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APRESENTAÇÃO

O Brasil é destaque mundial em relação às reservas hídricas do plane-
ta, tendo as maiores reservas de água doce conhecidas em seu território. 
Estes mananciais encontram-se, em sua maioria, isolados das grandes 
concentrações populacionais urbanas, apresentando diferentes níveis de 
disponibilidade, qualidade e de preservação das águas. 

Dentro destes distintos cenários existentes no Brasil, há um con-
solidado conjunto de leis ambientais referentes às bacias hidrográficas 
do país, que tem como realidade atual intensos processos de pressões 
ambientais decorrentes da ocupação antrópica dos últimos anos. Estas 
pressões afetaram tanto a qualidade quanto a quantidade deste recurso 
natural, consolidando um modelo de gestão que priorizou o crescimento 
econômico sobre a dimensão ecológica durante quase todo o século XX 
(Mahalhães Jr., 2010). 

A importância dos recursos hídricos está relacionada aos princípios 
básicos da sobrevivência humana diante da manutenção da vida e tam-
bém do desenvolvimento econômico. Segundo a Política Nacional dos 
Recursos Hídricos (1997), os princípios norteadores das políticas pú-
blicas para as águas é a sua categorização como um recurso natural 
exaurível, público, dotado de valor econômico e de uso preferencial, em 
cenários de escassez, voltado para a dessedentação humana e animal. 
Nesta perspectiva, os modelos de gestão adotados em relação à legislação 
brasileira estabelecem os usos múltiplos das águas e uma gestão descen-
tralizada que integre os usuários e o poder público, assumindo o caráter 
das bacias hidrográficas como unidades de planejamento.   

Diante do complexo cenário dos recursos hídricos, o Laboratório de 
Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física (LABOGEF), junto com os 
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Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e de Geografia da 
Universidade Federal de Goiás, organizaram o VIII Workshop Interna-
cional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 
Hidrográficas para contribuir com o desenvolvimento de estudos, técni-
cas e métodos de manejo das águas.

A partir desse evento, organizou-se o livro Planejamento, Gestão e 
Sustentabilidade das Bacias Hidrográficas Brasileiras, que tem por obje-
tivo apresentar discussões desenvolvidas em diferentes regiões do país 
dentro da perspectiva de caracterização, de planejamento e de gestão 
destas unidades da paisagem. 

Este livro apresenta oito estudos de pesquisadores(as) de várias insti-
tuições brasileiras que reuniram esforços para emplacar uma abordagem 
interdisciplinar que alcançasse as linhas teóricas e práticas dos estu-
dos dos mananciais hídricos na perspectiva da sustentabilidade. Assim, 
a proposta desenvolvida nesta coletânea de trabalhos tornar-se-á refe-
rência integradora para uma maior compreensão das diretrizes gerais 
dessas unidades de gestão com base nas diretrizes legais e técnicas. 



Estado ambiental da paisagem semiárida da 

bacia do Riacho São José em Pernambuco1 

Ana Maria Severo Chaves2

Rosemeri Melo & Souza3

Introdução

Ao longo do tempo, a sociedade tem modificando o estado ambiental 
das paisagens semiáridas. Em decorrência disso, o sistema territorial 
do semiárido pernambucano se encontra bastante alterado mediante a 
remoção do componente mais visível da paisagem: a cobertura vegetal, 
seja para fazer uso da madeira/lenha, seja para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas ou para a construção de moradias.

Embora muitas vezes tais mudanças só sejam observadas em sua 
superficialidade, as alterações no estado ambiental da paisagem refletem 
no funcionamento dinâmico da estabilidade e da sustentabilidade do 
ambiente. Por conta disso, ocasiona processos degradantes de elementos 
importantes da natureza, os quais são usados de modo direto ou indire-
to pela sociedade e contribuem tanto para o bem-estar humano quanto 
para a prestação de serviços ecossistêmicos.

1 Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 - concessão de bolsa de doutorado 
em geografia no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de 
Sergipe-PPGEO/UFS.

2 Universidade Federal de Sergipe, Colégio de Aplicação, São Cristóvão - anamschaves05@
gmail.com 

3 Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Engenharia Ambiental, São  
Cristóvão - rome@academico.ufs.br 

mailto:anamschaves05@gmail.com
mailto:anamschaves05@gmail.com
mailto:rome@academico.ufs.br
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Nesse sentido, Rodríguez, Silva e Cavalcanti (2017, p. 137) enten-
dem que “degradação geoecológica se define como a perda de atributos 
e propriedades sistêmicas que garantem o cumprimento das funções 
geoecológicas e a atividade dos mecanismos de auto-regulação”, ou seja, 
acreditam na estabilidade da paisagem em manter sua dinâmica e suas 
funções físicas e ecológicas.

Torna-se essencial conhecer, portanto, os componentes que configu-
ram a paisagem, os quais são apresentados na literatura como sendo 
caracterização geoecológica, ambiental, geoambiental ou do meio físico 
(Beltrame, 1994; Botelho, 2015). Também, é importante conhecer a cober-
tura da terra por meio da apropriação e transformação na natureza.

Nesse contexto, observa-se na literatura que o ambiente semiárido, 
no geral, tem mantido um padrão na cobertura da terra nos últimos 
anos, compreendendo áreas de vegetação natural em redução, áreas an-
trópicas agrícolas e degradadas em expansão e massas d’águas (Accioly 
et al., 2016; Silva, 2017). Esse padrão na superfície terrestre do semiárido 
repercute nas bacias hidrográficas existentes, a exemplo da bacia do Rio 
Ipanema (Silva, 2017), na qual está inserida a bacia do Riacho São José. 

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área delimitada a 
partir de cotas altimétricas e divisores d’água, compondo toda superfície 
drenada por um rio principal e seus tributários, formando um siste-
ma fluvial (Botelho, 2015; Christofolrtti, 1980). As bacias são tidas como 
unidades ideais para o planejamento, compondo um espaço aberto de 
interações sistêmicas entre o meio físico e os aspectos socioambientais, 
as derivações antropogênicas que ocorrem na superfície (Botelho, 2015). 

É importante, portanto, entender a dinâmica diferenciada que ca-
racterizas os atributos hidrográficos do ambiente semiárido e seus 
condicionantes climáticos, por exemplo, onde a hidrologia é totalmente 
dependente do ritmo climático sazonal, situação que caracteriza os cur-
sos hídricos como intermitentes ou perenes, de modo que a população 
é levada a escavar poços nos leitos dos rios para ter acesso a água para 
fins domésticos, pois “[...] o lençol se afunda e se resseca e os rios passam 
a alimentar o lençol” (Ab’Sáber, 2003, p. 85).
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As bacias semiáridas não apresentam aspectos hidroclimáticos que 
compreendem diferentes nuances geográficas, estando em ambientes 
classificados por Ab’Sáber (2003) como semiáridos acentuados ou subde-
sérticos, semiáridos rústicos ou típicos, semiáridos moderados e faixas 
subúmidas. Essa última faz parte de uma área de transição também 
conhecida como agreste. Especificamente no estado de Pernambuco, a 
região agreste compreende a faixa de transição entre zona da mata e 
sertão, envolvendo parte do semiárido moderado e das faixas subúmidas.  

Observa-se na literatura que as bacias estudadas pelas perspectivas 
da geoecologia da paisagem são contempladas por pesquisas voltadas ao 
planejamento ambiental, a fim de conhecer o funcionamento da bacia 
e as características físico-naturais e socioambientais. É comum a apre-
sentação de compartimentação para desenvolvimento do diagnóstico, 
destacando o estado ambiental da paisagem, seguido de propostas para 
o planejamento (Farias, 2015; Nascimento; Farias, 2016). 

A compartimentação da paisagem ajuda a delinear as diferentes fei-
ções identificáveis na superfície terrestre, contribuindo com diagnósticos 
direcionados a unidades paisagísticas e auxiliando no desenvolvimento 
de ações de planejamento ambiental voltadas para a conservação dos 
recursos naturais (Farias; Silva, 2015). 

Perante o contexto apresentado, fez-se neste trabalho um recorte da 
paisagem semiárida de Pernambuco, destacando uma bacia hidrográfica 
conhecida localmente com o objetivo de analisar o estado ambiental da 
paisagem da bacia do Riacho São José a partir da compartimentação 
geoecológica, tendo como critérios de delimitação os aspectos físico- 
-naturais como declividade, hipsometria e curvas de níveis. Tais ob-
servações colocam em relevo a importância de se estudar as bacias 
hidrográficas em uma perspectiva integrada, compreendendo-as em sua 
totalidade, respeitando as limitações ambientais e atentando às poten-
cialidades socioambientais. 

Nesse sentido, o caminho percorrido para a realização deste trabalho  
compreendeu dois momentos e quatro etapas. No primeiro momento 
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houve a construção de um banco de dados georreferenciado com infor-
mações ambientais da bacia do Riacho São José (BRSJ), atividades de 
campo com a finalidade de conhecer a área de estudo, produção cartográ-
fica dos fatores geoecológicos (declividade, hipsometria e curva de nível) 
e da cobertura da terra. No segundo momento foi feita a compartimen-
tação geoecológica da BRSJ e análise do estado ambiental da paisagem a 
partir dos níveis de alteração e da estabilidade paisagística. 

A organização, correção e análise dos dados e mapas ocorreram no 
ambiente do sistema de informações geográficas ArcGIS 10.3.1.

Área de estudo

A bacia do Riacho São José integra a bacia do Rio Cordeiro, principal 
tributário do Rio Ipanema. O Rio Ipanema compreende um sistema fluvial 
interestadual que ocupa uma área de 6.209,67 km², sendo encontrado em 
maior parte no estado de Pernambuco, ainda que sua porção Sul se localize 
no estado de Alagoas, onde conflui no Rio São Francisco (APAC, 2021).

A escolha pela bacia do Riacho São José como área de estudo se deve 
a três aspectos principais: localização estratégica no ambiente semiárido 
do estado de Pernambuco; forma alongada, contemplando o Planalto da 
Borborema e a depressão do Baixo São Francisco e revelando diferentes 
contrastes geoecológicos; e um tamanho ideal para as aplicações metodo-
lógicas (Beltrame, 1994; Botelho, 2015).

O sistema fluvial da BRSJ compreende uma área territorial de 146,69 
km², com delimitação areal de 74,85 km de perímetro, os cursos apresen-
tam até a quarta ordem de grandeza (segundo a classificação de Strahler 
(1957)). A variação altimétrica compreende cotas de 470 m a 980 m de 
altitude (Figura 1) com declividade de suave plana à suave ondulada. 

Outros aspectos geoecológicos que se destacam no estudo do estado 
ambiental da paisagem são os solos e os fatores climáticos. Na bacia, os 
tipos de solo variam de forma altimétrica, sendo as partes mais elevadas 
e planas constituídas por neossolo regolítico, nas porções movimentadas 
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e íngremes os neossolos litólicos, e no baixo curso, de relevo plano e sua-
ve ondulado, o planossolo háplico. 

Os fatores climáticos variam devido às características geomorfológi-
cas. Assim, sobre o Planalto da Borborema as chuvas apresentam melhor 
distribuição espacial e temporal ao longo do ano, enquanto na parte da 
depressão a precipitação é escassa mas concentrada, quando acontece, 
durando poucos meses do ano.

Figura 1 - Aspectos geoecológicos - hipsometria e declividade da bacia do 
Riacho São José-PE 

Fonte: Galeria das autoras, 2021.
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Banco de dados, atividade de campo e produção 
cartográfica

As informações, primárias e secundárias necessárias para a construção 
dos bancos de dados (BD) e confecção dos mapas foram obtidas a partir 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e Serviço Geológico dos Estados Unidos 
(USGS) (Quadro 1).

Quadro 1 - Síntese das informações cartográficas

Bancos de 
dados Tipo de dados Escala Repositório

BD 01 Vetoriais

Organização do 
território (limites 
regionais e políticos-
administrativos)

1:1.000.000

1:5.000.000

IBGE: https://www.ibge.gov.
br/geociencias/downloads-
geociencias.html 

BD 02 Matriciais

Imagens do Satélite 
Landsat 05 30 metros INPE: http://www.dgi.inpe.br/

CDSR/ 

Imagens do Satélite 
Landsat 08 e Modelo 
Digital de Elevação 
- MDE

30 metros Earth Explorer/USGS: https://
earthexplorer.usgs.gov/ 

Fonte: Elaboração das autoras, 2021. 

Os dados foram colocados no sistema de coordenadas Universal 
Transversa de Mercator (UTM) com o Sistema de Referência Geocêntri-
co para as Américas (SIRGAS 2000). No ambiente SIG ocorreu a geração 
de novos dados (pontos linhas e polígonos), como a delimitação da área 
de estudo, compartimentação geoecológica e outras informações. O ma-
peamento da cobertura da terra utilizado foi o apresentado por Chaves 
et al. (2021), o qual compreende um recorte temporal de trinta anos (1985, 
1995, 2005 e 2015). 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Compartimentação geoecológica e análise do estado 
ambiental da paisagem

Para delinear as diferenças estruturais da superfície da bacia do 
Riacho São José,  foi realizada a compartimentação em unidades geoeco-
lógicas e diagnosticadas as mudanças ocorridas na paisagem, os níveis 
de alterações antrópicas, os processos degradantes e a identificação do 
estado ambiental, destacando as abordagens do enfoque histórico antro-
pogênico.  

A compartimentação geoecológica se fez pela tipologia da paisagem 
(Rodríguez; Silva; Cavalcanti, 2017). De acordo com as feições e as es-
truturas morfológicas da BRSJ, com base na declividade, hipsometria 
e curvas de nível de 10 m, foram delineadas três unidades geoecológicas 
predominantes.  

De acordo com a delimitação das unidades geoecológicas, foi diag-
nosticado o estado ambiental da paisagem seguindo as proposições 
apresentadas em Rodríguez, Silva e Cavalcanti (2017) e Oliveira (2013) 
sobre o mapeamento espaço-temporal da cobertura da terra. Esse estado 
reflete os níveis de alterações e degradação da superfície terrestre, con-
forme os critérios apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Critérios para análise do estado ambiental da paisagem

Estado Ambiental da Paisagem

Estabilidade Descrição Nível de 
alterabilidade

Nível de 
degradação

Estável

Corresponde a paisagem não alterada em 
que se conserva a estrutura original e 
não apresentam problemas ambientais 
significativos. Os processos geoecológicos 
são configurados de modo natural, com 
pouca interferência antropogênica. 
Apresentando núcleos de estabilidade 
geoecológica.

Sem ou 
muito pouca 
modificação

0 - 20%.

Sem e 
muito baixa 
degradação

Mediamente 
estável

Diz respeito à paisagem sustentável com 
pouca mudança em sua estrutura original. 
Constitui área de uso antrópico balanceado 
ao quadro natural. 

Pouca alteração

20 - 40%.
Baixa 
degradação
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Estado Ambiental da Paisagem

Estabilidade Descrição Nível de 
alterabilidade

Nível de 
degradação

Instável

Configura-se numa paisagem insustentável 
caracterizada por fortes mudanças em 
sua estrutura espacial e funcional. Assim 
interferindo nas funções ecológicas na 
paisagem, devido à sobreexploção dos 
recursos. Resultando no declínio da 
produtividade. 

Alteração

40 - 60%
Degradada

Crítico

Compreende paisagem insustentável, a qual 
ocorreu a perda parcial da estrutura e de 
funções ecológicas naturais, configurando 
fortes problemas ambientais devido a 
redução do potencial das Terras, fazendo a 
necessidade de mitigação para recuperação 
dos processos naturais. 

Muita alteração

> 60%
Alta 
degradação

Fonte: Adaptado de Mateo e Martinez (1998), Glazovskiy (1998) e Rodríguez, Silva e Calvacanti (2017).

Compartimentação geoecológica da bacia do Riacho 
São José

Dentre as possibilidades de estudos geoecológicos, a compartimen- 
tação da paisagem possibilita maior apreensão dos fenômenos em análi-
se. Nesse sentido, a bacia do Riacho São José é bem demarcada a partir 
das características geomorfológicas e morfométricas, altimetria e decli-
vidade, que possibilitam compartimentar a área em três unidades com 
funções e dinâmicas que refletem os modos de apropriação da terra. 

A utilização de critérios geomorfológicos agrupados por caracterís-
ticas homogêneas das propriedades naturais e de funcionamento da 
paisagem é feita com frequência para delinear unidades das paisagens e 
bacias hidrográficas (Farias, 2015, 2020; Nascimento; Farias, 2016).

Perante essas especificidades, fez-se a compartimentação geoecológi-
ca a partir de unidades tipológicas da paisagem, ou seja, determinou-se 
“[...] o sistema de divisão territorial dos objetos semelhantes ou análogos 
de acordo com determinados traços comuns” (Rodríguez; Silva; Caval-
canti, 2010, p. 77).
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Tais aspectos, permitiram delinear três unidades tipológicas para 
a BRSJ, foram elas: Unidade Geoecológica de Terras Altas (UGEO-01), 
compreendendo cotas acima de 870 metros de altitude com relevo plano 
a ondulado; Unidade Geoecológica de Serras, Vales e Escarpas (UGEO-02),  
áreas com relevo movimentado e dissecado; Unidade Geoecológica de 
Terras Baixas (UGEO-03), terreno aplainado abaixo de 550 metros de 
altitude com relevo plano a ondulado (Figura 2).

Figura 2 - Mapa da compartimentação geoecológica da bacia do Riacho São 
José-PE

Fonte: Galeria das autoras, 2021.

Estado ambiental da paisagem da bacia do Riacho 
São José

A partir de cada unidade geoecológica delimitada e tendo como base o 
mapeamento espaço-temporal de cobertura da terra da BRSJ (Figura 3)  
apresentado em Chaves et al. (2021), foi analisado o estado ambiental da 
paisagem.  
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Em termos quantitativos e qualitativos, as UG não são iguais, pois 
configuram diferenças no terreno da bacia estudada e revelam o es-
tado ambiental da paisagem em estável, instável e crítico: a UGEO-01 
compreende 37 km² (25,46%); a UGEO-02 ocupa maior extensão, com 
aproximadamente 73 km², o que configura quase 50% da área territorial; 
e a UGEO-03, 36 Km² (24,63%) (Tabela 1).

Figura 3 - Mapa da compartimentação geoecológica da bacia do Riacho São 
José-PE

Fonte: Galeria das autoras, 2020.
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Tabela 1 - Estado ambiental da paisagem

Unidade 
Geoecológica Níveis de alteração Nível de 

degradação Estabilidade 

UGEO-01

37,35 Km²

(25,46%)

1985: Muito alterado - 73%

1995: Muito alterado - 73%

2005: Alterado - 53 %

2015: Muito alterado - 79%

Degradada e alta 
degradação Instável e crítica

UGEO-02

73,21 Km²

(49,91%)

1985: Alterado - 43%

1995: Pouco Alterado - 34%

2005: Alterado - 47%

2015: Alterado - 41%

Baixa degradação e 
degradada

Mediamente 
estável e instável 

UGEO-03

36,13 Km²

(24,63%)

1985: Alterado - 47%

1995: Alterado - 38%

2005: Muito alterado - 80%

2015: Muito alterado - 68%

Degradada a alta 
degradação Instável e crítica 

Fonte: Elaboração das autoras, 2021. 

UGEO-01: A paisagem encontra-se quase totalmente modificada, 
destacando-se a substituição da vegetação primária por pastagem e 
agricultura, acentuando o processo de desmatamento da vegetação pri-
mária e os processos erosivos, principalmente em áreas de solo exposto 
e próximo às estradas. Isso reflete em modificação direta nas funções 
ecológicas da paisagem. Além disso, é comum a caça ilegal de animais 
silvestres. Depois do ano de 2013, a construção dos complexos eólicos 
corroborou com a degradação, mediante a abertura de novas estradas e a 
planificação de trechos escolhidos para a instalação das torres. Essa é a 
unidade que compreende maior ocupação humana na bacia, concentrada 
principalmente às margens da BR-424 e à sudeste, onde se encontram 
comunidades rurais, oficinas, borracharia, supermercados, escolas, entre 
outros estabelecimentos.

UGEO-02: Devido às especificidades geológicas, geomorfológicas e pe-
dológicas da paisagem, é a unidade geoecológica menos alterada em seu 
estado natural, configurada como baixa degradação e pouco alterada. É 
comum áreas com solo exposto e afloramentos de rochas metamórficas  
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e ígneas. Nas encostas íngremes,  mantém-se a vegetação primária, 
principalmente as espécies arbóreas e arbustivas, o que reflete no desen-
volvimento das funções ecológicas, embora seja comum o desmatamento 
da vegetação. Devido à dissecação do relevo, ocorre o desencadeamen-
to de processos erosivos naturais nas partes altas e acumulação nas 
porções baixas (em eventos extremos de precipitação já se registrou des-
lizamento de massa). Nessa área também ocorre a caça ilegal de animais 
silvestres e, a partir do ano de 2013, nas cotas mais elevadas, também 
foram construídos parques eólicos, intensificando a degradação ambien-
tal. Por fim, é uma área que compreende baixa ocupação humana, com 
domicílios que se encontram normalmente afastados.

