, circundando as serras da Confusão do Rio Preto e da Fortaleza, onde os solos em 

conjunto com o relevo indicam restrições baixas e médias. A fragilidade forte recobre 6,9% 

da área e representa as vertentes das serras com graus de dissecação acentuados, sempre 

associadas às fragilidades muito fortes com apenas 0,4% da área, localizadas nos pontos do 

alto, médio curso e na bacia do Ribeirão das Pedras associados ao relevo residual. 

O mapeamento de fragilidade emergente (mapa 20) apresentou quatro classes, não 

demonstrando nenhuma área com fragilidade muito fraca, assim como ocorreu com a 

fragilidade potencial. As áreas com fragilidade fraca representam 12,9% da bacia e indica 

áreas onde ainda se conserva a vegetação remanescente, principalmente em matas ciliares e de 

galeria. 

Vão predominar na bacia as áreas com fragilidade emergente média (79%), que 

apresentam potencialidades agropecuárias como solos profundos, bem drenados e 

relativamente férteis, relevo plano/suave ondulado e baixa erosividade das chuvas. Estas áreas 

distribuem-se por toda a bacia, mas coincidem principalmente com regiões consolidadas de 

produção agropecuária (pastagens e cana-de-açúcar). 

As fragilidades forte e muito forte surgem associadas, assim como ocorre na 

fragilidade potencial, às áreas de serras e encostas, compondo os divisores de águas da bacia. 

Recobrem respectivamente 7,9% e 0,2% da área e merecem atenção especial no processo de 

construção do ZEE por apresentarem alta susceptibilidade à erosão.  

  

  



100 

 

 MAPA 19:Fragilidade Potencial da BHRP.

 
  FONTE: ROSS (1994). 

  ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 
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 MAPA 20: Fragilidade Emergente da BHRP 

 
 FONTE: ROSS (1994). 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 
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A análise integrada do ambiente, por meio da dissecação e das fragilidades potencial e 

emergente demostra que o ambiente altera constantemente suas potencialidades físicas, 

químicas e biológicas, em constante desequilíbrio por meio das alterações antrópicas em seus 

ambientes. 

Muitos dos ambientes de fragilidade potencial forte a muito forte, ou seja, aqueles de 

potencialidade baixa para ocupação antrópica, se demostra para a fragilidade emergente áreas 

de potencialidade agrícola consideráveis, representados nos mapa 18 e 19. Por isso que as 

fragilidades dos ambientes são acentuadas a cada manejo de prática não convencional, a cada 

cultivo não propício a determinada área, entre outras consequências ambientais e econômicas. 

Para o zoneamento ambiental o estudo detalhado destas áreas são de extrema 

importância, pois ao indicar as zonas estamos tendo consciência do que é mais indicado de 

acordo com o tipo climático, com o relevo apropriado e com os solos. E preservando a 

biodiversidade. 

 

4.3 Zoneamento socioeconômico 

 

O desenvolvimento socioeconômico é um outro fator importante que compõe o 

Zoneamento Ecológico Econômico. A análise dos dados sociais e econômicos subsidia o 

planejamento e a gestão do território. Para o recorte da BHRP (Mapa 21). 

O SIEG (2014) elaborou o mapa de desempenho socioeconômico do estado de Goiás, 

a partir do cruzamento das variáveis que compõe o Índice de Desempenho dos Municípios 

Goianos (IDM-2010) organizado pelo Instituto Mauro Borges da Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (IMB/SEGPLAN/GO). 

É possível verificar que entre os municípios nos quais a bacia do Rio Preto está 

inserida, apenas Cachoeira Alta tem o desenvolvimento favorável, os demais são considerados 

como muito favorável. 

O SEGPLAN (2014) classifica como área de desenvolvimento favorável aqueles 

municípios com capacidade de oferecer uma resposta proporcional aos investimentos 

instalados em áreas estratégicas ou nos setores específicos, ou seja, quando o município 

possui capacidade de ser estimulado por políticas públicas e por investimento setorial 

voltados para o desenvolvimento local. Já os municípios classificados como “muito 

favorável” são aqueles que possuem capacidade de oferecer respostas superiores aos 

investimentos instalados nas áreas estratégicas ou em setores específicos, ou seja, municípios 

que possuem capacidade para alavancar o desenvolvimento sustentável local. (SIEG, 2014) 
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 MAPA 21: Desenvolvimento socioeconômico dos municípios da BHRP. 

 
 FONTE: IBGE (2010). 

 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019). 

 

Dentre as variáveis consideradas para esta análise estão a população total, produção 

agropecuária, industrial e de serviços, PIB per capita, evolução do PIB, remuneração média, 

infraestrutura básica, laboratórios, bibliotecas, IDEB, total de domicílios, leitos em hospitais, 

quantidade de médicos, IDM (Índice de Desempenho Municipal), economia, educação, 

segurança, infraestrutura, saúde, entre outras variáveis estudadas em um período de dez anos. 