UGEO-03: Por apresentar características semelhantes à UGEO-01, a 
paisagem se encontra bastante modificada, mas devido a fatores orográ-
ficos, estando a sotavento, as precipitações são mais escassas, o que faz 
essa unidade ser quase totalmente utilizada para a pecuária de extensão 
e plantação de palma forrageira. Os processos degradantes são o des-
matamento, a substituição da vegetação primária e, consequentemente, 
a diminuição das funções ecológicas e processos erosivos. A ocupação 
humana é baixa e os domicílios são afastados.

Observa-se nas unidades geoecológicas da bacia do Riacho São José 
que, ao longo do tempo, a vegetação primária foi sendo substituída 
por atividades antrópicas agrícolas, fato que contribui para o desenca-
deamento de processos degradantes da paisagem, ocasionando estados 
ambientais instáveis e críticos. Essa realidade é comum para o ambiente 
semiárido, como já apresentado por Accioly et al. (2016). Tais mudanças 
paisagísticas corroboram para o atual estado ambiental da paisagem da 
bacia estudada. 

Em decorrência dessas observações, foi verificado nas atividades de 
campo ocorridas de 2017 a 2020, que o processo de desmatamento ocor-
re em toda área da bacia, sendo mais intenso na UGEO-01 e UGEO-03. 
A exemplo da UGEO-01, o relevo aplainado nos topos dos morros do 
Planalto da Borborema, com solo mais bem desenvolvido, favorece a  
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supressão da cobertura vegetal para o desenvolvimento dos diversos 
usos antrópicos. 

No contexto geral, observa-se que os processos que impactam e de-
gradam o estado ambiental da BRSJ estão diretamente relacionadas às 
modificações antrópicas sobre a paisagem ao longo do tempo. Essa situ-
ação também foi verificada em outros ambientes, como a bacia do Rio 
Palmeira-CE, estudada por Farias (2015), e no litoral sul de Sergipe, na 
pesquisa de Oliveira (2013). 

Entende-se, assim, que o estado ambiental da paisagem como resul-
tante dos processos interativos entre os componentes geoecológicos e as 
ações antrópicas nos modos de apropriação e transformação da superfície 
terrestre possibilitam identificar os níveis de modificações na paisagem, 
informações úteis para o planejamento ambiental do semiárido.

Por fim, a partir do mapeamento da cobertura da terra e da análise 
do estado ambiental da paisagem da bacia do Riacho São José, nota-se 
uma ampliação na alteração e na degradação decorrente do modo de 
uso e apropriação do solo. Este contexto é revelado principalmente nas 
unidades geoecológicas de terras altas e terras baixas, caracterizando 
paisagens instáveis e críticas.

Exceção foi observada na unidade geoecológica de serras, vales e 
escarpas, que, devido ao quadro natural, no contexto geomorfológico, 
dificulta o acesso e o estabelecimento de atividades antrópicas agrícolas, 
compreendendo uma área de alta potencialidade ambiental na prestação 
de serviços ecossistêmicos. 

Assim, as informações apresentadas que integram a dinâmica geo-
ecológica desses sistemas fluviais revelam a necessidade de se pensar 
os modos de apropriação e transformação da superfície terrestre e a 
configuração do estado ambiental das paisagens semiáridas, com fins 
ao planejamento ambiental conservacionista. Para isso, faz-se necessário 
o desenvolvimento de novas pesquisas na BRSJ e nas bacias vizinhas. 
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Introdução

A qualidade de água em uma bacia é determinada por característi-
cas naturais como geologia, tipo de solo, clima e topografia, bem como 
por atividades antrópicas que afetam a paisagem, a hidrologia e a mo-
bilização de poluentes (Liberoff et al., 2019). Tanto a qualidade quanto 
a quantidade de água são imprescindíveis para os usos múltiplos que 
abastecem a sociedade moderna. Estes fatores fizeram com que os re-
cursos hídricos se tornassem um tema de interesse social, científico e 
político ao longo de todo o século XX até os dias atuais, por conta de sua 
estreita relação entre a crescente demanda de água para abastecimento  
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associada à perspectiva controversa de mudança climática (Unesco, 
2016). A noção de que os recursos hídricos seriam um recurso natural 
não renovável, bem como a necessidade do seu uso racional devido à 
contínua redução de disponibilidade e aumento da poluição constroem a 
necessidade de definir a gestão de seu uso, que é, muitas das vezes, alvo 
de conflitos (Casarin; Dos Santos, 2018). 

O recurso hídrico deve ser avaliado a partir da quantidade e quali-
dade de águas superficiais ou subterrâneas disponíveis dentro de uma 
determinada região ou bacia hidrográfica, ressaltando o uso destinado 
ao consumo humano juntamente com a preocupação das características 
físico-químicas, biológicas e ecológicas, que dependem das ações de uso 
e ocupação do solo da bacia e unidade geográfica de análise (Grubba; 
Hamel, 2016). Ademais, no que tange à qualidade e à oferta hídrica, no 
Brasil, as atuais condições estruturais de distribuição e tratamento da 
água são constituídas pela falta de ações consistentes de gestão por par-
te dos diferentes entes federativos, o que torna não somente o meio 
como a própria sociedade vulneráveis, a partir do acirramento dos confli-
tos, diminuição e restrição do acesso à água (Pinto, 2017; Silva et al., 2017). 

Um dos procedimentos mais adotados para avaliação da qualidade 
das águas superficiais é o Índice de Qualidade de Águas (IQA). Desen-
volvido no ano de 1970 pela “National Sanitation Fundation”, nos Estados 
Unidos, este procedimento estabelece a avaliação de nove parâmetros 
com distintos pesos que visam à aferição da qualidade de água bru-
ta para a captação em manancial para abastecimento, dividindo-se nas 
seguintes classes avaliativas: ótima, boa, razoável, ruim e péssima. No es-
tado de São Paulo sua utilização se dá desde 1975, sendo adotado também 
em outros locais, dada a sua versatilidade (Ana, 2020). Tais parâmetros 
apresentam-se como uma alternativa para acompanhar as alterações da 
qualidade de água ao longo do tempo em uma determinada bacia hidro-
gráfica (Ferreira et al., 2015).

No Brasil, a instituição de políticas para o manejo dos recursos hí-
dricos é estabelecida a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos 
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- PNRH - (Lei Federal nº 9.433, de janeiro de 1997), também conhecida 
como Lei das Águas. Com vistas a complementar e normatizar os parâ-
metros de qualidade de água superficial, o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA –, por meio da resolução n° 357/2005, estabele-
ce diretrizes acerca da qualidade das águas superficiais. A partir desta 
perspectiva, a gestão integrada dos recursos hídricos garante, por meio 
dos órgãos ambientais, de maneira cooperativa, o seu monitoramento, a 
fim de adequar os usos e ocupação do solo, cuja utilização indevida tem 
apresentado muitos problemas econômicos e ambientais, em especial em 
áreas de mananciais destinadas ao abastecimento público (Tucci, 2017).

Dentro desta política, o estado de Goiás tem um importante papel, 
visto que apresenta as principais nascentes de três regiões hidrográficas 
(Araguaia-Tocantins, Paraná e São Francisco), que por vezes apresentam 
crises, conflitos e diminuição da qualidade da água. No estado de Goiás, 
cerca 63,07% da área está ocupada com atividades agropecuárias (Souza 
et al., 2014). 

Com base nesses pressupostos, esta pesquisa apresenta a seguinte 
pergunta norteadora: a ocupação do solo por atividades agropecuárias 
associada às representativas áreas urbanas podem ocasionar a deterio-
ração da qualidade das águas superficiais? 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a situação da 
qualidade das águas superficiais das bacias do estado de Goiás. Já os 
objetivos específicos são: i) reconhecer as determinações de IQA para as 
bacias hidrográficas do estado de Goiás e ii) avaliar o uso e a cobertura 
do solo para as bacias hidrográficas  classificadas como ruins e péssimas.

Materiais e Método

Procedimentos metodológicos

Para o cumprimento desses objetivos, seguiu-se três grandes etapas, 
a saber: (1) o tratamento da informação de qualidade de água para o es-
tado de Goiás e identificação de bacias com reduzida (ruim e péssima) 
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qualidade de água para o ano de 2013; (2) o processamento e tratamento 
das informações sobre uso e cobertura do solo para as bacias identifica-
das; e (3) a avaliação conjunta dos dados de uso e cobertura do solo e dos 
parâmetros de qualidade de água.

A primeira etapa consiste em: i) aquisição dos dados de qualidade 
de água para todos os pontos monitorados no ano de 2013 pelo ban-
co de dados da então Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás 
(SECIMA); ii) cálculo do IQA de acordo com ANA (2020) para todos os 
pontos amostrados no ano, utilizando-se os parâmetros: Oxigênio Dis-
solvido, Coliformes Termotolerantes, pH, DBO5,20, Temperatura da Água, 
Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez, Resíduo Total; iii) classifi- 
cação dos IQA’s em: ótimo, bom, razoável, ruim e péssimo; iv) mapea-
mento temático dos pontos amostrados e identificação daqueles com 
qualidade péssima e ruim. Ao todo são 290 pontos de monitoramento 
de água superficial no estado de Goiás, em 138 bacias hidrográficas. É 
válido destacar que esse recorte temporal se constitui como o último 
que apresenta dados disponibilizados de monitoramento de qualidade 
de água superficial em âmbito regional. 

A segunda etapa consiste em: i) delimitação das bacias hidrográficas 
que têm nos pontos amostrados seu respectivo exutório; ii) identificação 
das cenas de imagem de satélite LANDSAT 8 (USGS, 2020) para as bandas 
654 (RGB), gerando uma imagem de falsa cor com 30 metros de resolução 
espacial referente ao ano de 2013; iii) classificação de uso e cobertura do 
solo a fim de reconhecer a utilização dos recursos naturais, sendo nove 
classes de uso do solo: Formação Florestal, Formação Campestre, Forma-
ção Savânica, Agricultura, Pastagem, Solo Exposto, Corpos Hídricos, Área 
Urbana e Mineração; e iv) cálculo de cobertura e uso do solo. 

Por fim, a terceira etapa consiste na: i) avaliação dos parâmetros de 
qualidade das águas que integram o IQA frente a cada um dos tipos de 
uso e cobertura do solo nas bacias hidrográficas consideradas, correla-
cionando os parâmetros utilizados no IQA com a resolução CONAMA 
n°357/2005 – Classe 01. 
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Área de pesquisa

O estado de Goiás está localizado no Centro-Oeste do Brasil e ocupa 
uma área de cerca de 340 mil km², sendo o sétimo maior estado em exten-
são territorial e o nono maior na economia brasileira, com representativa 
produção agropecuária, de soja, sorgo, milho, cana-de-açúcar, bovinos, aves 
e suínos (IMB, 2018). Estes produtos, inclusive, são as principais commo-
dities de exportação da economia brasileira, o que faz com que o estado 
tenha se destacado no cenário nacional. Inserido no bioma Cerrado, se-
gundo maior bioma brasileiro, Goiás é um dos hotspots de biodiversidade 
mundial, visto que é considerado por muitos a última fronteira agrícola 
do planeta (Strassburg et al., 2017; Villén-Perez et al., 2017). 

No estado de Goiás, a SECIMA é o órgão que garante o cumprimento 
do monitoramento, licenciamento e fiscalização ambiental da utilização 
dos recursos hídricos, o qual apresenta variações quanto a sua nomencla-
tura em decorrência da alteração dos governos estaduais. Nessa unidade 
da federação, a compreensão da ocupação e transformação da qualida-
de hídrica das bacias hidrográficas permeia a própria história de uso 
e ocupação do solo. Durante as últimas cinco décadas, as mudanças da 
vegetação original vêm se intensificando em favor do estabelecimento de 
atividades agropecuárias, industriais, minerárias e urbanas (Arrais, 2013). 

As bacias hidrográficas avaliadas drenam integralmente os limites 
territoriais do estado de Goiás, cujo território é banhado por três 
regiões hidrográficas, a saber: a Bacia do Paraná, a Bacia do Araguaia-
Tocantins e a Bacia do São Francisco. Os principais rios são: Paranaíba, 
Aporé, Araguaia, São Marcos, Corumbá, Claro, Paranã e Maranhão 
(SECIMA, 2013). Parte das bacias que apresentam limites externos ao 
estado de Goiás, as bacias nacionais Araguaia-Tocantins e Paranaíba-
Paraná, não foram delimitadas, visto a sua grande contribuição areal. 
Entretanto, observou-se os resultados de coleta nestes canais para 
efeitos de comparação.
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Resultados

Análise regional da qualidade dos recursos hídricos do 
estado de Goiás

Os resultados demonstram que a maioria dos pontos analisados se en-
contram com qualidade boa, já que a faixa de IQA para Goiás vai de 52 a 
79. Essa classe predominou em 219 pontos de monitoramento, perfazendo 
pouco mais de 75% dos dados amostrais. A classe ótima foi averiguada em 
43 pontos, perfazendo cerca de 15%, enquanto a classe razoável exibiu 17 
resultados, que perfazem cerca de 6% dos dados avaliados. Três pontos/
bacias apresentaram índice ruim ou péssimo, perfazendo cerca de 1% do to-
tal avaliado. Já os pontos que não apresentaram classificação (sem classe)  
perfazem cerca de 3% dos dados amostrais, com um total de 8 pontos. 

Figura 1 - Distribuição e classificação dos pontos de qualidade de água no 
estado de Goiás - 2013 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
Nota: Nos encartes, destacam-se os pontos com qualidade razoável (canto direito superior), e os pontos com 

qualidade ruim e péssima (canto direito inferior).
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A Figura 1 demonstra que a maioria dos pontos com IQA razoável 
localiza-se na região Centro-Sul do estado, área com maior ocupação an-
trópica em que os piores resultados foram observados no curso do Rio 
Meia Ponte, nas proximidades da área urbana da cidade de Goiânia, com 
36,4 de índice, bem como no Rio Piracanjuba, no município de Silvânia, 
com 37,82 de índice. Nesses índices, classificados como razoáveis com 
propensão a ruins, observa-se a tendência de serem encontrados canais 
com grandes vazões para o estado de Goiás, o rio Meia-Ponte com vazões 
médias de cerca de 33 m³/s e o Rio Piracanjuba com 55 m³/s (ANA, 2016). 

A qualidade das águas superficiais que se apresentam razoáveis exi-
bem como padrão prioritário de ocorrência espacial estarem próximas 
aos centros urbanos consolidados ou inseridos na Região Metropoli-
tana de Goiânia, o que sugere uma maior atenção quanto ao manejo 
dos recursos hídricos, visto que em casos de maiores demandas ante ao 
crescimento demográfico ou expansão de atividades econômicas seu uso 
pode ser comprometido pela má qualidade, podendo futuramente gerar 
maiores custos ou inviabilizar o tratamento da água para abastecimento.

Os dados brutos da SECIMA para o ano de 2013 apontaram que o Rio 
Meia-Ponte exibiu uma DBO5,20 de 5,8 mg/L, enquanto o Rio Piracanju-
ba exibiu uma DBO5,20  de 2 mg/L. O parâmetro de referência adequado 
pela Resolução CONAMA nº357/2005 – Classe 01 é de não superior a  
3 mg/L. Em relação ao OD, a mesma resolução orienta como valor seguro 
um índice não inferior a 6 mg/L, sendo que o Rio Meia-Ponte exibiu 
um OD de 3,8 mg/L e o Rio Piracanjuba de 6,7 mg/L. Nestes casos, o 
Rio Meia-Ponte encontra-se abaixo e o Rio Piracanjuba no limiar do 
recomendável pela Resolução. A pesquisa considera que, por estarem 
em canais de maiores vazões, o processo de autodepuração pode mostrar 
eficácia na eliminação de materiais orgânicos, entretanto, os condicio-
nantes como DBO5,20 e OD se apresentam no limiar ou mesmo abaixo do 
sugerido pela Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 01.

Os cursos d’água possuem a capacidade de autodepuração, mas devi-
do a uma grande concentração de resíduos sólidos e efluentes orgânicos 
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mal ou não tratados, têm essa capacidade atenuada, comprometendo, 
assim, a qualidade da água. A autodepuração é um processo natural no 
qual cargas poluidoras de origem orgânica lançadas em um corpo d’água 
são neutralizadas (Sperling, 2014). 

Outros locais classificados com índice razoável de qualidade da água 
são a bacia do Ribeirão das Antas, no município de Anápolis, com dois 
pontos (44,8 e 45,9); a bacia do Córrego Frigorífico (51), afluente do Ribei-
rão João Leite, também no município de Anápolis; bem como a bacia 
do Rio Caldas (45,68), já no seu exutório, afluindo no Rio Meia-Ponte, 
no município de Bela Vista de Goiás. Esses cursos d’água são impor-
tantes pois estão inseridos em contextos urbanos, no caso a Região 
Metropolitana de Goiânia e a cidade de Anápolis, que por vezes passam 
por grandes períodos de falta de abastecimento por seus mananciais se 
apresentarem comprometidos em face da grande demanda de consumo. 
Ademais, mananciais que poderiam ser estratégicos no abastecimento 
público futuro podem se apresentar comprometidos com um alto custo 
para tratamento e/ ou disponibilização de água.

No cálculo do IQA, os parâmetros que têm maior peso são o de oxigê-
nio dissolvido (OD), seguido dos coliformes termotolerantes (CT) e pH. 
O consumo de oxigênio no meio aquático se dá através do aumento da 
carga orgânica, pois as bactérias utilizam o oxigênio presente na água 
para oxidar a matéria orgânica presente. Quando essa carga de matéria 
orgânica é elevada, cálculo medido pela DBO – Demanda Bioquímica de 
Oxigênio –, ocorre uma diminuição de oxigênio que pode causar a morte 
das bactérias heterotróficas e peixes, conduzindo, assim, o meio a uma 
condição de anaerobiose. Os CT estão presentes nas fezes de animais 
de sangue quente, por isso é associado a lançamentos domésticos. A 
alteração do pH muitas vezes está relacionada com efluentes industriais 
(Sperling, 2014).

Cruvinel (2016) apresenta um resultado semelhante na avaliação da 
qualidade das bacias hidrográficas analisadas que compõem a Região 
Metropolitana de Goiânia (RMG). A autora avaliou mediante dados da 
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concessionária estadual Saneamento de Goiás (SANEAGO) dos anos de 
2012 e 2013 parâmetros como: Turbidez (NTU), Cor Aparente (CA), pH, 
Alcalinidade Total (AT), Dureza (D), Oxigênio Consumido (OC), Colifor-
mes Totais (CT) e Escherichia coli (EC), estabelecendo uma lógica fuzzy 
(valores intermediários entre 0 a 1), que indica valores deletérios pró-
ximos a 0 e, em melhor cenário, próximos a 1, tendo apontado o valor 
de 0,53 como índice médio para a RMG, com índice de 0,21 para o pior 
cenário e 0,73 para o melhor. 

Em relação aos três pontos críticos, foram observados dois com o 
índice ruim (entre 20-36), sendo eles, respectivamente, a bacia do Córrego 
Grande, na cidade de Carmo do Rio Verde (31,35), e a bacia do Ribeirão 
Santa Bárbara, no município de Cromínia (26,17), bem como uma bacia 
com índice péssimo (< = 20), a do Rio das Almas, localizada no município 
de Pirenópolis com avaliação de 18,17 de índice.

Os resultados de parâmetros observados na bacia do Córrego Grande, 
afluente do Rio Verde, evidenciaram valores em grande desacordo com o 
preconizado pelo CONAMA, como a turbidez de 122 NTU, os coliformes 
termotolerantes com 9.000 C.T, a DBO5,20 com 8 mg/L e o O.D no limiar 
indicado pela resolução com 6 mg/L. Destaca-se que os limites estabele-
cidos pela resolução n° 357/2005 – Classe 01 para turbidez é de 40 NTU, 
enquanto os coliformes termotolerantes é de 200 C.T por 100 ml.

Na bacia do Ribeirão Santa Bárbara as variáveis que contribuíram 
de maneira contundente para este IQA ruim foram a turbidez, com 254 
NTU ante os 40 NTU permitidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 
– Classe 01, bem como o altíssimo valor de coliformes termotolerantes 
com 16.000 CT. A DBO5,20 avaliada para este curso d’água apresentou concen-
tração 9,5 mg/L e o O.D com 6,8 mg/L, o que se pode inferir uma alta 
carga orgânica neste curso. 

A bacia do rio das Almas, que apresenta o índice péssimo, exibe alguns 
parâmetros preocupantes como a turbidez com 300 NTU, mais de 650% 
acima do permitido, coliformes termotolerantes com 1.600 e DBO5,20 com 
9,5 mg/L, enquanto os resultados de OD não foram divulgados. Assim, 
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constata-se a criticidade destas bacias, que apresentam índices nocivos 
ao meio-ambiente. 

Salienta-se que os casos de coliformes termotolerantes podem apre-
sentar contribuição do E. coli em sua composição. O habitat deste é o 
trato intestinal humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em 
grande densidade, podendo suscitar uma correlação com as fontes de 
contaminação como lançamento de efluentes não tratados (Sperling, 
2014; ANA, 2016).

Em relação ao parâmetro da turbidez, pode-se relacioná-lo ao aporte 
de efluentes, materiais terrígenos provenientes de processos de erosão 
e assoreamento, bem como de patógenos que podem se adsorver e pro-
liferar dentre os sólidos em suspensão que o determinam (ANA, 2016; 
Macedo et al., 2017). Atividades como mineração, pastagens mal maneja-
das, bem como o lançamento indiscriminado de efluentes podem causar 
o aumento da turbidez em corpos d’água.

Os resultados de DBO5,20 podem refletir uma diminuição do oxigênio 
da água, dada a alta quantidade de matéria orgânica que se apresenta em 
eliminação pela atividade microbiana aeróbia. Consequentemente, pode 
haver uma perda de organismos aquáticos com a mortandade de seres 
aquáticos (Valente et al., 2018).

Cruvinel (2016) ainda aponta em seu estudo de recorte temporal en-
tre 2011 e 2013 que as bacias de captação do município de Carmo do Rio 
Verde e Cromínia exibem os índices ruim e péssimo quanto à qualidade 
ambiental das bacias hidrográficas. Nesse índice apresentado pela auto-
ra, leva-se em consideração a porcentagem da vegetação nativa, a perda 
de solo, a qualidade das águas superficiais e o desempenho socioeconô-
mico dos municípios. 
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Análise ambiental de bacias hidrográficas com da 
qualidade de água ruim e péssima 

Bacia Hidrográfica do Córrego Grande

A observação da cobertura e uso do solo no ano de 2013 nas bacias 
críticas evidencia que a bacia do Córrego Grande, conforme Tabela 1 e 
Figura 2, com cerca de 187 km², apresenta a agricultura como maior uso, 
perfazendo cerca de 111 km² ou 58% da área da bacia, seguida da pasta-
gem, com ocupação de 36,13 km² e cerca 19% da área avaliada, e a formação 
florestal com cerca de 16,4 km² de área ou 8,5% da bacia avaliada. Demais 
usos e coberturas perfazem 14,5% da bacia. 

Tabela 1 - Cobertura e uso dos solos da bacia do córrego Grande - 2013

Cobertura e Uso do solo Área km² (%)

Agricultura 111,10 57,92

Área Urbana 1,43 0,75

Corpos Hídricos 0,67 0,35

Formação Campestre 9,09 4,74

Formação Florestal 16,36 8,53

Formação Savânica 11,30 5,89

Pastagem 36,13 18,84

Silvicultura 0,02 0,01

Solo Exposto 5,72 2,98

Total 191,83 100

Fonte: Calculado em ambiente SIG.
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Figura 2 - Uso e cobertura do solo – bacia do Córrego Grande – 2013

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Por ser uma bacia de grandes interflúvios e solos com aptidão agrí-
cola, predominantemente Latossolos Vermelhos situados na porção sul 
(Brasil, 1983), há um grande aproveitamento das terras para plantio de 
cana-de-açúcar, que, por vezes, ocasiona o assoreamento das nascentes 
e canais. Destaca-se também um importante subproduto da cana-de- 
-açúcar, a vinhaça (originada a partir da fabricação do etanol, procedente 
da fermentação do mel final). O município de Carmo do Rio Verde ocupa 
o 38º lugar na quantidade de cana produzida no ano de 2013, com cerca 
de 476 mil/ton (IMB, 2016).

Tais variáveis podem explicar os valores elevados dos parâmetros de 
turbidez, carga orgânica e, consequentemente, DBO5,20. Constata-se tam-
bém que próximo ao ponto de coleta de água há a ocorrência do núcleo 
urbano de Carmo do Rio Verde, que pode também ser um importante 
contribuinte para o lançamento de efluente mal ou não tratado. 
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É válido salientar que a vinhaça, especialmente em altas dosagens, 
mal manejada, pode introduzir elementos químicos solúveis na água, 
como potássio e nitratos, bem como contribuir para a elevação dos ín-
dices de DBO5,20, carga orgânica, pH, dentre outros aspectos nocivos à 
qualidade de águas (Anjinho et al., 2017; Balsan et al., 2019).

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara

A bacia do Ribeirão Santa Bárbara, com cerca de 106 km² e localizada 
predominantemente no município de Cromínia, exibe a pastagem como 
seu principal uso, com cerca de 33,36 km² ou 31% da área avaliada, en-
quanto a agricultura apresenta cerca de 31 km² ou 29% da área avaliada, 
perfazendo juntas cerca 64% da área analisada, conforme Tabela 2. A 
formação florestal é o tipo de vegetação remanescente predominante na 
bacia, situada principalmente nas matas ciliares e de galeria, às margens 
dos cursos d’água, com cerca de 22 km² ou 20% da área avaliada. Demais 
usos e coberturas apresentam cerca de 20% da área da bacia.

Tabela 2 - Cobertura e uso dos solos da bacia do ribeirão Santa Bárbara - 2013

Cobertura e Uso do solo Área km² (%)

Agricultura 30,83 29,09

Área Urbana 0,80 0,75

Corpos Hídricos 0,08 0,08

Formação Campestre 10,36 9,78

Formação Florestal 21,78 20,55

Formação Savânica 7,81 7,37

Pastagem 33,36 31,48

Solo Exposto 0,96 0,91

Total 105,98 100

Fonte: Calculado em ambiente SIG.

Constata-se que a bacia do Ribeirão Santa Bárbara apresenta seto-
res distintos quanto à sua ocupação, conforme Figura 3, onde as áreas 
com maior ocorrência de pastagens, algumas recentemente plantadas 
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e com alta quantidade de biomassa, bem como com a ocorrência de 
solo exposto, situam-se nas porções da alta bacia, junto às cabeceiras 
e interflúvios mais dissecados, enquanto a agricultura se posiciona 
prioritariamente na porção meridional da bacia, onde há ocorrência 
predominante dos Latossolos.

Figura 3 - Uso e cobertura do solo – bacia do ribeirão Santa Bárbara – 2013

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Acerca dos efeitos prejudiciais das pastagens mal manejadas em cor-
pos hídricos, Marmontel e Rodrigues (2015) observaram a qualidade de 
água de quatro nascentes, bem como seus respectivos cursos d’água, 
que se apresentam envolvidas respectivamente por (N1) mata-ciliar pre-
servada; (N2) mata ciliar perturbada; (N3) mata ciliar com bambuzal e 
perturbada; e (N4) com pastagem degradada, todas situadas na bacia do 
Córrego Pimenta, afluente do Rio Paraíso em Botucatu - SP. Os autores 
constataram que nas áreas com ocorrência de pastagem, prioritariamen-
te na nascente (N4) e próximo às margens do curso d’água, os valores de 
turbidez foram mais elevados e significativos ante as demais áreas. 

Ademais, esse quadro de predomínio de pastagens, que por vezes se 
apresenta mal manejadas, pode evidenciar um aumento de transporte 
de material particulado em suspensão da água. Tal observação justifica 
o elevado índice de turbidez na bacia do Ribeirão Santa Bárbara, com 254 
NTU ante os 40 NTU sugeridos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 – 
classe 01, perfazendo cerca de 530% acima do preconizado pela legislação.

Deve-se constatar que, apesar do observado, quando se encontram 
bem manejadas as pastagens oferecem benefícios à proteção do solo e 
não alteram significativamente a turbidez nem os sólidos totais na água. 
Por outro lado, as áreas agrícolas em épocas de preparação de plantio, 
concomitante a períodos de estiagem, contribuem para o aumento desses 
parâmetros (Moraes et al., 2016). Em relação aos altos valores de DBO5,20 

constatados para este curso d’água, com 9,5 mg/L, bem como o O.D, com 6,8 
mg/L, apresentam-se quase no limiar pelo preconizado pelo CONAMA  
n° 357/2005 – classe 01, sendo possível inferir que há alta quantidade de 
matéria orgânica inserida na adubação das plantações observadas na 
região, que, por vezes, são carreadas até os cursos d’água da bacia.

Bacia Hidrográfica do alto curso do Rio das Almas

A alta bacia do Rio das Almas, com cerca de 149 km² (Tabela 3 e Fi-
gura 4), apresenta uma cobertura do solo em situação de representativa 
conservação, com o predomínio da cobertura de vegetações remanes-
centes como a Formação Savânica perfazendo cerca de 75% e Formação 
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Florestal com cerca de 19%. Áreas com cobertura de atividades agrope-
cuárias perfazem cerca de 5% e demais usos e coberturas perfazem cerca 
de 1%. Percebe-se, contudo, que a influência das pedreiras de quartzito, 
que apresentam cerca de 1 km², localizadas próximo ao núcleo urbano de 
Pirenópolis, tem contribuído de maneira decisiva para deterioração da 
qualidade do Rio das Almas. Constata-se no ponto de avaliação mais pró-
ximo à pedreira um valor de turbidez de 300 NTU, cerca de 650% acima 
do permitido, conforme já mencionado. 

Passos et al. (2018) e ANA (2016) afirmam que valores altos e periódicos 
de turbidez podem provocar a alteração na preservação de organismos 
aquáticos, visto que além de compostos terrígenos (areia, silte e argila)  
podem estar presentes detritos orgânicos como algas, bactérias e  
plânctons em geral, que, por sua vez, podem ocasionar o aumento de 
DBO5,20, o que foi observado nesse ponto de avaliação, pois a DBO5,20  
exibiu resultado de 9,5 mg/L.

Os processos de explotação de quartzito em Pirenópolis - GO apre-
sentam um grande passivo no que tange ao carreamento de materiais 
particulados em direção ao Rio das Almas nos processos de decapea-
mento, desmonte e corte dos blocos rochosos, mas principalmente na 
disposição dos estéreis. Os rejeitos depositados ao longo da mineração 
na pedreira podem explicar este grande valor de turbidez encontrado 
(Leite e Steinberger, 2015; Pieroni et. al., 2015).

Alevan et al. (2016) afirma que a mudança ou aprofundamento das 
frentes de lavra, visto a presença de um corpo rochoso de melhor via-
bilidade econômica, exigem uma reorganização das vias de acesso às 
diferentes cavas ou frentes de lavra. Os autores ainda apontam que os 
processos de detonação de explosivos para desmonte dos corpos rocho-
sos ou bancadas podem contribuir de maneira nociva para a emissão de 
particulados diretamente às margens de curso d’água próximas à lavra. 
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Tabela 3 - Cobertura e uso dos solos da alta bacia do rio das Almas - 2013

Cobertura e Uso do solo Área km² (%)

Área Urbana 0,18 0,15

Corpos Hídricos 0,05 0,04

Formação Florestal 22,70 18,70

Formação Savânica 90,62 74,66

Mineração 1,01 0,83

Pastagem 5,66 4,66

Silvicultura 0,20 0,16

Solo Exposto 0,96 0,79

Total 149,08 100

Fonte: Calculado em ambiente SIG.

Apesar desta observação pontual, demais pontos a jusante se apresen-
tam em conformidade com a qualidade de água. Os índices observados 
como bons, conforme Figura 4, podem ser explicados pelo efeito de auto-
depuração, bem como pela retenção de sedimentos de granulometria mais 
grosseira no próprio leito de canal. Os IQA’s dos pontos classificados como 
bons de montante a jusante são: 73,04, 64,58 e 63,32.

Cruvinel (2016) aponta que o município de Pirenópolis, que apresenta 
duas bacias de captação de água realizada pela SANEAGO, exibe a qua-
lidade ambiental razoável para o Córrego Frota e ótima para o Córrego 
Laranjal, mas deve mantê-los monitorados, visto que se encontram em 
áreas potencialmente exploráveis quanto a atividades pedreiras. 

A alta bacia do Rio das Almas apresenta uma poluição demasia-
damente concentrada. Dos quatro pontos analisados na bacia, três se 
apresentam como bons, em conformidade ao preconizado pelo IQA e 
a Resolução CONAMA 357/2005 – classe 01, e apenas um como péssi-
mo, o qual está situado próximo à pedreira de quartzito, evidenciando 
uma preocupação quanto ao manejo dos recursos hídricos próximos às 
cavas e depósitos de estéreis de frentes de lavra. É válido salientar que 
a pedreira de quartzito está licenciada desde 2012, embora a exploração 
decorra desde o período colonial.
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Figura 4 - Uso e cobertura do solo – alta bacia do rio das Almas – 2013

Fonte: Elaboração própria, 2019.

O uso do solo agropecuário é predominante nas bacias críticas de 
qualidade ruim, com maior destaque para o uso da agricultura de com-
modities, como observado na bacia do Córrego Grande, em Carmo do 
Rio Verde. Em 2013, o município se destacou pela produção de cana-de-
-açúcar, sendo o 38º município goiano com maior quantidade de cana 
produzida, com cerca de 476 mil/ton. Ademais, a pastagem também de-
monstra um uso representativo destas bacias, o que pode corroborar 
com a má qualidade observada.

Por outro lado, apesar de na bacia do Rio das Almas predominar 
remanescentes de formação savânica, o valor de IQA é o menor entre os 
pontos calculados. Isso demonstra como a poluição pontual, a mineração 
e os efluentes urbanos podem ser mais impactantes em uma porção de 
área do que na bacia como um todo. 

Levando em consideração os dados de pontos observados em todo 
território goiano, não se verifica anomalias de ordem geoquímica 
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(geológica) quanto à qualidade das águas superficiais e nem mesmo 
alterações significativas em relação ao parâmetro de pH, haja vista que 
estão expostas a diferentes unidades geológicas. Assim, destaca-se que 
os efeitos deletérios do uso e cobertura do solo preponderaram sobre os 
parâmetros naturais.

Considerações finais

O trabalho permitiu espacializar e classificar, pelo IQA, a qualidade 
hídrica no Estado de Goiás para o ano de 2013 e detectar qual o uso 
e ocupação do solo das áreas que estavam com baixa qualidade. Neste 
sentido, o trabalho contribui com a gestão dos recursos hídricos, pois 
fornece um banco de dados sucinto e indicativo para pesquisas futuras 
que avaliarão a evolução da qualidade da água com a dinâmica constante 
e heterogênea do uso e ocupação do solo no estado. 

Os dados mostraram que as bacias mais antropizadas foram as que 
mais apresentaram problemas com a qualidade da água, com IQA razoá-
vel. As que apresentaram qualidades ruim e péssima estavam associadas 
predominantemente ao uso e ocupação do solo pelo setor agropastoril, 
com mais de 60% de uso da área. O ponto com péssima qualidade onde 
essa atividade não ocorre estava associado à atividade minerária.  

Dentre as dificuldades apresentadas durante o estudo, tem-se a  
ausência de alguns dados ou seu mau registro no Relatório da SECIMA 
(2013), o que não inviabilizou a pesquisa. Entretanto, algumas informa-
ções não divulgadas, como de Nitrogênio e Fósforo, não permitiram 
um melhor aprofundamento da discussão, visto que são dados muito 
relevantes por sua relação com áreas mal manejadas.

Recomenda-se, portanto, a observação de outros parâmetros de quali-
dade, a intensificação da amostragem e a maior periodização delas para 
o estabelecimento de pesquisas e políticas que visem à sazonalidade no 
que diz respeito a processos de gestão e planejamento do uso da água. 
Além disso, recomenda-se também o estabelecimento de cenários de  
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degradação e poluição em diferentes ambientes das bacias hidrográficas 
a fim de estabelecer melhores cenários.
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Representação e participação na gestão dos 

recursos hídricos: estudo sobre o comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Flávia Darre Barbosa1

Introdução

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei Federal  
nº 9.433 do ano de 1997, tem entre seus fundamentos que a gestão dos 
recursos hídricos deve ser descentralizada e feita por meio da participa-
ção do poder público, usuários dos recursos hídricos e das comunidades 
(Brasil, 1997). Teoricamente, esse fundamento estabelece, portanto, uma 
política pública que se faz por um processo participativo, por envolver 
todos os segmentos da sociedade nas decisões de gestão. Para que esse 
processo ocorra, há uma estrutura de gestão dos recursos hídricos que 
conta com diversas organizações, entre elas os Comitês de Bacia Hidro-
gráfica (CBH’s) – com atribuição consultiva, propositiva e deliberativa 
–, colegiados que possuem em sua composição representantes dos três 
segmentos mencionados na PNRH. 

Em linhas gerais, dois tipos de CBH’s são estabelecidos no Brasil, 
conforme a dominialidade dos cursos de água de uma bacia hidrográfica. 
Em cursos de água de domínio estadual são formados CBH’s estaduais, e 
em cursos de água de domínio da União – aqueles que atravessam mais 
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de um estado – estão os CBH’s interestaduais. Até o momento da disser-
tação do presente estudo, existiam no Brasil dez CBH’s interestaduais e 
mais de duzentos CBH’s estaduais implementados.

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande) está 
entre esses dez interestaduais, e é considerado um comitê de integração 
dos CBH’s estaduais dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ele foi 
instituído no ano de 2010 por meio do decreto nº 7.254, após dez anos de 
discussão e articulação entre os respectivos estados e a União, e no ano 
de 2012 o CBH foi instalado e teve aprovado o seu regimento interno. A 
diretoria provisória atuou até o ano de 2015, e um dos primeiros grandes 
desafios desta diretoria foi o de garantir a construção de uma governan-
ça participativa dos recursos hídricos (CBH Grande, 2015) no território 
abrangido pela Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG).

Dentre os principais motivos para a criação do CBH na época, des-
tacavam-se: o grande número de municípios e o aumento da densidade 
populacional crescente na bacia; o potencial estratégico na geração de 
energia hidrelétrica; a poluição de corpos d’água; a elevada captação para 
irrigação; os processos erosivos pelo manejo inadequado do solo; os usos 
múltiplos concorrentes dos recursos hídricos; as cabeceiras de cursos 
d’água em uma unidade ou Estado atravessando outra unidade ou Esta-
do; e o próprio Rio Grande constituindo longo trecho da divisa entre os 
estados de Minas Gerais e São Paulo (CPTI/IPT, 2008).

O desafio para a gestão integrada e participativa nessa bacia hidro-
gráfica remonta a questões culturais, políticas e sociais dos estados de 
São Paulo e Minas Gerais que foram delineadas, sobretudo, desde o final 
do século XIX na política do Café com Leite. Tamanha é a interferência 
das divergências culturais e políticas entre esses dois estados à inte- 
gração da gestão dos recursos hídricos e para garantir ações de consenso 
no CBH Grande (Interestadual) que, durante a realização do presente 
estudo, em todos os eventos que foram acompanhados, a Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento (ANA) lançou mão do conceito de que o Rio 
Grande não deveria ser visto como o rio que divide os estados de São 
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Paulo e Minas Gerais (referindo-se à fronteira político-administrativa), 
mas deveria ser visto como o rio que une esses estados em uma gestão 
de água integrada. 

Como possibilidade de superar essas divergências no que se refere 
à gestão dos recursos hídricos, a representação dos atores da gestão no 
CBH Grande buscou a maior paridade possível, seguindo a base legal da 
PNRH. O CBH Grande é composto por 55 membros titulares e seus res-
pectivos suplentes. As vagas são distribuídas considerando os espaços 
territoriais e vocações socioeconômicas das catorze unidades de gestão 
de recursos hídricos existentes nos estados de Minas Gerais e São Paulo 
(CBH Grande, 2021), da seguinte forma: 40% para usuários; 30,9% para 
poder público; e 29,1% para sociedade civil. 

Contudo, somente a composição paritária não é suficiente para se 
efetivar um processo participativo e averiguar a efetividade de represen-
tação dos membros. A participação, compreendida como um processo, 
abrange diversas escalas, níveis de envolvimento dos atores e insti-
tuições (Arnstei, 1969; Bordenave,1994) e etapas. Uma das etapas desse 
processo são as práticas participativas. A representação envolve, entre 
outros fatores, a corresponsabilidade dos atores e instituições nos pro-
cessos decisórios de políticas públicas (Avritzer, 2007). 

Então, diante do exposto, o objetivo do presente texto é apresentar 
alguns dos desafios referentes à participação e à representação na ges-
tão do território da Bacia Hidrográfica do CBH Grande, e entender, de 
forma integrada ao próprio processo participativo, o contexto em que 
este CBH foi instaurado e como foi realizada a discussão para o seu 
primeiro Plano Integrado de Recursos Hídricos. Ressalta-se que o Plano 
de Recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão que são estabele-
cidos pela PNRH. O Plano integra os outros instrumentos e fornece as 
principais diretrizes de gestão para a Bacia Hidrográfica ou para a área 
de atuação do CBH.