A pontuação atribuída varia de 0 a 10, em duas casas decimais, sendo que a nota perto de zero 
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expressa o pior desempenho municipal e a nota perto de dez expressa o melhor desempenho. 

(SIEG, 2014) 

Estas variáveis são instrumentos para nortear as políticas públicas com o intuito de 

responder as demandas da sociedade quanto a qualidade de vida em seus territórios. Na 

análise dos municípios é possível observar que o IDM de economia de Cachoeira Alta em 

2010 esteve a 6,16; o de trabalho a 3,64; educação de 5,62; segurança de 8,98; infraestrutura 

de 7; saúde 8,54; e média final de 5,99. No município de Quirinópolis o IDM de economia de 

9,04; trabalho de 5,42; educação de 6,38; segurança de 7,16; infraestrutura de 7,63; saúde com 

7,73; e média final de 5,42. E no município de Rio Verde o IDM de economia de 8,18; 

trabalho de 5,09; educação de 6,51; segurança de 5,96; infraestrutura de 6,89; saúde com 6,32; 

e média final de 5,09. 

Estas variáveis subsidiam informações para o planejamento e gestão do território dos 

municípios inseridos na BHRP, além de agregar para o ZEE da mesma. Compreender os 

dados socioeconômicos a partir do uso e extração é um outro fator que se deve analisar com 

cautela, pois a conservação e uso racional dos recursos naturais permite maior disponibilidade 

e evita escassez dos mesmos. 

 

4.3 Zoneamento Ecológico Econômico 

 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é proposto a partir da análise do meio 

físico, químico e abiótico, bem como a análise socioeconômica do território para indicar 

zonas de potencial ou de fragilidade ambiental, em conjunto com as geotecnologias.  

Tem como objetivo o uso sustentável dos recursos ambientais, seja de esfera federal, 

municipal, regional ou local. Contudo, sendo este o produto final do trabalho, buscou elaborar 

e propor um mapa temático indicando zonas de potencialidade e fragilidade ambiental de 

acordo com a legislação vigente e autores com metodologias e bases teóricas que contribuísse 

para o mesmo.   

Para Becker e Egler (1996, p.5) “o desenvolvimento sustentável é um modelo que visa 

conciliar os conflitos que marcam a transição do final do milênio e implementar uma nova 

relação sociedade-natureza condizente com o novo modo de produzir”. Um modo de 

produção que tente ser consciente aos recursos naturais, sabendo que os mesmos não são 

renovais.  

E a para a gestão do território, o zoneamento, o monitoramento do desenvolvimento, e 

da degradação ambiental e a legislação integra este instrumento de otimização dos usos 
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quanto ao desenvolvimento sustentável do modo socioeconômico. Becker e Egler (1996, p.8) 

descrevem que “o zoneamento deve ser periodicamente revisto e atualizado, para agilizar a 

passagem para um novo padrão de desenvolvimento”.  

Mesmo que sua abordagem é transdisciplinar, ou seja, considera a dinâmica ambiental 

e socioeconômica, além da metodologia integradora por meio dos SIG’s que é possível 

acompanhar em tempo real tais alterações físicas e antrópicas com informações temáticas 

georreferenciadas.  Mesmo com a complexidade de implementação.  

Se o ZEE não for bem elaborado, alguns problemas são evidenciados na 

implementação como estrutural, conjuntural, institucional, metodológico, de infraestrutura, de 

circunstancias, de comunicação, de envolvimento, operacionalização e político (LEITE, 

2001). 

Desta forma, a partir dos cruzamentos das informações georreferenciadas o ZEE da 

bacia hidrográfica do Rio Preto (Mapa 22), ficou dividido em cinco zonas: 1) zona de 

expansão urbano-industrial; 2) zona de produção sucroenergética consolidada; 3) zona de uso 

agrosilvopastoril I; 4) zona de uso agrosilvopastoril II; e 5) zona de uso restrito. 

A zona de uso restrito (32%) foram classificadas de acordo com a vegetação 

remanescente, curso d’água com 30 metros conforme a legislação, as vertentes das serras 

dissecadas e declividades improprias para o uso e os solos. Além de serem indicadas como 

áreas de conservação da biodiversidade. No mapa 23, foram delimitadas as áreas de uso 

restrito da BHRP. 

Nestas áreas de uso restrito foram consideradas as vegetações remanescentes do bioma 

cerrado, curso d’água do Rio Preto, áreas com dissecação acentuada, solos hidromórficos que 

são protegidos como berço da rede de drenagem. Ao utilizarmos a ferramenta Buffer 

aumentamos em 30 metros estas áreas, pois devem ser preservadas de acordo com a legislação 

destaca anteriormente. Estas áreas são de grande contribuição ambiental e econômica da bacia 

hidrográfica, como unidade de gestão e planejamento. 
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MAPA 22: Zoneamento Ecológico Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio Preto. 