Representação e participação na gestão dos recursos hídricos: estudo sobre o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande 49

Metodologia

Para o presente estudo foram realizadas pesquisa bibliográfica e do-
cumental sobre o CBH Grande e um estudo de campo que ocorreu por 
meio da técnica de observação não participante. A observação não par-
ticipante foi realizada no CBH do Rio Grande (Interestadual) durante 
algumas das etapas de elaboração e discussão do Plano Integrado de 
Recursos Hídricos, com a finalidade de identificar os desafios à repre-
sentação e à participação na gestão dos recursos hídricos deste CBH 
(conforme o objetivo). Foi realizada a observação das reuniões do Grupo 
de Trabalho responsável pela discussão sobre o Plano de Bacia, bem 
como a observação de duas oficinas participativas na etapa de diagnós-
tico da elaboração do Plano e de três seminários regionais públicos de 
divulgação e debate sobre o Plano de Bacia entre os anos de 2016 e 2018. 
Durante os intervalos dos eventos, ocorreram momentos de diálogo e 
aproximação com alguns presentes. 

Os dados provenientes do estudo de campo do CBH Grande que ser-
viram de reflexão para a pesquisadora foram descritos e analisados com 
base na concepção do método de pesquisa qualitativo com abordagem 
sistêmico-crítica, considerando a subjetividade reflexiva da pesquisadora 
e dos sujeitos. As falas e depoimentos não serão identificados por conta 
da ética na pesquisa.

Área de Estudos - A Bacia Hidrográfica do Rio 
Grande (BHRG)

A BHRG possui uma área de drenagem de 143.437,79 km2 em áreas 
remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado, dos quais 39,80% encon-
tram-se dentro do estado de São Paulo e 60,20% no estado de Minas 
Gerais (CPTI/IPT, 2008; ANA, 2017a), conforme demonstra a Figura 1. 

A BHRG faz parte da Região Hidrográfica do Paraná e seu territó-
rio está dividido em catorze  Unidades de Gestão, sendo seis no estado 
de São Paulo, denominadas Unidades de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos (UGRHIs), e oito no estado de Minas Gerais, denominadas de 
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRHs) 
e identificadas pela sigla GD por pertencerem ao Rio Grande (ANA, 
2017a). A população aproximada da bacia é de 8,6 milhões de habitantes 
(ANA, 2015).

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Fonte: ANA (2017a).

O Rio Grande, curso de água principal, nasce na Serra da Mantiquei-
ra a uma altitude de aproximadamente 2.000 m, entre os municípios 
de Bocaina de Minas - MG e Itamonte - MG, e percorre 216 km até a 
confluência com o rio Aiuruoca, entre os municípios de Carrancas - MG 
e Madre de Deus de Minas - MG, quando passa a ser de domínio federal 
(ANA, 2017a). Segue por mais 311 km quando recebe, pela margem es-
querda, o Rio Sapucaí (MG), e cerca de 155 km a jusante recebe o rio das 
Canoas e torna-se o limite natural entre os estados de Minas Gerais e 
São Paulo até encontrar o Rio Paranaíba. Da confluência entre esses dois 
rios origina-se o Rio Paraná (ANA, 2017a).
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Considerando a dominialidade dos corpos hídricos superficiais da ba-
cia do rio Grande, o estado de São Paulo detém 36,2% dos cursos de água, 
enquanto o estado de Minas Gerais, 51,4%. À União cabe 12,4% do domí-
nio dos corpos hídricos superficiais e, por isso, a BHRG é um território 
estratégico de gestão para este ente federativo. 

Um grande desafio para a bacia diz respeito ao tratamento de esgo-
tos. Conforme dados da ANA (2015), apenas 47,8% dos efluentes eram 
tratados até 2014. As atividades econômicas de destaque são a industrial 
e agropecuária, com regiões que são representativas no Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional. As maiores demandas de retirada superficial são 
atribuídas ao setor industrial e agrícola (40%), seguida do abastecimento 
urbano que ocorre de forma mais concentrada no território (ANA, 2015). 
Considerando-se a demanda e a disponibilidade, as áreas mais críticas 
estão localizadas na vertente paulista da bacia e na região do Triângulo 
Mineiro (ANA, 2015).

Resultados e discussões

Assimetrias legais e institucionais na gestão da BHRG

Para garantir o processo participativo na formação do CBH Rio 
Grande e na gestão da BHRG, foi necessária a integração dos territórios 
geridos pelos 14 Comitês estaduais das Bacias afluentes do Rio Grande 
com a União, o que foi um grande desafio, pois, além da questão de do-
minialidade dos corpos hídricos e das outras características apontadas 
da BHRG, existem diferenças e divergências importantes (políticas, cul-
turais, sociais, estruturais, institucionais, entre outras) entre os estados 
que integram a bacia, a começar pelos instrumentos de gestão. 

A Política de Recursos Hídricos de Minas Gerais, disciplinada pela 
Lei nº 13.199/99, adota todos os instrumentos de gestão da PNRH, in-
cluindo as penalidades e rateios de custos de obras de usos múltiplos 
(Minas Gerais, 1999; ANA 2017a). Por sua vez, a Política Estadual de 
Recursos Hídricos do estado de São Paulo, Lei nº 7.663/91 adota como 
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instrumentos de gestão a outorga, infrações e penalidades, cobrança, ra-
teio dos custos de obras e o plano estadual de recursos hídricos (São 
Paulo, 1991; ANA, 2017a), e esta situação reflete-se na gestão que é reali-
zada pelos CBH’s de cada estado. Portanto, o plano integrado desta bacia 
deve considerar a concepção divergente para as propostas relativas aos 
instrumentos de gestão.

Além disso, também é preciso considerar que os instrumentos de 
gestão estão em estágios diferentes de implementação nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais, com avanço maior na implementação para o 
estado de São Paulo, sobretudo quanto aos instrumentos da outorga e 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Outro desafio refere-se aos marcos legislativos e às legislações relati-
vas aos recursos hídricos, que são diferentes em cada estado, como, por 
exemplo, a legislação referente à criação de uma Agência de Bacia única 
para o CBH Grande. Sobre o modelo para criação da agência, 

tanto a Política Nacional como a Política de Minas Ge-
rais de Recursos Hídricos permitem dois modelos para as 
Agências: 1. a Agência propriamente dita, instituída espe-
cificamente para tanto; e 2. a adoção de outras entidades de 
direito privado, existentes ou a serem criadas especifica-
mente, que recebem delegação do detentor do domínio dos 
recursos hídricos, para assumir as funções das Agências. 
Nesse último caso, a entidade de direito privado não pode 
efetuar a cobrança (no sentido de arrecadar) pelo uso de 
recursos hídricos, tendo em vista tratar-se de recursos pú-
blicos. Já no estado de São Paulo, o modelo institucional 
adotado é mais rígido, pois restringe a figura da Agência 
de Bacia a uma fundação de direito privado, em que o 
Poder Executivo Estadual participa da respectiva consti-
tuição. (ANA, 2017a, p. 216).

Além disso, coloca-se como desafio, também, a diferença de en-
tendimento sobre a concepção de como deve ser formado o ambiente 
participativo considerando os membros representantes dos CBH’s entre 
os estados de Minas Gerais, São Paulo e União. A PNRH estabelece 
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três representações distintas na composição do CBH: o setor público, 
usuários de água e sociedade civil organizada, limitando a participação 
do setor público à metade do total de membros. A política mineira para 
gestão dos recursos hídricos entende que a participação dos segmentos 
no CBH também deve ser feita a partir de três representações: o poder 
público, com paridade entre Estado e município; os usuários de água; e 
a sociedade civil, com paridade em relação ao poder público. A política 
paulista assegura a representação paritária dos municípios em relação 
ao Estado e coloca como representantes da sociedade civil os usuários de 
água, as universidades, os institutos de pesquisa e de ensino superior, 
as entidades de pesquisa e as associações comunitárias, as entidades de 
classe, as associações especializadas de recursos hídricos e ONGs, res-
peitado o limite máximo de um terço do número total de votos do CBH. 

Em suma, a política federal busca formar a participação política pa-
ritária, privilegiando em certa medida a representação dos usuários de 
água e organizações civis, já que limita a representação do poder público 
à metade do total de representantes. A legislação do estado de Minas Ge-
rais privilegia a paridade da participação política de cada segmento no 
CBH, já que a quantidade de representantes de cada segmento pode ser 
a mesma. Por sua vez, a política paulista de recursos hídricos entende 
que o a estrutura participativa deve ser formada por dois segmentos, a 
sociedade civil e o poder público, e que no segmento da sociedade civil 
estão representados os usuários de água e as organizações civis. A polí-
tica paulista privilegia a representação do setor público, já que este pode 
estar em maioria no CBH.

Desafios advindos da implementação dos instrumentos de gestão, do 
funcionamento dos entes do sistema e do entendimento sobre a repre-
sentação nos CBH’s interferem no processo participativo mais amplo da 
gestão da bacia do Rio Grande e referem-se também às ações integradas 
que devem ocorrer entre os CBH’s afluentes do Rio Grande. Para garan-
tir que o processo de gestão dos recursos hídricos desse território seja 
realmente participativo, é preciso que se considere nas etapas da gestão 
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as divergências legais, sociais, físicas, histórico-políticas, culturais e as 
diferenças na implementação dos instrumentos e do sistema de gestão.

O processo participativo para a elaboração do Plano 
Integrado 

Desde a criação do CBH Rio Grande, em 2012, até o ano de 2017, 
ocorreu um grande avanço na implantação deste comitê e, apesar dos 
desafios, o Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Grande (PIRH) 
contribuiu fundamentalmente para este avanço. Em 2012 a elaboração 
do plano foi apontada como uma das tarefas fundamentais do Comitê 
(CBH Grande, 2015). A aprovação do plano pelo CBH ocorreu em novem-
bro de 2017 (ANA, 2017a; CBH Grande, 2018).

O PIRH foi elaborado pela empresa de consultoria ENGECORPS, 
vencedora da licitação promovida pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), com acompanhamento do GT - Plano, grupo de trabalho desti-
nado a conduzir todas as etapas, debater e contribuir para a elaboração 
durante todo o processo. Para as atividades de mobilização e avaliação 
participativa foi contratado o serviço do Consórcio Profill Engenharia 
e Ambiental e Fato Pesquisa Social e Mercadológica. A construção do 
Plano se deu em três etapas: Diagnóstico; Prognóstico; e Plano de Ações. 
Os estudos tiveram início em 2016 e desenvolveram-se por um período 
de catorze meses (ANA, 2017b).

De forma geral, para a elaboração do PIRH foram priorizadas 
propostas para a solução de problemas para os quais 
existe governança do sistema de gestão de recursos hídri-
cos  atuante na bacia, considerando seu nível e escala de 
competências, notadamente aqueles de responsabilidade 
do CBH-Grande e órgãos gestores de recursos hídricos – 
ANA, DAEE e IGAM (ANA, 2017b, p. 2).

Sendo que seu propósito fundamental foi de
reunir dados atualizados sobre a bacia do rio Grande, inter-
pretá-los e mapeá-los, definir cenários futuros, identificar 
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áreas críticas e propor diretrizes para a implementação dos 
instrumentos de gestão, estabelecer objetivos e metas e de-
finir ações de curto, médio e longo prazos (ANA, 2017a, p. 2; 
CBH GRANDE, 2018).

Na elaboração do PIRH foram observados dois momentos referentes 
ao processo participativo. O primeiro diz respeito ao acompanhamento do 
GT-Plano, e o segundo das oficinas e seminários com aplicação de práticas 
participativas para levantamento do diagnóstico da bacia hidrográfica e 
avaliação dos resultados. Estes dois momentos serão descritos a seguir.

Discussões sobre o Grupo de Trabalho do Plano 
Integrado: GT-Plano

O GT-Plano acompanhou todas as etapas de elaboração do plano de 
bacias por meio de  reuniões para discutir e deliberar sobre o andamento 
dos produtos que eram entregues pela empresa contratada. Conforme 
documento oficial do CBH Grande (2018), este grupo de trabalho foi 
composto por representantes de 22 instituições. No entanto, observou-
-se que as maiores frequências nas reuniões ao longo dos anos de 2015, 
2016 e 2017 foram de representantes do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (IGAM), órgão gestor do estado de Minas Gerais, da ANA, que foi 
responsável técnica  e financeiramente pelo plano da bacia, e da FIESP, 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cuja representante era 
a coordenadora do grupo de trabalho. 

A frequência é um fator relevante para a qualidade dos resultados, 
se for adotada a premissa de que a representatividade é fundamental 
para a boa prática de gestão e para deliberações que efetivem processos 
mais democráticos. A representatividade depende da presença real dos 
representantes nos momentos de deliberação, além de outros fatores 
como a preparação argumentativa dos membros em momento anterior 
às reuniões.

Ainda sobre a questão da frequência dos membros, destaca-se que, em 
pelo menos duas das reuniões observadas, foi comum a fala de técnicos 
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da ANA sobre como a ausência dos representantes prejudicava o anda-
mento das reuniões. As falas diziam respeito a quanto a ausência dos 
representantes era um assunto complicado, pois não era possível propor   
mudanças no PIRH sem estar presente (fisicamente) na reunião. Além 
disso, o plano integrado naquele momento era fundamental para o CBH 
Grande. Para os técnicos da ANA, as ações do PIRH deveriam pautar a 
plenária do CBH Grande, e, para isso, era preciso assiduidade nas reuni-
ões por parte de todos os indicados envolvidos no GT-Plano. Além disso, 
muitas pessoas não participavam das reuniões, que aconteciam em perí-
odo comercial por conta do acúmulo de atribuições. 

Neste sentido, é preciso frisar sobre a importância da representativida-
de dos membros do GT-Plano, uma vez que estes estavam representando 
e deliberando em nome de suas instituições e da sociedade. Também, é 
preciso esclarecer que, antes dos produtos do plano de bacia seguirem 
para aprovação na plenária do CBH Grande, passavam obrigatoriamente 
pelo crivo do GT, mobilizado exclusivamente para tal fim.

Somente depois de finalizado é que o plano foi divulgado amplamente 
para todos os CBH’s afluentes e para a comunidade. A prioridade para 
participação nas discussões ficou a cargo do GT-Plano, para a Plenária do 
CBH Grande ficou a responsabilidade de aprovação do Plano Integrado.

Um fato marcante durante as reuniões do GT-Plano foram os comen-
tários de muitos representantes sobre a não disponibilização das atas 
de reuniões passadas e das pautas em prazo suficiente para que pudes-
sem ser analisadas, sobretudo por se tratarem de documentos extensos. 
Foi possível observar que muitos membros do grupo não liam os docu-
mentos e participavam das reuniões sem a preparação necessária para a 
discussão, inclusive até por não conseguirem abrir os arquivos enviados 
para o grupo de e-mails cadastrado. A dificuldade apontada sobre a lei-
tura dos documentos do plano integrado e do relatório técnico final do 
PIRH foi fator comum em todas as reuniões deste grupo de trabalho. 
Foram apontadas também outras questões como a linguagem excessi-
vamente técnica dos documentos; a falta de algumas informações; e o 
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tamanho do documento. Nesse sentido, uma fala que chamou a atenção 
durante uma das reuniões foi: “ninguém vai ler o plano mesmo depois de 
pronto. O Plano tem mais de 500 páginas e quase ninguém entende nada 
ou consegue ler tudo” (membro do GT-Plano).

Por outro lado, alguns técnicos da ANA afirmaram que é natural 
não ler o documento inteiro e que por isso é importante a presença 
dos diversos representantes nas reuniões, cada um preocupado com sua 
área. Por esse motivo, ressalta-se a importância de se fazer um grupo 
multidisciplinar para deliberar sobre um plano de bacia, fato que não 
ocorreu no GT-Plano, como demonstra a fala de um membro do grupo 
feita durante uma reunião sobre a questão que tratava da delimitação 
dos Biomas na bacia hidrográfica do Rio Grande: “Não tem ninguém no 
GT que entende de Bioma, então não tem como conferir se está correto 
[referindo-se à fase do diagnóstico]” (membro do GT-Plano). A maior 
parte das pessoas que compunham o GT-Plano eram técnicos de suas 
respectivas instituições, ou seja, nem todas as áreas fundamentais para 
o entendimento do plano estavam representadas.

Foi também mencionado como desafio o problema de se conseguir uma 
base de dados adequada para que o diagnóstico fosse realmente atuali-
zado. Sobre esse desafio, foi citado o fato de que muitos representantes 
das instituições têm receio de fornecer dados, a exemplo dos represen-
tantes da área de saneamento. Então, é possível aferir que o sistema de 
informações de recursos hídricos possui falhas. Acrescenta-se que, para 
alguns membros do GT-Plano, conforme debatido em uma das reuniões, 
apresentar o prognóstico e o diagnóstico em reunião pública seria um 
“desastre”, pois ninguém entenderia nada, por isso “cortaram as reuniões 
públicas em etapas”, justificando que “quem vai, não vai entender”. Nem 
todos os membros do GT estavam a favor desta decisão, porém sua ma-
nuteção foi consentida.

Uma questão comum em todas as reuniões observadas deste grupo 
foi a importância de se fortalecer os planos de bacia dos CBH’s afluentes 
do CBH Grande, inclusive porque, até o ano de 2016, dois CBH’s mineiros 
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(GD 07 Médio Grande e GD 08 Baixo Grande) ainda não tinham elabo-
rado o seu plano de bacia. Ressalta-se que estes CBH’s foram instalados 
no ano de 2002. Para que ocorresse o fortalecimento dos planos, seria 
importante que ao menos um representante de cada CBH estivesse com-
pondo o GT-Plano, fato que não ocorreu. A participação dos membros 
contribuiria para tornar a gestão mais participativa, considerando-se a 
horizontalidade no processo de decisão.

Práticas participativas no diagnóstico e avaliação do 
Plano Integrado

Em linhas gerais, as práticas participativas são atividades que 
contribuem   para que uma quantidade maior de pessoas participe do 
processo de formulação de instrumentos de gestão e de políticas públi-
cas. Normalmente, essas atividades envolvem ações de capacitação ou 
programas de educação ambiental, quando aplicadas à gestão dos recur-
sos hídricos, e são realizadas por meio de oficinas e cursos,  como, por 
exemplo, as oficinas de Mapeamento Ambiental Participativo (Dagnino; 
Carpi Junior, 2016; Carpi Junior; Barbosa; Lopes, 2019).

Para a elaboração do PIRH - CBH Grande, as práticas participativas 
foram aplicadas em   duas etapas: no diagnóstico preliminar do plano, por 
meio de oficinas; e na avaliação do prognóstico para elaboração do plano 
de ações, por meio de seminários regionais. 

As oficinas foram solicitadas e aplicadas por técnicos da ANA nos 
CBH’s afluentes do CBH Grande. No total foram doze oficinas, todas 
realizadas no mês de junho de 2016, sendo que no documento final do 
Plano de Bacias (ANA, 2017b) não consta a quantidade de participantes 
destes eventos. O objetivo geral delas foi de levantar contribuições dos 
membros representantes dos CBH’s afluentes e da comunidade ao PIRH 
para que fornecessem uma visão do que existe de peculiar em suas res-
pectivas bacias hidrográficas. Além desse, outro objetivo das oficinas foi 
a validação do que foi levantado no pré-diagnóstico do plano, a fim de 
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reunir informações que ainda não haviam sido apontadas. No Relatório 
Técnico Final do PIRH (ANA, 2017b), do total de 288 páginas, 7 foram de-
dicadas a apresentar os resultados das oficinas participativas, das quais 
seis são de figuras correspondentes às matrizes de resultado. 

As metodologias aplicadas nas oficinas, segundo relatório final do 
PIRH (ANA, 2017b), foram: Análise FOFA (Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças); Mapeamento ambiental participativo para levan-
tamento dos principais conflitos locais pelo uso da água; e Apresentação 
e debate do Diagnóstico Preliminar da bacia do Rio Grande (ANA, 2017b). 
Apesar do documento “Relatório Final do PIRH (ANA, 2017b)” apontar 
que foram aplicadas essas duas metodologias participativas, a segunda 
metodologia não foi aplicada. Além disso, no documento do relatório fi-
nal do plano de bacias (ANA, 2017b) não constam resultados integrados 
destas técnicas participativas. Somente foram apresentados resultados 
da matriz SWOT. 

Nos seminários regionais foi aplicada a ferramenta Matriz GUT-Gra-
vidade, Urgência e Tendência, como técnica participativa por técnicos da 
empresa contratada Proffil/FATO. A mobilização para o seminário foi re-
alizada com convite a atores estratégicos, pela ANA e empresa. Ao todo, 
ocorreram treze eventos nos CBH’s das bacias afluentes durante o mês 
de agosto de 2017. Como objetivo principal dos seminários, os membros 
dos CBH’s afluentes e do CBH Grande foram convidados a indicar os 
programas prioritários para a bacia do Rio Grande entre os que estavam 
sendo propostos pelo Plano Integrado e que foram divididos em três 
grandes componentes estratégicos utilizando a técnica da Matriz GUT 
(Gravidade, Urgência e Tendência). Os temas principais de análise foram:

Os instrumentos de gestão de recursos hídricos, que re-
presentam os mecanismos de que se dispõe para alcançar 
a desejada sustentabilidade hídrica da bacia do rio Grande; 
A conservação dos recursos hídricos, superficiais e sub-
terrâneos, em quantidade e qualidade, envolvendo temas 
relacionados com o saneamento básico e a conservação 
hidroambiental; e A governança, dependente de uma  
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articulação adequada dos atores envolvidos, com foco nos 
órgãos gestores de recursos hídricos da bacia, em suas ins-
tâncias federal e estaduais, nos Comitês – CBH-Grande e 
Comitês das Bacias Afluentes –, além da sociedade em ge-
ral (ANA, 2017a, p. 10).

Na sequência, serão apresentados alguns dos resultados observados 
durante a realização de duas oficinas e três seminários.2

Na oficina observada na cidade de São José do Rio Preto-SP, cor-
respondente ao CBH Turvo Grande, participaram dezesseis pessoas, 
divididas nos segmentos de usuários de água, sociedade civil organiza-
da e Poder Público, sendo que mais de 50% eram do Poder Público. De 
forma geral, ocorreu pouca mobilização para a realização da oficina e os 
participantes tiveram pouco tempo para ter contato com a documenta-
ção do plano. Segundo depoimentos, as oficinas não foram divulgadas 
antecipadamente por falta de planejamento. Os membros do CBH que 
estavam presentes declararam durante a oficina que “tudo foi feito de 
última hora”. 

É importante ressaltar que ao longo do desenvolvimento da atividade 
prática ocorreu uma grande dispersão por parte dos participantes, e 
nem todos que estavam presentes deram suas opiniões. No mesmo dia da 
oficina foi realizada uma reunião Extraordinária do CBH Turvo Grande e, 
por isso, mais da metade das pessoas que estavam na oficina declararam 
estar ali por  causa da reunião. Além disso, a linguagem técnica prevale-
ceu durante a oficina.

Na oficina observada em Poços de Caldas-MG, correspondente ao 
CBH Mogi-Pardo, participaram trinta pessoas, divididas nos segmentos 
de usuários de água, sociedade civil organizada e Poder Público, sendo 
que grande parte dos participantes, aproximadamente 40%, eram con-

2 Somente duas oficinas foram observadas, pois a divulgação e a mobilização destas 
ocorreram por meio de e-mail aos membros representantes dos CBH’s. Pelo fato de 
a pesquisadora não ser representante do CBH, ter o acesso ao e-mail de divulgação e 
levantar os dados de informação a respeito de datas, horário e local das oficinas foi um 
desafio. Soma-se a isso os custos com deslocamento e a ocorrência de muitas oficinas 
numa mesma data em CBH’s diferentes.
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vidados/ouvintes e não faziam parte como membros do CBH. A oficina 
foi conduzida por outra equipe técnica da ANA e teve início com uma 
apresentação do objetivo geral para conhecer as prioridades do CBH. 
Conforme a fala de abertura de um dos técnicos, a participação na ofi-
cina era fundamental para a construção do PIRH, uma vez que essa 
participação representa os setores envolvidos.

Nesta oficina, foi realizada a apresentação individual de todos os 
participantes que se mostraram interessados nas atividades, pois de-
monstraram ter grandes perspectivas para o Plano Integrado. Após a 
apresentação, falou-se sobre a importância do diagnóstico prévio da 
bacia elaborado pela ANA, que está, segundo técnico que conduzia a 
oficina, longe da realidade da bacia. Por esta razão, a oficina teria como 
objetivo verificar se o diagnóstico participativo rebate o da ANA, confor-
me apontou um dos técnicos da ANA.

Durante a discussão para a realização da análise FOFA nas oficinas, 
os participantes fizeram diversos apontamentos, os quais foram compi-
lados no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Apontamentos realizados pelos participantes nas oficinas- 
análise FOFA
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- Estado de Minas Gerais parou de encaminhar a outorga e os problemas 
aumentaram;

- Falta de prestígio do CBH Mogi Pardo e, por consequência, a desmobilização e 
pouca participação;

- Problemas em saber o papel de cada segmento dentro do Comitê;

- Os CBH’s mineiros estão desestruturados;

- Os usuários não querem mudanças;

- Falta de comunicação e mobilização das instâncias do sistema;

- Pessoas não sabem sobre as informações de gestão de recursos hídricos e não 
sabem como acessar as informações que existem;
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- Deve haver maior participação dos membros nos Comitês de Bacia;

- Falta financiamento/subsídio para a sociedade civil participar;

- Não há participação da sociedade civil;

- A linguagem que prevalece é a linguagem técnica;

- Problemas para mobilização social. Não há mobilização;

- Falta a mobilização para educação ambiental;

- Os instrumentos de gestão não são aplicados de forma correta;

- Falta interação entre os segmentos e os atores não programam os instrumentos  de 
gestão;

- Muitos participantes do CBH não entendem a legislação;

- As ações dos comitês deveriam ser mais externas com participação da sociedade 
como um todo;

- Falha na comunicação do CBH em relação aos seus membros;

- Gestores gerando desmobilização;

- Não há conversa do CBH Turvo Grande com a comunidade;

- Lado Mineiro da Bacia: a discussão de gestão é mais frágil e existe menor 
implementação dos instrumentos de gestão;

- Falta planejamento participativo: divulgação e convocação para atividades do CBH;

- Pessoas são convidadas para as reuniões e atividades, mas não comparecem;

- Água é um bem público e a sociedade não participa do processo de gestão deste 
bem;

- Os projetos não enxergam os comitês e vice-versa.

Fonte: Organizado pela autora, 2021.

No seminário regional do CBH Pardo e CBH Mogi, realizado em Ri-
beirão Preto-SP, estavam presentes 32 participantes, dentre integrantes 
da ANA e da empresa contratada para o desenvolvimento das atividades. 
A atividade teve início com a apresentação  da ANA, por técnicos, utili-
zando de linguagem técnica para falar sobre o plano de Bacia. 

Para a realização das atividades do seminário, após a apresentação, 
os presentes foram divididos em grupos,  sendo distribuído um material 
de rascunho dos programas de ações do Plano para serem avaliados. Do 
total de participantes, para a realização da atividade ficaram somente de-
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zesseis pessoas. Vale ressaltar que ocorreram problemas relacionados à 
logística, como a falta de mesas para apoiar as atividades. Com relação ao 
material do PIRH entregue, era de extrema importância que os presentes 
tivessem um tempo maior para verificar as informações e evitar possí-
veis induções nas respostas. Além disso, o entendimento das situações 
propostas para avaliação foi diferente em cada grupo, havendo pouco 
consenso. Muitas não possuíam um conhecimento amplo sobre as situ-
ações dos programas que estavam sendo avaliados, como, por exemplo, 
sobre as características físicas e sociais do território da bacia hidrográfi-
ca dos CBH’s Pardo ou Mogi.

No seminário realizado no CBH Sapucaí-Mirim, na cidade de  
Franca-SP, havia um total de 25 pessoas presentes, contando os técni-
cos da ANA e da empresa Proffil. A mobilização para este seminário foi 
realizada pela empresa, por meio de contato com os CBH’s. Como estra-
tégia de mobilização utilizada, foi solicitado aos CBH’s que indicassem 
os atores que deveriam ou poderiam ser chamados. Foi ressaltado que 
os CBH’s teriam que multiplicar as ações para aumentar a participação. 
No geral, a oficina seguiu a mesma programação da oficina anterior, com 
apresentação sintética da ANA sobre a estrutura do PIRH e da estrutu-
ra do plano  de ações.

Neste seminário, os presentes ressaltaram não terem recebido com 
antecedência o material para avaliação. Muitos dos presentes não  
tinham conhecimento sobre a bacia hidrográfica do Sapucaí Mirim e 
tiveram dificuldade com a linguagem técnica do documento disponi-
bilizado no momento da oficina, o que foi um obstáculo no momento de 
pontuar ou avaliar as informações.

No seminário realizado no CBH Mogi Pardo, na cidade de  
Uberaba-MG, estiveram presentes 28 pessoas. A oficina seguiu a mesma 
programação, contudo o técnico da ANA que fez a abertura do seminá-
rio procurou utilizar uma linguagem menos técnica,  diversificando a 
apresentação sintética do PIRH.
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Em sua fala, ressaltou a importância da valorização da água, comen-
tou sobre as diferenças entre as legislações do estado de São Paulo e 
Minas Gerais e que elas não podem ser vistas como enfrentamento. 
Ressaltou também que o CBH Grande e demais CBH’s devem saber co-
ordenar e aprovar as ações, e que, por isso, têm fundamental importância 
para a gestão dos recursos hídricos. Além disso, destacou a importância 
da criação de uma Agência Única de Bacia para o CBH Grande e frisou 
que o conceito de bacia hidrográfica é fundamental para a gestão dos 
recursos hídricos, sendo imprescindível, portanto, compreendê-lo. Sobre 
a dinâmica realizada, os participantes foram divididos em grupos, mas 
sua aplicação se deu de forma diferente dos outros seminários observa-
dos. Neste, não foi necessário que os presentes lessem todo o material 
disponibilizado naquele momento. A indicação foi de só ler o material em 
caso de dúvidas na hora de fazer a priorização do plano de ações.

Considerações finais

De forma geral, foi possível elencar desafios ao processo participativo 
os quais demonstram que os níveis e graus de participação e representação 
não estão necessariamente separados, e que, mesmo considerando todo o 
processo como um grau intermediário e até elevado de participação, no-
ta-se a cooptação e, de certa forma, a manipulação, permeando o processo.

A partir da observação das reuniões do GT-Plano foi possível avaliar 
que existiram desafios no processo participativo para a elaboração do 
plano de bacia deste CBH, e que o Plano é um instrumento fundamental 
da gestão. Estes desafios envolveram  questões de efetividade de repre-
sentação, comprometimento dos representantes do CBH e do grupo de 
trabalho com o processo de discussão, desafios pertinentes à divulga-
ção e acesso à informação, e falta de interação entre todas as etapas da 
elaboração do plano, que, neste caso, remetem sobretudo aos dados do 
diagnóstico participativo. Em nenhuma das reuniões observadas, por 
exemplo, frisou-se a importância do diagnóstico preliminar participativo,  
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tampouco utilizou-se os dados produzidos com as oficinas que foram 
realizadas para tal finalidade. Ademais, o tipo de representação adotada 
pelos membros do GT-Plano não ficou claro durante a observação, pois 
em determinados momentos os representantes assumiam uma repre-
sentação que envolvia a delegação de poder que a eles era concedida pela 
instituição, e nesses momentos pareciam atuar sem necessária autono-
mia, em outros momentos a representação parecia estar pautada em 
relações de confiança, com autoridade e autonomia nas ações dos repre-
sentantes.

Considerando as oficinas e seminários, foi possível identificar, com 
base em Arnstei (1969), três escadas de participação: a informação, a 
consulta e a pacificação. Com base em Bordenave (1994), foi possível 
identificar os seguintes graus de participação: informação, consulta 
facultativa e obrigatória, e a fase de elaboração e recomendações de 
medidas. Portanto, esses eventos podem ser classificados com nível in-
termediário de participação. A falta de informação e comunicação entre 
os membros do CBH demonstra que pode estar ocorrendo uma manipu-
lação do discurso.

Em determinados momentos, durante os eventos, o processo partici-
pativo esteve implícito, no sentido de estar subentendido, ou seja, ocorreu 
por meio de negociações e foi dependente de questões abrangentes, como, 
por exemplo, as questões debatidas sobre a forma de implementação dos 
instrumentos e dos entes do sistema de gestão de recursos hídricos, e 
na questão de dominialidade dos recursos hídricos e suas implicações, 
entre outras. Em outros momentos, o processo participativo esteve ex-
plícito, pois ocorreu em meios institucionalizados ou pré-estabelecidos 
formalmente, como as reuniões do GT-Plano, a plenária do CBH Grande, 
as oficinas participativas e os seminários regionais. 

Além disso, foi possível observar a predominância de alguns segmen-
tos durante as reuniões e atividades do CBH. Destacam-se os segmentos 
dos usuários de água, sobretudo nas discussões para o Plano Integrado 
de Bacia Hidrográfica, e a sociedade civil nas oficinas de diagnóstico 
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participativo. Por fim, enfatiza-se que a existência do CBH como um 
ambiente colegiado que possibilita a cogestão entre Estado e sociedade 
contribui para efetivação do processo participativo, pois mesmo sendo 
verificadas distorções, desafios e lacunas, é estabelecido, com o CBH, um 
ambiente novo de negociação. 
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Introdução

A criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, no Brasil, tem 
como objetivo a gestão participativa e descentralizada dos recursos hí-
dricos por meio da implementação dos instrumentos técnicos de gestão, 
da negociação de conflitos e da promoção dos usos múltiplos da água 
nas bacias hidrográficas. Contudo, 30 anos após a criação, em 1988, do 
primeiro CBH no Brasil, e 21 anos depois da criação da Lei Federal N° 
9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, ainda 
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não haviam sido criados e instalados CBHs nos rios interestaduais e 
estaduais em todos os estados brasileiros.

Mesmo que o primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica no Brasil seja 
o Comitê de Preservação e Gerenciamento e Pesquisa da Bacia do Rio 
dos Sinos - COMITESINOS, criado em 1988, no Rio Grande do Sul, atra-
vés do Decreto Estadual nº 32.774/88, justamente na efervescência da 
Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, e alterado dez anos depois 
pelo Decreto Estadual nº 39.114/98, que o transformou em Comitê de 
Gerenciamento da Bacia do Rio dos Sinos, só podemos de fato falar em 
consolidação da gestão dos recursos hídricos no país quando em todos 
os estados forem criadas e instaladas as estruturas previstas no Sistema 
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) e os ins-
trumentos de gerenciamento dos recursos hídricos.

Tal situação nos levou a propor como objetivo de investigação desta 
pesquisa uma análise da evolução temporal e espacial nos 30 anos (1988 
– 2018) de criação dos CBHs no território brasileiro. Veremos que, histo-
ricamente, mesmo após a criação em 1988, o maior impulso das CBHs se 
deu entre os anos de 1997 a 2016, ainda que sua distribuição geográfica 
em 2018 estivesse muito concentrada nas regiões Sudeste, Sul e Nor-
deste, só tendo chegado recentemente e em quantidade muito pequena 
nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, situação que compromete a 
consolidação completa das estruturas previstas no Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH).

Para entendermos melhor os motivos dessa desigual evolução tem-
poral e espacial dos CBHs pelo país, apresentamos inicialmente uma 
definição jurídica e institucional dos CBHs e suas atribuições e com-
petências na gestão das águas em bacias hidrográficas estaduais e 
interestaduais. Posteriormente, fazemos uma análise dos 30 anos de evo-
lução distribuídos historicamente e espacialmente em três fases: 1º) Fase 
de influência da Constituição Federal de 1988 (1988 – 1996); 2º) Fase de 
influência da Lei Federal n° 9.433/97 (1997 – 2015); e 3º) Fase de influência 
do PROCOMITÊS (2016 – 2018), com o incentivo à distribuição geográfi-
ca por todos os estados brasileiros.
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Metodologia

No intuito de avaliar no Brasil os trinta anos de criação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas – CBHs, conforme prevê o SINGREH, foram 
analisados alguns estudos sobre a conjuntura dos recursos hídricos no 
Brasil feitos pela Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico – 
ANA desde 2009 (marco zero) até 2020, informações disponibilizadas pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas – PROCOMITÊS, criado em 2016 pela ANA (Resoluções 1.190 e 1.595 
do CNRH), e os dados sobre os CBHs extraídos do SINGREH/ANA.

Segundo os dados revelados nesses estudos sobre a Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2009), sob o efeito do chamado “pós” 
Constituição Federal de 1988, foram criadas inicialmente no país as Po-
líticas de Recursos Hídricos nos estados de São Paulo (Lei nº 7.663/1991), 
Ceará (Lei nº 11.896/1992), Minas Gerais (Lei nº 11.504/94), Santa Catarina 
(Lei nº 9.748/1994), Rio Grande do Sul (Lei nº 10.350/1994), Bahia (1995), Rio 
Grande do Norte (1996) e Paraíba (1996). Nos anos seguintes, com a Lei 
Federal n° 9.433/97, nada menos que catorze estados e o Distrito Federal 
instituíram suas políticas estaduais de recursos hídricos, processo este 
que terminou em 2006, com a edição da Política de Recursos Hídricos 
no estado de Roraima, possuindo agora todas as unidades da federação 
brasileira suas próprias políticas para a gestão dos recursos hídricos. 

Resultados e Discussão

Os Comitês de Bacias Hidrográficas como 
“Parlamento das Águas” no Brasil

A grande inovação do modelo de gestão dos recursos hídricos adotado 
pela Lei nº 9.433/1997 foi a criação da base institucional do SINGREH e 
de novos organismos, tais quais os Comitês de Bacias Hidrográficas, com 
área de abrangência territorial diversa da divisão político-administrati-
va do país. Os Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs são considerados 
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os “Parlamentos das Águas” e têm como objetivo a gestão participativa 
e descentralizada dos recursos hídricos, por meio da implementação dos 
instrumentos técnicos de gestão, da negociação de conflitos e da pro- 
moção dos usos múltiplos da água na bacia hidrográfica. 

Segundo a ANA (2011), como o CBH é um organismo de Estado, ele 
deve ser criado por meio de Decreto do Presidente da República ou, no 
âmbito de bacias de rios estaduais, do governador do estado, a partir 
de iniciativa consolidada em proposta elaborada por representantes dos 
usuários, dos poderes públicos e das organizações civis com interesse na 
gestão dos recursos hídricos de uma respectiva bacia hidrográfica.

A criação de um CBH pelo Estado seja através da União, Distrito 
Federal e/ou estados, visa atender, em geral, as bacias hidrográficas onde 
já afloram ou há potenciais conflitos de uso, quer os decorrentes do uso 
intensivo, dos problemas da qualidade e de escassez natural de água.

Para tanto, sua criação deve seguir, conforme apresentado anterior-
mente, os fundamentos, objetivos e as competências apresentados na 
Lei Federal nº 9.433/97 e na Resolução 05/2000 do CNRH, para o caso dos 
CBHs em rios interestaduais ou fronteiriços sob a gestão da União, ou 
das leis do DF e estados que definem as Políticas Estaduais de Recur-
sos Hídricos com as respectivas Resoluções dos Conselhos Estaduais de  
Recursos Hídricos, para os CBHs a serem criados nos rios estaduais. 

O Art. 37 da Lei Federal nº 9.433/97, define que os Comitês de Bacia 
Hidrográfica terão como área de atuação: 

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; 

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água 
principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou 

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidro-
gráfica em rios de domínio da União será efetivada por ato 
do Presidente da República. 

Já o Art. 38 explica que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, 
no âmbito de sua área de atuação: 
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I - promover o debate das questões relacionadas a recursos 
hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os con-
flitos relacionados aos recursos hídricos; 

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hí-
dricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas; 

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Esta-
duais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 
isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hi-
drográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com 
sua esfera de competência.

Contudo, criar um CBH não é uma tarefa ou um procedimento 
simples e rápido que se dá a partir da edição de um decreto federal ou 
estadual para atender todos os aspectos práticos e legais. Pelo contrário, 
a instalação de um CBH é complexa, lenta e longa, pois, além de atender 
todos esses aspectos já previstos em sua criação, deve atender à escolha 
dos seus membros em um processo público transparente e democrático.

A regulamentação jurídica para criação e atribuição dos CBHs foi 
reforçada pela Resolução 05/2000 do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH, que em seu Artigo 1º diz que os Comitês de Bacias 
Hidrográficas, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, serão instituídos, organizados e terão seu 
funcionamento em conformidade com disposto nos Artigos 37 a 40 da 
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Lei nº 9.433, de 1997, observados os critérios gerais estabelecidos naquela 
Resolução, a saber: § 1º Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos 
colegiados com atribuições normativas, deliberativas e consultivas a se-
rem exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição; § 2º Os Comitês 
de Bacia Hidrográfica cujo curso de água principal seja de domínio da 
União serão vinculados ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; § 3º 
Os Comitês de Bacias Hidrográficas deverão adequar a gestão de recur-
sos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais de sua área de abrangência.

Nesse sentido, eles podem ser divididos em Comitê Interestadual 
ou Federal (quando abrange bacias hidrográficas cujas áreas compre-
endem mais de um Estado); Comitês Estaduais (cuja área de atuação 
restringe-se ao limite de uma ou mais bacias hidrográficas inseridas no 
território de um único estado); e Comitês Únicos (quando há uma única 
instância deliberativa no âmbito das bacias estaduais e interestaduais). 
(ANA, 2016).