 
  FONTE: SILVA (2019) 
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Mapa 23:Áreas de uso restrito da BHRP. 

 
  FONTE: SILVA (2019). 

 

A zona de expansão urbano-industrial se localiza no entorno da cidade de Quirinópolis 

(na divisão da Bacia do Ribeirão das pedras), com sua área calculada em 2017 de 0,53% da 

bacia, com previsão de expansão para até 0,82. A lei complementar nº46/2017 do município 

de Quirinópolis indica uma previsão de expansão territorial da área urbana com mais de 13 

km², passando de 10,73 km² para 24,09 km². Esta expansão urbano-industrial pode ocorrer 

por oferecer mais vagas de empregos, quanto para população local ou não, e por incentivos a 

industrialização do município.  

Na zona de produção sucroenergética consolidada (19,47%), considerou-se a 

influência da usina de biocombustível Boa Vista, que tem área de cana-de-açúcar plantada no 

município de Quirinópolis e em outros municípios goianos para a produção dos 

biocombustíveis (Gouvelândia, Inaciolândia, Rio Verde, entre outros). Recentemente, em 

acordo assinado pela administração de 2017-2020, foram estabelecidos protocolos de 

intenções com empresas que serão instaladas no estado de Goiás, e entre os 16 municípios o 
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de Quirinópolis receberá um investimento no valor de 350 milhões de reais do Grupo São 

Martinho (Usina Boa Vista) para investir na produção do etanol de milho, sendo a previsão de 

consumo de 10% do grão produzido no estado (JORNAL DO SUDOESTE, 2019). Assim, a 

zona de produção sucroenergética consolidada poderá se expandir de acordo com o potencial 

de produção da usina para moagem de milho e cana-de-açúcar.  

A zona de uso Agrosilvopastoril II (30%) é caracterizada pelo uso múltiplo da terra, 

podendo ser utilizada para a plantação de grãos, de eucalipto, para pastagem, além de 

considerar um raio de 50 km a partir da Usina Boa Vista como área potencial para expansão 

do cultivo de cana-de-açúcar e milho, podendo se tornar parte da zona de produção 

sucroenergética consolidada.  

Por fim, a zona de uso Agrosilvopastoril I (18%) é caracterizada pelo uso múltiplo da 

terra, podendo ser utilizada para a plantação de grãos, de eucalipto e para pastagem. Nesta 

área, quase na sua totalidade inserida no município de Rio Verde, predomina a plantação de 

grãos (milho, soja e sorgo) e de eucalipto para produção de lenha. Por estar distante das usinas 

de biocombustíveis, não apresenta potencialidade para expansão da atividade canavieira, 

embora possa fornecer milho para a produção de etanol. 

É importante salientar que no ano de 2017, 24% da bacia encontrava-se recoberta por 

diferentes feições de vegetação remanescente, entre áreas de Cerrado e matas ciliares e de 

galeria. Durante a elaboração do ZEE, foi diagnosticado um percentual de 32% de áreas com 

restrições de uso, indicando que aproximadamente 8% da bacia apresenta, atualmente, usos 

diversos em áreas que deveriam ser destinadas à conservação dos recursos naturais. Isto alerta 

para a necessidade de uma ação integrada entre os três municípios que possuem par tes de seus 

territórios drenados pela Bacia do Rio Preto, para a recomposição destas áreas, com indicação 

de criação de Unidades de Conservação. 

Nesta pesquisa, indica-se que estas áreas de uso restrito sejam destinadas à criação de 

um “cinturão” de unidades de conservação aproveitando as áreas de serras, reservas legais e 

de preservação permanente, além de estabelecer corredores ecológicos entre os principais 

tributários do Rio Preto e o Rio Paranaíba. Isso em médio prazo resultaria em uma maior 

produção de água, garantindo a sustentabilidade do abastecimento de Quirinópolis, além da 

possibilidade de uso em irrigação, entre outros benefícios ambientais e econômicos. 

Ressalta-se, ainda, que é garantido em lei que municípios que possuam Unidades de 

Conservação em seu território recebam uma compensação financeira denominada ICMS 

ambiental, que corresponde a 5% do total arrecadado, de acordo com a Lei Complementar Nº 

90, de 22 de dezembro de 2011: 
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Art. 4º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas nos 

incisos IV e VI do art. 107 da Constituição do Estado de Goiás, do Imposto 

sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação –ICMS–, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - 85% (oitenta e cinco por cento), na proporção do valor adicionado nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 

realizadas em seus territórios; 

II - 10% (dez por cento), em quotas iguais entre todos os Municípios; 

III - 5% (cinco por cento), na proporção do cumprimento de exigências 

estabelecidas nesta Lei Complementar, relacionadas com a fiscalização, 

defesa, recuperação e preservação do meio ambiente (GOIÁS, 2011). 