Os 30 anos de evolução temporal e espacial na criação 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil

Como marco histórico-temporal da pesquisa, foram identificadas três 
fases na criação dos CBHs no Brasil. A primeira fase vai de 1988 a 1996, 
iniciada com a criação do primeiro CBH do país no Rio Grande do Sul 
e fortemente influenciada pela promulgação da Constituição Federal de 
1988; a segunda fase, de 1997 a 2015, inicia-se com a promulgação da Lei 
das Águas (Lei nº 9.433/97), que passou a regulamentar as diretrizes e 
os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos em todo terri-
tório brasileiro, bem como a criação e implantação dos CBHs nos rios 
interestaduais e estaduais; já a terceira fase inicia-se em 2016, com base 
nas ações do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Ba-
cias Hidrográficas – PROCOMITÊS (Resoluções nº 1.190 e nº 1.595 do 
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CNRH), até o ano de 2018, quando se comemorou os 30 anos de criação 
dos CBHs no Brasil.

Tabela 1 - Criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil (1988 - 2018)

Fase de 
influência da 
Constituição 

Federal de 1988

Fase de 
influência da 
Lei Federal Nº 

9.433/97

Fase de 
influência do 

PROCOMITÊS

Tipos de CBH 1988 - 1996 1997 - 2015 2016 - 2018 Total acumulado

Comitê 
Interestadual 01 06 01 08

Comitês 
Únicos 0,0 02 0,0 02

Comitês 
Estaduais 26 188 10 224

Total 27 196 11 234

Fonte: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-
bacia-hidrografica/comites-estaduais. Acesso em: jun. 2019.

1º) Fase de influência da Constituição Federal de 1988 
(1988 – 1996)

A primeira fase (1988 – 1996) inicia-se na efervescência da Assembleia 
Nacional Constituinte, que criou em 1988 a atual Constituição Federal 
brasileira, e a partir do empenho e iniciativa de profissionais e acadêmi-
cos que ajudaram na concepção e criação do primeiro Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Brasil, o Comitê de Preservação e Gerenciamento e Pes-
quisa da Bacia do Rio dos Sinos - COMITESINOS, no Rio Grande do 
Sul, através do Decreto Estadual nº 32.774/88, alterado posteriormente, 
em 1998, pelo Decreto Estadual nº 39.114, que o transformou em Comitê 
de Gerenciamento da Bacia do Rio dos Sinos.

Para Cánepa et al. (2001), a criação do Comitê Sinos remonta a 1987, 
quando foi deflagrada na cidade de São Leopoldo a campanha “SOS Si-
nos”, conduzida por entidades ecológicas da região, meios de comunicação 
locais, autoridades estaduais e locais e setores da indústria, quando foi 
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decidida a criação de um “comitê de bacia” com a missão de enfrentar a 
iminente morte do Rio dos Sinos.

Ainda segundo esses autores, em fevereiro de 1989 foi criado o Comitê 
de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí, o segundo no estado do Rio 
Grande do Sul, através do Decreto Estadual nº 33.125/89. Em seguida, 
em 1994 foi criado pelo Decreto nº 35.103/94 o Comitê de Gerenciamento 
da Bacia do Rio Santa Maria. Todos sob a influência da Constituição 
Federal (1988) e da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (1989), 
que é rica em dispositivos atinentes às questões ambientais.

Contudo, esses dois primeiros CBHs vivenciaram inúmeros desafios 
no processo de implantação e funcionamento, principalmente pela falta 
de uma legislação própria sobre os recursos hídricos no país, mas repre-
sentam até hoje uma grande referência de experiências na criação e no 
funcionamento de todos os CBHs brasileiros.

Mesmo que os primeiros CBHs do Brasil tenham sido criados no Rio 
Grande do Sul, foi no estado de São Paulo que o uso da bacia hidrográ-
fica como unidade regional para o gerenciamento dos recursos hídricos 
teve sua maior e mais rápida expansão político-territorial. 

Nesta primeira fase, Bordalo e Costa (2013) explicam que foi o estado 
de São Paulo o pioneiro na proposição mais descentralizada e partici-
pativa da gestão das suas bacias hidrográficas, iniciada com o Decreto 
n° 27.576/87 que, junto com os debates na Constituição Estadual, consu-
mou-se com a promulgação da Lei nº 7.663/91, a qual instituiu a Política 
Estadual de Recursos Hídricos. Seguindo orientações do modelo de 
gestão francês, essa lei significou um grande avanço no debate sobre a 
necessidade da “gestão participativa” nas bacias hidrográficas, onde a so-
ciedade organizada, os sindicatos, as associações, a ONG e as prefeituras 
podem, através dos comitês e agências de bacias, participar com maior 
representatividade. 

Neste período, o estado de São Paulo se destacou por ter criado, a par-
tir da Lei nº 7.663/91, 21 CBHs, sendo que o primeiro a ser instalado foi 
o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí, 
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mais conhecido como CBH PCJ, o qual transformou o estado em um um 
dos mais experientes e consolidados na gestão dos seus recursos hídricos.

O Ceará também é um dos estados brasileiros pioneiros no desenvol-
vimento de ações político-institucionais voltadas à gestão dos recursos 
hídricos e de suas bacias hidrográficas, visto que, em 1987, foram criadas 
pelo governo do estado a Secretaria de Recursos Hídricos, a Superinten-
dência de Obras Hidráulicas e, posteriormente, a Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos. Mas foi no início dos anos de 1990 que essas 
ações foram legalmente regulamentadas, com a criação, em 1992, da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 11.996/1992) que 
instituiu o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos cinco 
anos antes da criação da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos 
(Lei Federal nº 9.433/1997), substituída posteriormente pela Lei nº 14.844, 
de 28 de dezembro de 2010. Dos doze CBHs criados entre 1992 a 2012, 
apenas o CBH do Rio Curu foi criado em 1992 (Lei nº 11.996/92), sendo os 
demais criados entre 1997 a 2012.

Além do pioneirismo da criação dos CBHS nos estados do Rio Gran-
de do Sul, São Paulo e o Ceará, antes da Lei Federal nº 9.433/97 o estado 
de Santa Catarina criou o CBH Rio Cubatão, seu primeiro, através do 
Decreto nº 3.943/1993. 

Todos os 27 CBHs criados nesta primeira fase estão localizados de 
forma concentrada nas regiões Sul (04) e Sudeste (22), sendo apenas um 
no Nordeste do país. Além disso, cabe destacar que os 26 CBHs estaduais 
estavam concentrados em bacias hidrográficas localizadas em apenas 
quatro estados brasileiros: Ceará (01), Rio Grande do Sul (03), Santa Cata-
rina (01) e São Paulo (21), enquanto o primeiro Comitê Interestadual do 
país foi o CBH do Rio Paraíba do Sul, criado em 1996 e abrangendo os 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
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2º) Fase de influência da Lei Federal Nº 9.433/97 (1997 – 
2015)

Segundo os dados da ANA (2009), no ano de 1997 já haviam trinta 
CBHs criados no país, sendo um interestadual, o CBH do Rio Paraíba do 
Sul, criado em 1996, e 29 estaduais, que atuavam ainda de forma discreta, 
começando a atuar de forma mais acentuada nos anos seguintes, fruto 
do processo de estruturação legal e institucional das demais unidades da 
federação nessa área. 

Nesta segunda fase, marcada pela forte influência da “Lei das Águas” 
(Lei Federal nº 9.433/1997), que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, e pela criação da Agência Nacional das Águas – ANA (Lei 
9.984/2000), o processo de criação dos CBHs passou a sofrer novo impul-
so de 396,6%, saindo de 30, em 1997, para 149, em 2007. Principalmente em 
bacias hidrográficas de rios interestaduais, houve um salto de 01 para 08 
(700% de aumento) CBHs, como, por exemplo, Rio São Francisco (2001), 
Rio Doce (2002), Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2002), Rio Parana-
íba (2002), Rio Verde Grande (2003) e Rios Piancó-Piranhas-Açu (2006), 
ressaltando que esses dois últimos são considerados “comitês únicos”, 
que deliberam também a respeito das águas do domínio dos estados 
abrangidos. Já nos rios estaduais, o aumento foi de 29 para 141 CBHs 
(386,2% de aumento) no período de 1997 a 2007.
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Tabela 2 - Criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais por 
Região e Brasil (1988 - 2018)

Fase de influência 
da Constituição 
Federal de 1988

Fase de influência 
da Lei Federal Nº 

9.433/97

Fase de 
influência do 

PROCOMITÊS

Região 1988 - 1996 1997 - 2015 2016 - 2018 Total 
acumulado

Norte 0,0 10 02 12

Nordeste 01 50 0,0 51

Centro-Oeste 0,0 22 04 26

Sudeste 21 56 04 81

Sul 04 50 0,0 54

Total Brasil 26 188 10 224

Fonte: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/comites-de-
bacia-hidrografica/comites-estaduais. Acesso em: jun. 2019.

Figura 1 - Evolução da criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Brasil 
até 2007

Fonte: ANA, 2009.
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Figura 2 - Evolução da criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Brasil 
até 2016

Fonte: ANA, 2017.

Segundo Bordalo e Costa (2013), os estudos sobre a Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2009) mostram que até 2007 foram 
criados 149 CBHs, a maioria, 141 (94,6%), em rios estaduais, e apenas 08 
(5,4%) em rios interestaduais. Porém, o que mais chama atenção é a forte 
concentração dos comitês estaduais nas regiões: Sudeste, com 63 (44,7%); 
Sul, com 41 (29,1%); e Nordeste, com 33 (23,4%), contrastando enorme-
mente com as regiões Centro-Oeste, com 3 (2,10%) e Norte com apenas 1 
comitê (0,7%), conforme mostra a Figura 2.

Nesse período de 18 anos (1997 a 2015) após a criação da “Lei das 
Águas”, a implantação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos 
hídricos previstos no SINGREH em vários estados, bem como da cria-
ção da ANA, permitiu uma expansão significativa do número de CBHs 
criados, principalmente nos estados localizados no centro-sul do país.

O Brasil vivencia um novo impulso na criação dos CBHs na segunda 
década do século XXI, com a criação de dois CBHs de rios interestaduais:  
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Rio Grande (2010) e Rio Paranapanema (2012). Mas é em relação à criação 
dos CBHs em rios estaduais que esse novo impulso se destaca. 

Em 2014 foram instalados quatro novos CBHs nos estados da Bahia 
(01), Piauí (01) e Maranhão (02). Em 2015 foram instalados os seguintes 
comitês estaduais: o Comitê de Bacia dos rios São Miguel e Vale do 
Guaporé, no estado de Rondônia; Comitês das Bacias Hidrográficas dos 
rios Barra Seca e Foz do Rio Doce, no estado do Espírito Santo; e o Co-
mitê de Bacia dos Afluentes da Margem Direita do Alto Teles Pires, no 
estado do Mato Grosso, totalizando 196 CBHs. Entre esses CBHs insta-
lados em rios estaduais, apenas cinco se localizam na Região Norte do 
país, sendo um  no Estado do Amazonas, o CBH do Rio Tarumã-Açu/
AM (19/10/2009), e quatro no Estado de Tocantins, o CBH do Rio Ma-
nuel Alves da Natividade/TO (22/03/2011), o CBH do Rio Formoso do 
Araguaia/TO (22/03/2011), o CBH do Entorno do Lago de Palmas/TO 
(07/11/2011) e o CBH dos Rios Lontra e Corda/TO (10/10/2013). 

3º) Fase de influência do PROCOMITÊS (2016 – 2018)

Apoio e orientação institucional e jurídica aos CBHs pela ANA com 
base no Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas – PROCOMITÊS (Resoluções 1.190 e 1.595 do CNRH), com 
crescimento estabilizado no número de CBHs, mas com uma localização 
geográfica se expandindo por todas as regiões do país.

Conforme os dados da ANA (2017), até 2016 existia um total de 232 
CBHs, dos quais 09 eram comitês interestaduais de bacia hidrográfica, a 
saber: a) CBH de Piancó Piranhas-Açu; b) CBH do Rio São Francisco; c) 
CBH Verde Grande; d) CBH de Paranaíba, e) CBH de Rio Doce, f) CBH 
do Rio Paranapanema; g) CBH de Piracicaba, Capivari e Jundiaí; h) CBH 
de Paraíba do Sul; i) CBH do Rio Grande. Destes, Verde Grande (MG/
BA) e Piancó-Piranhas-Açu (PB/RN) são comitês únicos – receberam 
dos estados delegação para competências de gestão. 
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Os dados levantados no SINGREH/ANA mostram que em 2018 já 
eram 224 CBHs em rios estaduais em funcionamento e 10 CBHs de 
bacias interestaduais, sendo que o último criado foi o Comitê Interes-
tadual do Rio Parnaíba (Decreto Presidencial nº 9.335/2018), totalizando 
234 CBHs. 

Contudo, ao analisarmos os dados dos CBHs nos Informes da ANA 
(2019; 2020), identificamos uma pequena discrepância entre o número to-
tal de CBHs estaduais criados até 2018, pois no informe de 2019 aparece 
o total de 225 (ANA, 2019) criados até 2018, enquanto no informe 2020 
(ANA, 2020) aparecem 223 CBHs criados até 2019. Já em nosso levanta-
mento no SINGREH/ANA foi identificado nesses 30 anos (1988 – 2018) 
a criação de 224 CBHs estaduais e apenas 10 CBHs interestaduais, tota-
lizando 234. 

Figura 3 - Mapas da evolução da criação dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas por regiões no Brasil

Fonte: SINGREH/ANA, 2020.
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Considerações Finais

O primeiro CBH do Brasil, o COMITESINOS, no Rio Grande do Sul, 
surgiu justamente na efervescência da Assembleia Nacional Consti-
tuinte, em 1988, e a partir de 1997, com a “Lei das Águas” (Lei 9.433/97), 
houve aumento considerável no número de comitês instalados em bacias 
hidrográficas de rios de domínio estadual. Ao notar a distribuição geo-
gráfica dos comitês instalados no Brasil, percebemos uma concentração, 
principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, o que pode estar 
relacionado à existência de conflitos e de indisponibilidade de água cau-
sados por restrições quantitativas e/ou qualitativas nestas regiões.

Porém, mesmo com a Lei Federal nº 9.433/1997 e as leis estaduais de 
recursos hídricos definindo o uso da bacia hidrográfica como unidade 
físico-territorial para a gestão dos recursos hídricos, em muitos estados 
brasileiros, principalmente na região Norte ainda não foram implan-
tados todos os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, 
em especial os Planos de Bacias Hidrográficas e os Comitês de Bacias 
Hidrográficas.   

Corroborando os argumentos dos relatórios da ANA, é importante 
destacar que o simples fato de criar um CBH não significa que ele está 
instalado, funcionando e/ou cumprindo seu papel de organismo descen-
tralizador e participativo. Muitos CBHs, inclusive em bacias estaduais, 
foram criados há mais de quatro anos e ainda não foram instalados. 
Outros, mesmo instalados, não possuem o reconhecimento de governos 
para seu pleno funcionamento, ficando muitas vezes esvaziados pelo 
não cumprimento de suas deliberações. Para que os CBHs se tornem 
efetivos, os órgãos gestores federais e estaduais necessitam reconhecer a 
sua autoridade e implementar suas decisões. 
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Introdução

A relação entre o processo de povoamento e a proximidade com cor-
pos hídricos pode ser visualizada nas diferentes zonas do globo. A cidade 
de Natal, ao ser fundada em 1599, pôde desfrutar dessa proximidade ao 
ser fixada próxima à margem do Rio Grande, ou rio Potengi (Teixeira, 
2015). No entanto, essa ação resulta em muitos casos de degradação, de 
diferentes componentes do ambiente, notadamente os recursos hídricos 
e a cobertura vegetal do entorno desses corpos.

Neste estudo, relfetimos sobre os processos de transformação da pai-
sagem do estuário do Potengi, localizado no município de Natal-RN, e 
quais os resultados derivados desse processo. Nesse sentido, interessa-nos  
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a análise das localidades ribeirinhas que margeiam o baixo curso do 
rio, as quais estão inseridas no contexto dos ecossistemas costeiros, no-
tadamente os manguezais, que apresentam grande importância para a 
biodiversidade global, mas que diante da realidade natalense aparecem 
como locais em que se registram graves tensões entre as necessidades 
humanas e o funcionamento desses sistemas.

Essas florestas tropicais e subtropicais são responsáveis pela pres-
tação de uma série de serviços ecossistêmicos às sociedades, incluindo 
a proteção da linha de costa, processamento de nutrientes e de matéria 
orgânica, o sequestro e armazenamento de carbono, além de ser um im-
portante local para o desenvolvimento de atividades tradicionais como 
a pesca (Polidoro et al., 2010; Soavinski; Maretti, 2018). Os primeiros  
autores também apresentam as principais ameaças que esse ecossiste-
ma enfrenta, com destaque para a remoção da vegetação para a alocação 
de áreas destinadas à aquicultura e salinas, desenvolvimento urbano  
e sobre-exploração pesqueira. Os efeitos dessas práticas puderam e  
ainda hoje podem ser visualizados no baixo Potengi e despertam o  
interesse de análise.

Na área do baixo curso está presente um extenso manguezal que, ao 
longo da história da ocupação antrópica potiguar, foi sofrendo inúme-
ros danos, promovidos sobretudo pela instalação de salinas, substituídas 
posteriormente por tanques de aquicultura e pela ocupação desordena-
da da sede municipal. Os bairros menos favorecidos de infraestruturas 
urbanas da capital potiguar estão dispostos nas margens do grande rio 
norte-rio-grandense, o que originou uma concentração dos processos 
degradantes dos componentes da paisagem na área denominada neste 
trabalho de “entre pontes”.

Nos estudos de Teixeira (2015), em que traça uma reflexão entre a 
relação rio-cidade, nota-se diferentes momentos de aproximação e dis-
tanciamento da cidade em relação ao rio. Isso resultou no cenário que 
pode ser percebido na atualidade, em que há uma completa descaracte-
rização de grande parte do manguezal, iniciada desde o período colonial, 
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com a fixação de portos, armazéns, cais e, posteriormente, de obras mais 
complexas como aterros e linhas férreas em sua margem direita.

Bairros como Santos Reis, Rocas, Ribeira e Alecrim ocuparam com-
pletamente a margem direita do rio, instalando um tecido urbano com 
poucos resquícios de formações naturais. Nas áreas mais vulneráveis 
desses bairros, o processo de exclusão urbana promoveu uma acentu-
ada vulnerabilidade socioambiental, com a ocorrência de comunidades 
periféricas como a do Passo da Pátria, a do Mosquito e o Vietnã. Já 
na margem esquerda do rio, local em que pode ser vista a maior  
porção da floresta de mangue, houve a descaracterização da paisagem 
com a implantação dos tanques de salinas, os quais posteriormente fo-
ram apropriados pela aquicultura.

Frente a esse cenário, ações de gestão da bacia, que envolvem desde 
a regulação do uso do solo, promoção de projetos de saneamento e 
reflorestamento, são tidas como fundamentais para a área. São medidas 
que por parte do poder público municipal não vêm sendo postas em 
prática de forma exitosa, apesar dos avanços já realizados, o que torna os 
efeitos danosos persistentes na paisagem, afetando ainda mais as con-
dições de vida das populações locais e promovendo um distanciamento 
ainda maior entre a cidade e o rio.

No outro lado do tabuleiro do jogo que visa à adequação ambiental 
do baixo Potengi estão as Organizações Não Governamentais, as uni-
versidades e grupos sociais que objetivam direta ou indiretamente a 
melhora da qualidade ambiental da área. O movimento instaurado com 
esse outro grupo de atores parte de uma perspectiva de baixo para cima, 
promovendo ações de educação ambiental. Nas palavras de Silva (2014 
apud Gorayeb; Meireles, 2014), a educação ambiental busca novos hori-
zontes e a construção de novas relações entre a sociedade e a natureza.

Neste sentido, esse estudo tem por objetivo interpretar a dinâmi-
ca antrópica na ocupação do baixo curso do Rio Potengi, nas margens 
inseridas em Natal-RN, analisando as consequências resultantes desse 
processo para a paisagem local. Através desse movimento, procuramos 
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relatar a experiência do Instituto Navegar na promoção do projeto de 
extensão “Educação Ambiental e Cidadania no Rio Potengi: diálogos e 
ações junto ao Instituto Navegar”, que busca a transformação para o 
entorno do rio ao trabalhar com as comunidades periféricas pouco assis-
tidas pelo poder público.

Para a realização desta pesquisa foram realizados trabalhos de campo 
através da navegação do baixo Potengi, entre a ponte Presidente Costa 
e Silva, conhecida como ponte de Igapó e a Ponte Newton Navarro, já 
na foz no Potengi. O objetivo do campo foi visualizar a realidade local 
e perceber a ocorrência dos impactos na paisagem do rio, e como esses 
impactos influenciam na sua dinâmica. A partir desse levantamento 
foi possível a elaboração de um quadro-síntese dos principais impactos 
identificados.

Para sustentar a análise dos impactos foram consultados trabalhos 
aplicados na área em diferentes períodos, como os de Belarmino et al. 
(2012) e Silva, Almeida e Macedo (2017), que procuraram evidenciar a 
presença de diferentes impactos no manguezal da área. Após a iden-
tificação dos impactos, a discussão seguiu com uma reflexão sobre a 
atuação do Instituto Navegar na tentativa de promover, através da edu-
cação ambiental, a melhora na qualidade do Potengi e na vida daqueles 
que dependem desse recurso.

Resultados e Discussão

Área de estudo

A área de estudo denominada neste trabalho de “entre pontes”  
(Figura 1), corresponde a uma área historicamente ocupada e transfor-
mada pela sociedade potiguar desde o período colonial. As margens do 
Potengi, ocupada pelo ecossistema de manguezal, com predominância da 
espécie Rhizophora mangle e em menor quantidade Laguncularia race-
mosa, vem sofrendo ao longo dos anos pressões geradas sobretudo pelo 
processo de expansão da malha urbana da cidade de Natal. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Acervo dos autores.

A análise do uso do solo demonstra que o rio em um primeiro mo-
mento sofreu com a fixação de estruturas direcionadas a sua exploração 
hídrica: o porto de Natal, o terminal pesqueiro, as instalações militares, 
o iate clube de Natal e uma séries de construções comerciais que pos-
suíram diferentes conteúdos nos distintos períodos históricos são os 
principais exemplos de modificações na margem direita do rio. Em sua 
margem esquerda, na qual ocorre a maior extensão do manguezal, as 
principais atividades fixadas correspondem às salinas, em um primei-
ro momento, as quais foram substituídas na atualidade por tanques 
criadores de camarão. A expansão urbana dos bairros da Zona Norte da 
cidade também ocorre com certa intensidade para dentro do manguezal, 
processo semelhante ocorrido em sua margem direita.  

Todos esses usos, aliados à existência de áreas periféricas, má gestão 
ambiental municipal, falta de uma consciência ambiental e aproxima-
ção afetiva da cidade com o rio geram impactos na paisagem, afetando  
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consideravelmente a qualidade desse sistema. Os impactos tornam-se 
ainda mais graves devido à existência, na área, de Zonas de Proteção 
Ambiental (ZPA), sendo inseridas na área de estudo partes da ZPA 7 - 
Forte dos Reis Magos e ZPA 8 - Ecossistema manguezal e Estuário do 
Potengi/Jundiaí, que, apesar da não regulamentação, poderiam servir 
como importantes instrumentos reguladores do uso e inibidores de im-
pactos negativos no rio.

A realidade do Potengi: entre a degradação ambiental 
e a atuação do Instituto Navegar

Ao considerarmos problemas ambientais apenas como processos físi-
cos, estamos abandonando de certa forma uma visão integrada sobre o 
que acontece naquele ambiente, uma vez que os problemas ambientais, 
aliados às fragilidades do local e à pressão antrópica interligada às de-
mandas e atividades socioeconômicas, configuram o atual cenário de uso 
da referida área. Jacobi (2003) afirma que todos os espaços da Terra são 
afetados pelos problemas ambientais, gerando uma crise ecológica na qual 
as atividades humanas, desenvolvidas a partir do modo de vida da maioria 
das sociedades modernas, têm grande responsabilidade nesse processo.

A partir da identificação dos problemas ambientais, faz-se possível a 
análise da área para determinação dos impactos ambientais concernen-
tes. Assim, segundo a Resolução do CONAMA 001/97, impacto ambiental 
se configura como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiente, tendo seu caráter positivo ou negativo a 
depender da influência e modificação que cause ao meio ambiente.

O Quadro 1 apresenta as principais ações e impactos negativos iden-
tificados na área de estudo e deixa clara a grande expressão de impactos 
relacionados aos recursos hídricos. Esses impactos são produzidos pela 
ação antrópica fruto das demandas do processo produtivo da sociedade, 
resultando na poluição dos recursos hídricos principalmente por con-
ta do lançamento de efluentes domésticos e industriais, do descarte de  
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resíduos sólidos próximos à área de manguezal e da supressão de vege-
tação original advinda da prática da carcinicultura.

Quadro 1 - Relações entre ações e a ocorrência de impactos

Ação Impacto

Implantação de tanques de carcinicultura Perda de áreas de reprodução natural  

Expansão da malha urbana
Modificação na estrutura natural da 
paisagem, desequilíbrios entre o fluxo hídrico 
para o rio e o mangue

Circulação de embarcações Contaminação de combustíveis e outros 
fluidos

Descarte de resíduos sólidos Distanciamento da população frente à perda 
do aspecto visual da paisagem

Descarte de efluentes domésticos e 
industriais

Contaminação da água por resíduos químicos 
e orgânicos

Supressão da cobertura vegetal Aumento na produção e transporte de 
sedimentos para o rio

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

A poluição dos recursos hídricos provocada pelo lançamento de efluen-
tes domésticos e industriais se caracteriza como um impacto ambiental 
corriqueiro em bacias hidrográficas, principalmente naquelas que se lo-
calizam próximo a centros urbanos, como é o caso da área de estudos. 
Logo, a partir da proliferação deste impacto, provocam um sério desequi-
líbrio no ecossistema aquático. O esgoto doméstico, por exemplo, consome 
oxigênio em seu processo de decomposição, causando a mortandade de 
peixes, o que afeta diretamente tanto a qualidade da água como também a 
atividade econômica importante para a população residente.

Acerca do descarte dos resíduos sólidos nas proximidades do man-
guezal, é importante ressaltar que o próprio ambiente dos manguezais é 
considerado extremamente sensível e propenso ao acúmulo de resíduos 
sólidos, ganhando destaque aquelas áreas que se encontram próximas 
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a praias muito movimentadas e com grande contingente de visitação. 
Para tanto, faz-se necessário conhecer a proveniência e o tipo dos resídu-
os sólidos descartados nessas áreas para que, de forma integrada, poder 
público, sociedade e ONGs possam viabilizar medidas de prevenção e 
manutenção destas áreas.

A supressão da vegetação original ocorre em áreas onde o processo 
de expansão urbana está acentuado, dando lugar a espaços públicos ou 
privados que atendam à necessidade dos seres humanos. Os impactos 
negativos causados pela supressão da vegetação perpassam pela perda 
da biodiversidade, alteração da qualidade e propriedades do solo e atual-
mente se configura como um dos grandes responsáveis pelas mudanças 
climáticas.

Todavia, toda a obra de engenharia, como a construção de canais e 
tanques para carcinicultura, por exemplo, causam impactos ambientais 
ao ecossistema local. Em linhas gerais, os impactos estão relacionados 
às mudanças na drenagem, desvio ou impedimento do fluxo das marés, 
mudanças nas características físico-químicas do substrato, entre outros, 
como explicam Oliveira e Mattos (2007). Logo, é possível inferir que há 
uma relação direta entre a qualidade da água, a inserção dos tanques e a 
vegetação, uma vez que os tanques dependem das águas costeiras para 
o seu abastecimento e sustento. Caso não haja um reparo e fiscalização, 
não apenas a paisagem será alterada mas o ambiente como um todo. 
Este e os demais impactos e ações citadas podem ser visualizados na 
Figura 2 a seguir.
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Figura 2 - Identificação dos impactos na área de estudo    

Fonte: Soares (2014); Ferreira (2019); Acervo dos autores.
Legenda: A) Expansão dos tanques de carcinicultura; B) Malha urbana e equipamentos militares na substituição 

da dinâmica do rio; C) Descarte de resíduos sólidos na área do manguezal; D) Lançamento de efluentes no estuário 
do Potengi; E) Imagem aérea com setas indicando: Expansão da malha urbana para dentro do mangue, supressão 

da vegetação para implantação de infraestruturas e tanques de carcinicultura.

No que concerne a novas perspectivas para melhorias no aspecto 
ambiental, é fundamental que se desenvolvam atividades que atendam 
às necessidades das gerações atuais sem causar danos à capacidade das 
gerações futuras atenderem às próprias necessidades. Para tanto, faz-se 
necessário o conhecimento para além do impacto como uma ação “per-
dida” ou “casos sem volta”. É preciso que haja uma coerência entre poder 
público, sociedade e demais agentes participativos para que se possa 
desenvolver ações múltiplas e interdisciplinares que recuperem ou repa-
rarem os danos causados por tais impactos.

O registro dos impactos ambientais na área de estudo não se res-
tringe apenas ao diagnóstico e caracterização. Esta ação é de grande 
importância para análise da paisagem, a qual acompanha o processo 
que está sendo desenvolvido e ganhando agentes modificadores, que a 
todo momento assumem novas faces e alteram a sua forma original. Em 
contrapartida, na área de estudos também se pode observar impactos 
ambientais positivos que auxiliam na prevenção e manutenção do am-
biente, agregando também a paisagem.
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Neste sentido, abordaremos agora as ações promotoras de impac-
tos positivos na realidade do baixo Potengi, ao relatar a experiência do 
Instituto Navegar (IN). O IN é uma organização social sem fins lucra-
tivos que trabalha com educação, esporte e meio ambiente desde 2017 
com a missão de promover a inclusão social. O objetivo da instituição 
é promover a construção de valores sociais, tais como responsabilida-
de, solidariedade, justiça e integração com a natureza. Dessa maneira, 
auxilia na formação de crianças e jovens do município que moram em 
comunidades próximas às margens do Rio Potengi.

Verificando as circunstâncias sobre a problemática na qual o baixo 
curso do Potengi está inserido, conforme visto acima, e a preocupação de 
um desenvolvimento sustentável ligado ao processo pedagógico, houve 
nos anos de 2018 e 2019 a parceria entre o Instituto Navegar e a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do projeto de 
extensão “Educação Ambiental e Cidadania no Rio Potengi: diálogos e 
ações junto ao Instituto Navegar”. Foram desenvolvidas, nesse contexto, 
ações para a mitigação dos problemas ambientais e possíveis soluções 
criativas para o desafio de promover a sensibilização, encantamento e 
(re)conhecimento da relação do ser humano e o ambiente (Figura 3).
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Figura 3 - Ações do Instituto Navegar na área de estudo

Fonte: Acervo dos autores. 
Legenda: A) Mutirão de limpeza na praia da Redinha; B) Aula do projeto de extensão com comunidade ribeirinha 
C) Navegação na área de estudo com alunos do instituto para identificação de impactos; D) Mutirão de plantio de 

mangue em tanques para criação de camarão desativados.

Nessa perspectiva, esse tipo de proposta promove a geração de impac-
tos positivos na área de estudo, em especial sobre a questão ambiental 
dos recursos hídricos, conforme a Lei n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997, 
conhecida como Lei das Águas do Brasil. Fica explícito, portanto, que no 
país a temática tem caráter relevante, o que demonstra a importância do 
desenvolvimento de ações que sensibilizem e incentivem a conscienti- 
zação de todos os setores da sociedade sobre o cuidado, a preservação e o 
respeito com esses recursos.

Outro fator positivo são os mutirões de plantio de mangue por par-
te do Instituto Navegar em parceria com o Sítio Histórico e Ecológico 
Gamboa do Jaguaribe, promovendo a recuperação da vegetação nativa. 
Essa ação vai contra a lógica de exploração comercial das atividades que 
já se instalaram nessa parte do estuário e que geram impactos negativos 
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para o ecossistema manguezal, demonstrando, assim, a possibilidade de 
desenvolver ações de caráter sustentável para a área de estudo a fim de 
reverter os impactos negativos provocados pela ação antrópica.

São essas e outras ações que o Instituto Navegar vem promovendo 
com base na cidadania e educação ambiental que estão proporcionando e 
contribuindo para a construção de uma nova realidade que busca desen-
volver outro tipo de relação entre sociedade e natureza no baixo curso do 
Rio Potengi, uma relação que envolve as comunidades próximas ao rio 
para que conheçam melhor as características históricas, patrimoniais, 
ambientais e socioeconômicas da dinâmica a que estão inseridos, para, 
dessa maneira, entender os tipos de impactos presentes entre as pontes.

Considerações finais

A partir desta pesquisa foi possível interpretar como a dinâmica 
antrópica no uso e ocupação do baixo curso do Rio Potengi resulta 
no processo de transformação da paisagem local. Os dados coletados e 
discutidos durante o trabalho deixam exposto que na área de estudo 
há a presença tanto de impactos negativos, provocados por alguns se-
tores comerciais e pela má gestão pública deste ambiente natural, como 
também de impactos positivos provenientes de agentes da sociedade 
civil organizada.

Nessa perspectiva, compreende-se a importância do trabalho para fu-
turas pesquisas a serem realizadas na área de estudo, por contribuir com 
informações relevantes acerca da relação entre uso e ocupação e os tipos 
de impactos provocados nessa dinâmica. Fica evidente a necessidade de 
repensarmos quais são os tipos de ações e atividades que realmente de-
vem ser implementadas e incentivadas nesses ambientes naturais que 
sofrem constantemente com a expansão urbana mal planejada.

Outro aspecto a ser ressaltado neste estudo são as ações desenvolvidas 
pelo Instituto Navegar frente à problemática socioambiental encontrada 
no baixo curso. Os trabalhos desenvolvidos pela equipe de voluntários 
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que participam do projeto vêm ajudando significativamente na cons- 
trução e conscientização não só dos jovens que a instituição atende mas 
da sociedade natalense em geral, rumo a um futuro que compreenda a 
importância da preservação, conservação, cuidado e respeito pelos recur-
sos naturais.

Portanto, entre as pontes existem aspectos diversos tanto da ordem 
natural quanto antrópica, os quais interagem entre si em uma dinâmica 
intensa. Apesar de existirem impactos negativos que provocam o dese-
quilíbrio do ambiente natural investigado, há a presença daqueles que, 
ao entenderem as possíveis consequências desses impactos para a biodi-
versidade planetária, realizam um esforço de gerar resultados positivos 
que repercutirão para ambos os envolvidos: sociedade e natureza.
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Introdução 

Ao adotar o geossistema para avaliação da paisagem natural, a Geo-
ecologia destaca-se por permitir o reconhecimento dos componentes da 
paisagem e a compreensão de seus padrões de organização, fornecendo 
subsídios para o planejamento de ações dos sistemas socioeconômicos 
na exploração do potencial ecológico.

O mapeamento das unidades geoecológicas, que classificam as pai-
sagens de acordo com o padrão de ordenamento espacial resultante de 
combinações dos seus componentes físico-ambientais (clima, rochas, re-
levo, solo), permite conhecer estruturas com funcionamento específico e, 
com isso, identificar potencialidades de exploração assim como fragilida-
des ambientais face às intervenções humanas.

1 Texto integrante da Dissertação de Mestrado Geoecologia Das Paisagens Do Cerrado: 
Análise Das Relações Socioambientais Na Bacia Hidrográfica Do Rio Tocantinzinho 
(GO), defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia em 2019. 

2 Mestre em Geografia - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Sócio 
Ambientais. rosaneborgesoliveira@gmail.com

3 Doutora em Geografia. Docente no Instituto de Estudos Sócio Ambientais na Univer-
sidade Federal de Goiás. karla_faria@ufg.br
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Ao apropriar-se do território e de seus recursos naturais, a ação hu-
mana interfere nos fluxos de energia e matéria que ocorrem entre os 
componentes da natureza, afetando a funcionalidade do sistema e po-
dendo induzir impactos negativos ao ambiente. Somente com o melhor 
dimensionamento e esclarecimento sobre os componentes naturais e 
dos limites da inserção dos seres humanos na natureza é que se torna 
possível a adoção de práticas conservacionistas (Ross, 2009).

A paisagem, enquanto um sistema ambiental, agrega elementos e 
processos que se relacionam e revelam um funcionamento associado a 
um ritmo natural (ecológico) sujeito às leis da Física e aos componentes 
físico-naturais (Cavalcanti, 2014) e pode sofrer impactos em sua totali-
dade, mesmo que apenas um de seus elementos tenha sido alterado. Em 
função disso, mudanças na dinâmica de uso da terra, como conversão 
da cobertura vegetal para uso agropecuário devem ser precedidas pelo 
entendimento da organização espacial da natureza de modo que permita 
avaliar sua capacidade de resistir a danos ambientais.

Nesse contexto, por permitir a análise da integração entre os com-
ponentes da paisagem, a bacia hidrográfica se destaca como unidade 
espacial de estudo. Segundo Cunha e Guerra (1996), a bacia hidrográfi-
ca constitui um sistema aberto que funciona pela constante troca de 
energia e matéria, e permite integrar o comportamento das condições 
naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas, visto que, sob o 
ponto de vista do autoajuste, mudanças nessas condições podem gerar 
impactos a jusante e nos fluxos de saída.

Por envolver a análise dos componentes do sistema ambiental, a 
gestão, na perspectiva da paisagem, permite inferir sobre impactos em 
vários componentes em função de intervenções de origem antrópica 
que afetam a cobertura vegetal. A redução da cobertura vegetal nativa 
relaciona-se com o desencadeamento dos processos mecânicos da mor-
fogênese que podem provocar erosão de solo e assoreamento de cursos 
d’água e de reservatórios. 



100Geoecologia das Paisagens na avaliação socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantinzinho-GO

A conversão da cobertura vegetal nativa para usos antrópicos tem 
sido apontada como crescente no nordeste do estado de Goiás. Silva e 
Ferreira Júnior (2010), ao analisarem taxas anuais de desmatamento no 
estado no período de 2003 a 2007, verificaram a concentração de desma-
tamentos nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste.

Dados do Projeto Monitoramento Cerrado (Prodes Cerrado), recor-
tados para regiões de planejamento do estado de Goiás, indicam que 
o Norte Goiano, onde se localiza Niquelândia, é a região que mais des-
matou entre 2008 e 2017, enquanto o Nordeste Goiano, onde situam-se 
Colinas do Sul, Alto Paraíso e São João D’Aliança, acumulou a terceira 
maior taxa de desmatamento, já o entorno do Distrito Federal, onde se 
localiza Água Fria de Goiás, é a terceira região do estado que mais des-
matou (Ribeiro et al., 2019). As taxas de desmatamento são de 29,49%, 
17,61% e 14,14%, respectivamente. 

Segundo Lima (2016), a paisagem repleta de campos de soja, às mar-
gens da rodovia GO-118, que antes era comum apenas no município de 
São João d’Aliança, já se estende até Alto Paraíso. Dados de perda de 
vegetação com base no projeto Global Forest Change, desenvolvido por 
Hansen et al. (2013), revelam que 74,23 km² da área da Bacia hidrográ-
fica rio Tocantinzinho (BHRT), entre 2001 e 2016, sofreram conversão 
de cobertura vegetal para outros usos, sendo que 28,70% desse total foi 
convertido entre 2015 e 2016.

O Nordeste Goiano, região de planejamento do estado de Goiás, é 
reconhecido por concentrar as maiores áreas de remanescentes de ve-
getação nativa de Cerrado no estado, entretanto pesquisas sinalizam o 
crescimento do desmatamento na região com conversão de vegetação na-
tiva para uso agropecuário (Silva; Ferreira Júnior, 2010; Silva, 2018; Silva; 
Assad; Evangelista, 2008), mesmo com seu elevado potencial para con-
servação (Ganem; Drummond; Franco et al., 2008; Santos; Castro, 2016; 
Oliveira; Faria, 2019). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tocantinzinho (BHRT), que se loca-
liza predominantemente nessa região, abrangendo parcialmente os  
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municípios de Alto Paraíso de Goiás (30,04% da área total da bacia), São 
João d’Aliança (32,06%), Colinas do Sul (8,87%), Niquelândia (14,21%) e 
Água Fria de Goiás (14,79%), se insere nesse cenário de crescente pressão 
antrópica sobre os remanescentes de vegetação nativa (Figura 1).

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Tocantinzinho

Fonte: Oliveira, 2019.

A BHRT, além de unidade integradora, abrange parcialmente im-
portantes áreas prioritárias para a conservação do Cerrado e da sua 
biodiversidade. Entre estas áreas estão o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (PNCV), a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto, a 
Reserva da Biosfera do Cerrado (Fase II), que compreende um mosaico de 
Unidades de Conservação (UCs) e o Corredor Ecológico Paranã-Pireneus, 
além de polígonos definidos pelo Projeto de Identificação de Áreas Priori-
tárias para a Conservação da Biodiversidade em Goiás (PDIAP). 

Ponciano (2017), ao analisar a dinâmica da estrutura da paisa-
gem na região Vão do Paranã, inserida no nordeste goiano, verificou 
que a dinâmica de ocupação da região relacionada às características  
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morfopedológicas respondem pela atual estrutura da paisagem, em que 
a vegetação nativa se concentra em áreas de declives acentuados, princi-
palmente sob Cambissolos e Neossolos, e que a atividade agropecuária 
se concentra na porção do território em que predominam Argissolos, 
Latossolos e Plintossolos sobre relevo plano. 

Essa relação entre cobertura e uso da terra e aspectos geoambientais 
também foi identificada para todo Cerrado goiano por Carvalho et al. 
(2008), ocasião na qual evidenciaram a influência do relevo na preservação 
da vegetação nativa, uma vez que as áreas remanescentes predominam 
em terrenos de declives acentuados e na distribuição geográfica das clas-
ses de agricultura, pastagem e área urbana.