 

Ao comparar o Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás 

(Mapa 24) aos resultados da pesquisa aqui apresentada, observa-se que a BHRP insere-se 

apenas nas zonas ecológico-econômicas I, onde permite-se a instalação dos empreendimentos 

de maior porte e geradores de maiores impactos socioambientais, classificada como menor 

fragilidade ambiental, e na zona ecológico-econômica II com maior fragilidade ambiental. 

(MACROZAEE, 2014)  

 MAPA 24:MacroZAEE de Goiás. 

 
 FONTE: MACROZAEE(2014) 
 ORGANIZAÇÃO: SILVA (2019) 
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Elaborado em uma escala de 1:500.000, este mapeamento priorizou o 

desenvolvimento social em detrimento da conservação dos recursos ambientais, não sendo 

possível observar áreas de uso restrito na bacia como APP’s, solos hidromórficos, áreas com 

dissecação do relevo acentuadas, entre outros elementos.  

Logo que, na comparação dos dois zoneamentos, o desenvolvido neste trabalho e o 

realizado pelo estado, demostra a discrepância das informações desconsideradas no 

zoneamento do estado quanto aos aspectos físicos da paisagem, e considerando somente o 

desenvolvimento socioeconômico da bacia.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No Zoneamento ecológico econômico da bacia hidrográfica do Rio Preto (ZEE-

BHRP), pode-se considerar que a análise integrada do ambiente, ou análise geossistêmica, em 

conjunto com as geotecnologias se mostraram eficazes pois, a partir dos dados coletados, 

georreferenciados e analisados foi possível fornecer informações para compor análises físicas, 

ambientais e socioeconômicas capazes de subsidiar atividades de planejamento e gestão 

territorial.  

A dinâmica do uso e cobertura da terra foi significativa em um período de 20 anos, as 

mudanças ocorridas na paisagem propuseram um novo olhar quanto aos incentivos fiscais 

inseridos e aos modos de produção e manejo na paisagem da bacia. Com relação a 1997, a 

atividade pecuária continuou predominante em questão de área ocupada, mas perde seu 

protagonismo para a produção de biocombustíveis, sobretudo a partir da cana-de-açúcar. 

Atualmente, o município de Quirinópolis é o maior produtor de cana do Estado de Goiás. 

O ZEE foi realizado em cinco zonas, sendo as zonas para indicação de áreas de uso 

restrito (32%) que corresponde as vegetações remanescentes, dissecação do relevo impropria 

para o manejo mecanizado e quanto aos solos hidromórficos. A zona de expansão urbano-

industrial do município de Quirinópolis (0,53%). As zonas para atividades Agrosilvopastoril I 

(18%), localizada no curso alto da bacia, que está caracterizada por cultivos de grãos, 

pastagem e silvicultura. Zona de produção sucroenergética consolidada (19,47%) com áreas 

de plantio de cana consolidada. E a zona para atividades Agrosilvopastoril II (30%) com 

proposta para o cultivo de grãos, pastagem, silvicultura e área de plantio de cana, pois esta 

área concentra-se políticas públicas que incentiva as usinas sucroenergéticas. O município de 

Quirinópolis agrega incentivos para a produção de cana e recentemente autorizou a expansão 
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da usina Boa Vista para a moagem do milho para a produção de etanol, o que 

consequentemente nesta área poderá aumentar o plantio de milho em áreas de pastagem e 

mantendo as áreas de plantio de cana. 

Destacamos a pesquisa tem como proposta de indicar um zoneamento, sendo que áreas 

de uso restrito sejam para a criação de um cinturão de unidades de conservação aproveitando 

as serras, além de estabelecer corredores ecológicos em todo o Rio Preto. Isso em médio 

prazo resultam em uma maior produção de água, a sustentabilidade do abastecimento de 

Quirinópolis, a possibilidade de uso em irrigação, entre outros benefícios ambientais e 

econômicos.  

Portanto, a BHRP necessita de maior atenção do poder público quanto aos incentivos 

fiscais e de ocupação do território voltado para a sustentabilidade. Este tralhado traz 

informações de relevo, rochas e solos para a gestão de áreas agrícolas, seja para o pequeno 

produtor ao grande produtor, seja para o setor público ou privado dos municípios inseridos na 

bacia. Consideramos que a metodologia poderá ser reaplicada em qualquer unidade territorial 

de gestão e planejamento, para incentivo a pesquisa e a sustentabilidade ambiental.   
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