Em função disso, conhecer aspectos físico-naturais auxilia a compre-
ensão da interação sociedade/natureza na conformação e mudança da 
paisagem do Cerrado goiano, essencial para pensar alterações na estabi-
lidade das paisagens e objetivos de conservação e manejo.

Nesse contexto, esta pesquisa objetiva aplicar a fundamentação teó-
rica e metodológica da Geoecologia das Paisagens para compreender as 
relações ambientais das unidades geoecológicas da paisagem e do pro-
cesso histórico de fragmentação da paisagem na Bacia Hidrográfica do 
Rio Tocantinzinho.

Princípios teóricos e metodológicos da Geoecologia 
das Paisagens

A Geoecologia das Paisagens tem o geossistema como instrumento para 
interpretação das paisagens naturais, que, relacionadas com as paisagens 
culturais e sociais, buscam conciliar a dinâmica das atividades humanas 
com o equilíbrio dos sistemas ambientais (Rodríguez; Silva, 2013). 

O geossistema, ao se caracterizar por uma organização espacial e por 
um funcionamento, revela o potencial ecológico do espaço e tem sua es-
trutura suscetível à influência de fatores sociais e econômicos (Sochava, 
1977), respondendo à necessidade de conhecer a organização espacial da 
natureza para avaliar a capacidade de resistir a impactos ambientais  
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(Rodríguez; Silva, 2013). Assim, a paisagem enquanto geossistema pode ser 
classificada e delimitada cartograficamente em unidades geoecológicas.

A atuação permanente e conjunta de fatores, componentes e pro-
cessos ao longo do tempo resulta em unidades paisagísticas (Amorim; 
Oliveira, 2008) que podem ser delimitadas cartograficamente a partir 
da identificação de características homogêneas. Para Sochava (1977), o 
geossistema subdivide-se, principalmente, nas categorias topológica, 
regional e planetária, e entre geômeros e geócoros. Os geômeros apre-
sentam estrutura homogênea, e o geócoros estrutura diversificada. A 
estrutura do geômero é condicionada pela combinação de feições de um 
dado geócoro. As relações entre eles asseguram a abordagem sistêmica à 
regionalização e, em sua totalidade, geômeros e geócoros caracterizam a 
estrutura das paisagens (Sochava, 1977).

Gomes e Vitte (2018) explicam que um mesmo lugar pode ser um geó-
coro e um geômero, ou seja, pode se apresentar homogêneo e heterogêneo 
a depender da escala de análise. O mesmo lugar que pode apresentar um 
conjunto de características homogêneas, diferenciando-se dos conjuntos 
circunvizinhos em amplas escalas, pode apresentar-se heterogêneo em 
escalas de detalhe. Os geômeros e geócoros de Sochava, segundo os auto-
res supracitados, relacionam-se ao que Beroutchachvili e Bertrand (1978) 
chamaram de geohorizontes e geofácies, respectivamente. Assim, pode-
-se inferir que os geômeros representam a homogeneidade da estrutura 
horizontal da paisagem em amplas escalas e os geócoros expressam he-
terogeneidades da estrutura vertical da paisagem em escalas de detalhe.

Manosso e Nóbrega (2008) esclarecem que a delimitação das unida-
des da paisagem é uma tarefa abstrata e de difícil precisão, visto que a 
existência dessas unidades é condicionada pela dinâmica e interação dos 
fatores de formação. Entretanto, os autores salientam que o entendi-
mento da organização das unidades homogêneas fornece subsídios para 
o planejamento de ações dos sistemas socioeconômicos na exploração do 
potencial ecológico da paisagem, evitando-se maiores custos na repro- 
dução do capital e menor degradação do ambiente.
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Com base na fundamentação teórico-metodológica da Geoecologia 
das Paisagens, que considera como enfoque a homogeneidade da estru-
tura horizontal da paisagem físico-natural, dividimos essa pesquisa nas 
etapas de organização e inventário, análise e diagnóstico.

Etapa de organização e inventário

Essa etapa envolveu o levantamento bibliográfico e de dados car-
tográficos dos temas componentes da paisagem, a saber: geologia; 
geomorfologia; drenagem; solos; vegetação; uso e apropriação. Os mapas 
temáticos da BHRT foram organizados no software ArcGis/ESRI.

Inicialmente, o clima foi abordado conforme a classificação de Köppen 
(1936) a partir do mapeamento refinado por Alvares et al. (2013). Poste-
riormente, dados de precipitação disponibilizados no Portal HidroWeb 
foram organizados para o cálculo da média anual de precipitação (1969 – 
2012) e interpolados (Spatial Analyst Tools – Interpolation – IDW). 

Os mapas de unidades geológicas e de rede de drenagem foram or-
ganizados a partir de dados vetoriais em escala de 1:250.000 e 1:100.000, 
respectivamente, do Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do 
Estado de Goiás (MacroZAEE GO), disponibilizados no Portal SIEG.

O mapeamento altimétrico da BHRT foi realizado a partir do Mode-
lo Digital de Elevação disponível no modo FBD do sensor Phased Array 
L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR) a bordo do satélite Advanced 
Land Observing Satellite (ALOS). A manipulação desses dados no ArcTo-
olbox (Spatial Analyst Tools – Surface - Slope) permitiu a elaboração do 
mapa de declividade do terreno. A análise da componente geomorfologia 
também se embasou nos polígonos de modelados de relevos do Mapa 
Geomorfológico das Folhas SD.22 (Goiás) e SD.23 (Brasília), elaborados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em escala 
1:250.000, recortados para área da BHRT.

Os mapas de solo e de vegetação também têm como fonte o IBGE, 
que atualizou os mapeamentos realizados pelo Projeto RADAMBRA-
SIL para a escala de 1:250.000, tendo como suporte a análise de imagens 
de satélites e trabalhos de campo com coleta de amostras.
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Etapa de análise 

Nessa fase, os componentes geoecológicos da BHRT foram analisa-
dos a partir dos dados e informações obtidos na etapa anterior. Após 
análise da realidade da BHRT e reconhecendo a necessidade da unifor-
midade entre as escalas para análise da paisagem e impossibilidade de 
aquisição e elaboração de produtos cartográficos em escala de detalhe em 
tempo hábil no período estipulado para execução da pesquisa, foram se-
lecionados os dados sintetizados no Quadro 1 para a compartimentação 
das unidades geoecológicas.

Quadro 1 - Base de dados utilizada na delimitação das unidades 
geoecológicas

Tema Escala Fonte Disponibilização

Precipitação - ANA HidroWeb

Geologia 1:250.000 CPRM / RADAMBRASIL 
- MacroZAEE - GO SIEG

Geomorfologia
Altitude 1:62.500 ALOS/PALSAR - JAXA UAF-ASF

Declividade 1:62.500 ALOS/PALSAR - JAXA UAF-ASF

Solos 1:250.000 RADAMBRASIL-
EMBRAPA-IBGE  INDE

Fonte: Oliveira, 2018.

A compartimentação dos complexos físico-geográficos individuais 
(unidades geoecológicas) que compõem o conjunto paisagístico da BHRT 
se deu a partir do cruzamento entre planos de informação (layers) dos 
temas (precipitação, geologia, geomorfologia e solos) em formato raster 
no software ArcGis (Spatial Analyst Tools - Map Algebra - Raster Cal-
culator), com posterior revisão visual fundamentada no levantamento 
bibliográfico sobre a área.

Etapa de diagnóstico

Após o mapeamento das unidades geoecológicas, buscou-se sintetizar 
as características estruturais próprias de cada unidade, refletindo sobre 
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a interação dos componentes do meio físico e sobre suas limitações e 
potencialidades. 

Para tanto, as unidades geoecológicas, nomeadas em algarismos 
romanos, foram agrupadas segundo características geomorfológicas, 
considerando as classes de altitudes baixas, médias e altas, bem como 
declividades suaves e movimentadas, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Classes de altitude e declividade que caracterizam grupos das 
unidades geoecológicas

  Altitude (m) Declividade (%)

Baixas altitudes de relevo suave 430 - 783 Muito Fraca/ Fraca/ 
Média < 20

Baixas altitudes de relevo 
movimentado 430 - 783 Forte/Muito Forte > 20

Médias altitudes de relevo suave 783 - 1.053 Muito Fraca/ Fraca/ 
Média < 20

Médias altitudes de relevo 
movimentado 783 - 1.053 Forte/Muito Forte > 20

Altas altitudes de relevo suave 1.053 -1.658 Muito Fraca/ Fraca/ 
Média < 20

Altas altitudes de relevo movimentado 1.053 -1.658 Forte/Muito Forte > 20

Fonte: Elaboração própria.

Exemplificando a proposta, unidades geoecológicas de baixa altitude 
de relevo suave são unidades que apresentam predomínio de áreas em 
cotas altimétricas entre 430 e 733 metros e com declives inferiores a 20%. 
É importante ressaltar que tais classes se assemelham às classes defini-
das na proposta de zoneamento do Plano de Manejo da APA de Pouso 
Alto (SECIMA, 2016a). A proposta metodológica desse trabalho pode, 
portanto, ser associada às atuais políticas ambientais em uso no órgão 
estadual ambiental, sem comprometimento ou revogação dos métodos 
já existentes e em uso.  

Cada unidade geoecológica apresenta características intrínsecas re-
sultantes da inter-relação de determinadas características ambientais, 
entretanto, como salienta Ross (2017), a geomorfologia encontra-se em 
posição de destaque na análise da paisagem. De acordo com o autor, as 
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formas de relevo sofrem atuação de forças externas (energia solar) e in-
ternas (forças que o manto e o núcleo da terra exercem sob a litosfera), 
responsáveis pela diferenciação fisionômica e dinâmica do meio biótico 
e abiótico. Os aspectos geomorfológicos são ao mesmo tempo conse-
quências e causas da atuação dessas forças, uma vez que as variações 
topográficas e morfológicas possibilitam o deslocamento de matéria das 
partes mais altas para as mais baixas, desgastando terrenos elevados e 
gerando acumulação nos segmentos mais baixos. 

Swanson et al. (1988) esclarecem sobre maneiras pelas quais os padrões 
de estrutura, composição e função dos ecossistemas são controlados por 
formas de relevo e por processos geomorfológicos, destacando classes de 
influência da forma de relevo: na chuva e radiação solar que interferem 
na temperatura, umidade e quantidade de nutrientes do solo etc.; no 
fluxo de organismos, propágulos e energia e material (água, material 
dissolvido, orgânico e matéria particulada inorgânica) na paisagem; na 
frequência e no padrão espacial de perturbação induzida por agentes 
como fogo, vento e pastoreio; no padrão espacial e taxa ou frequência de 
processos geomorfológicos (como escorregamentos), que alteram caracte-
rísticas e processos bióticos.

Os aspectos geomorfológicos são fatores fundamentais para conferir 
fisionomias identificáveis na paisagem, visto que as formas do relevo 
têm relação estreita com os solos e estes com a litologia e o tipo climá-
tico atuante, favorecendo a ocorrência de tipos específicos de vegetação 
(Ross, 2001). Essas fisionomias são identificáveis a partir da homoge-
neidade, que, segundo Ross (2009, p. 59), “é dada por elementos que se 
revelam concretamente às vistas humanas: o relevo, a vegetação e os 
usos da terra”.

Dentro da perspectiva de análise da paisagem instrumentalizada pela 
abordagem geoecológica, a dinâmica de uso da terra, que pode ser ava-
liada por mapeamentos históricos de uso da terra e dados secundários 
relacionados a coletas/levantamentos oficiais governamentais, revela al-
terações na estrutura do mosaico ecológico, apresentando importantes 
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informações para a gestão das paisagens, minimizando danos ao funcio-
namento dos geossistemas em que se inserem os ecosssistemas.

Para a análise da dinâmica espaço-temporal da paisagem da BHRT 
(1985 - 2016), procedeu-se com o mapeamento da cobertura e uso da terra 
da BHRT com análise de imagens Landsat, como realizado em outras 
bacias hidrográficas ou regiões administrativas no bioma Cerrado (Faria, 
2011; Carneiro, 2012; Siqueira, 2012; Ponciano, 2017; Mascarenhas, Faria, 
2018). Foram utilizadas as cenas 221/70 do satélite Landsat 5/TM e 8/OLI, 
com resolução espacial de 30 metros. As imagens datadas de 16/07/1985, 
28/07/1995, 07/07/2005 e 03/06/2016 foram adquiridas já ortorretificadas 
no portal USGS Earth Explorer. 

As imagens foram classificadas no Spring, na forma supervisionada 
pixel a pixel, com o classificador Max verossimilhança e limiar de acei-
tação de 99,9%, a partir das composições RGB 543 (Landsat 5) e RGB 654 
(Landsat 8), previamente manipuladas no ENVI. 

A cobertura vegetal foi classificada de acordo com a proposta de Ribei-
ro e Walter (2008), em nível de formações, sendo elas: formação florestal, 
savânica e campestre. Quanto ao uso da terra, foram identificadas na ima-
gem, principalmente, as classes de agricultura, pastagem e solo exposto. 
Após classificação, os arquivos em formato raster exportados do Spring 
foram convertidos para vetor no ArcGis, onde procedeu-se com a inspeção 
visual, correção dos dados conforme informações observadas no campo, 
cálculo dos índices descritores da paisagem e organização de layout. 

De acordo com Faria (2011), as metodologias de processamento de da-
dos por programas de geoprocessamento e as tecnologias de Sistemas 
de Navegação Global por Satélite, associadas aos métodos da Ecologia 
da Paisagem, têm favorecido a avaliação espacial precisa de padrões de 
organização dos elementos que compõem a paisagem em diferentes esca-
las temporais e espaciais. Tais associações, para a autora, estão cada vez 
mais apropriadas para quantificar a estrutura da paisagem por meio das 
métricas ou de índices descritores da paisagem.
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Para a quantificação da estrutura da paisagem e análise dos seus 
padrões espaciais, as métricas de paisagem foram calculadas no Pat-
ch Analyst, uma extensão desenvolvida por Rempel, Kaukinen e Carr 
(2012) para o software ArcGis. No presente trabalho, utilizamos as se-
guintes métricas: área das manchas em hectares e percentagem (CA 
e PLAND); total de borda (TE) em metros; soma de áreas centrais 
(TCA) em hectare; distância euclidiana média ao vizinho mais próximo  
(ENN-MN) em metros.

As métricas selecionadas destacam-se em estudos realizados para o 
Cerrado goiano por vários autores (Carneiro, 2012; Siqueira, 2012; Faria, 
2011; Ponciano, 2017; Mascarenhas; Faria, 2018), permitindo futuras análi-
ses comparativas que enriqueçam o referencial teórico sobre a temática e 
subsidiem ações de planejamento e gestão da paisagem no estado.

A correlação entre as unidades geoecológicas e as geoecossistêmicas, 
que compõe o mosaico da paisagem (manchas, corredores e matriz obser-
váveis no mapa de cobertura e uso da terra), deu-se por meio do cálculo 
e análise das métricas selecionadas para cada grupo das unidades geo- 
ecológicas a fim de identificar padrões no uso da terra.

Compartimentação das Unidades Geoecológicas da 
BHRT 

O predomínio de um substrato de litologias com diferentes compo-
sições mineralógicas, deformações e graus de metamorfismo do Grupo 
Paranoá em interação com os demais componentes possibilitou a forma-
ção de unidades paisagísticas diversas. Foram identificadas 20 unidades 
geoecológicas, distinguidas por algarismos romanos e representadas na 
Figura 2 e sintetizadas no Quadro 2.  
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Figura 2 - Mapa de unidades geoecológicas

Fonte: Oliveira, 2018 

Quadro 2 - Síntese das unidades geoecológicas da bacia hidrográfica do rio 
Tocantinzinho

Relevo Geologia Solos Precipitação Unidades 
Geoecológicas

Baixas altitudes 
de relevo suave

MPpa1: Metaritmito, 
Conglomerado 
oligomítico

CXbd 1.565,94 - 1.671,25 mm II

MPpa2: Metassiltito, 
Filito, Mármore CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm III

Baixas altitudes 
de relevo 
movimentado

MPpa4: Metassiltito, 
Metargilito CXbd 1.671,26 - 1.811,66 mm I

MPpa2: Metassiltito, 
Filito, Mármore CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm IV

 MPpa1: Metaritmito, 
Conglomerado 
oligomítico

CXbd 1.475,68 - 1.671,25 mm V

PP4t: Xisto carbonático, 
Clorita xisto, Filito CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm VI
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Relevo Geologia Solos Precipitação Unidades 
Geoecológicas

Altitudes 
médias de relevo 
suave

MPpa2: Metassiltito, 
Filito, Mármore

CXbd

1.385,4 - 1.475,67 mm

XIa

FFc XIb

LVd XIc

N1dl: Aglomerado, 
Laterita, Argila, Areia

FFc

1.385,4 - 1.475,67 mm

XIIa

FTd XIIb

LVd XIIc

MPpa4: Metassiltito, 
Metargilito

FFc
1.385,4 - 1.475,67 mm

XIIIa

FTd XIIIb

MPpa3: Metassiltito, 
Siltito argiloso LVd 1.385,4 - 1.475,67 mm XIV

MPpa1: Metaritmito, 
Conglomerado 
oligomítico

CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm X

Altitudes 
médias de relevo 
movimentado

MPpa1: Metaritmito, 
Conglomerado 
oligomítico

CXbd 1.475,68 - 1.565,93 mm VII

MPpa2: Metassiltito, 
Filito, Mármore

CXbd 1.385,4 - 1.565,93 mm VIIIa

RLd 1.475,68 - 1.565,93 mm VIIIb

MPpa3: Metassiltito, 
Siltito argiloso CXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm IX

Altas altitudes 
de relevo suave

MPpa1: Metaritmito, 
Conglomerado 
oligomítico

CXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm XV

N1dl: Aglomerado, 
Laterita, Argila, Areia

FFc
1.385,4 - 1.475,67 mm

XVIa

LVd XVIb

MPpa4: Metassiltito, 
Metargilito GXbd 1.385,4 - 1.475,67 mm XVII

PP4t: Xisto carbonático, 
Clorita xisto, Filito

LVAd 1.385,4 - 1.475,67 mm XVIIIa

FFc 1.475,68 - 1.565,93 mm XVIIIb

MPpa2: Metassiltito, 
Filito, Mármore LVd 1.385,4 - 1.475,67 mm XIX

Altas altitudes 
de relevo 
movimentado

PP4aqf: Quartzito 
feldspático, 
Ortoquartzito

AR 1.475,68 - 1.565,93 mm XX

Fonte: Oliveira, 2018.
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Unidades geoecológicas de baixas altitudes de relevo 
suave (BARS)

Nessas unidades geoecológicas predominam altitudes entre 430 e 786 
metros e declives inferiores a 20%, apresentando dissecação de muito fra-
ca a média. A dissecação fluvial ocorre com marcado controle estrutural 
e litológico em decorrência da existência de litologias mais resistentes 
(metaritimito, quartzitos finos a médios e quartzitos microconglome-
ráticos) e menos resistentes à erosão (metassiltito, filito), bem como de 
vários falhamentos. Assim, ocorrem com frequência formas com topos 
arredondados e aguçados (morros e serras baixas), que condicionam 
processos de morfogênese e formação de solos pouco espessos, como os 
cambissolos, que se caracterizam pela presença de minerais primários 
de fácil intemperização e de fragmentos de rocha devido a pedogênese 
pouco avançada.

Unidades geoecológicas de baixas altitudes de relevo 
movimentado (BARM)

A menor resistência à erosão das rochas metapelíticas (xistos e filitos 
da Formação Traíras) e dos metassiltito, metargilito, filito e mármore 
(unidade 2 e 4 do Grupo Paranoá) evidencia o trabalho de dissecação pela 
rede de drenagem, que permite o surgimento de formas sustentadas 
pelas rochas quartzosas, da unidade 1 do Grupo Paranoá (conglome-
rática rítmica - metarritimito, quartzitos finos a médios e quartzitos 
microconglomeráticos), mais resistentes à alteração química e física. 
Nas unidades geoecológicas desse grupo ocorrem classes de precipitação 
média com os maiores intervalos. Assim como nas unidades I e II, 
nas unidades I, IV, V e VI predominam a dissecação estrutural com 
ocorrência de formas de topo arredondado e aguçado com cambissolos, 
em altitudes de 430 a 786 metros, entretanto nestas unidades predomi-
nam declives mais acentuados (superiores a 20%), que conferem maior 
fragilidade à paisagem e sugerem maior atenção aos processos erosivos 
e movimentos de massa.
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Unidades geoecológicas de altitudes médias de relevo 
suave (AMRS)

A drenagem disseca o terreno em que predominam as rochas da 
unidade 2 (Síltico-Ardosiana) do Grupo Paranoá, com destaque para o 
Ribeirão das Brancas, no município de São João d’Aliança, revelando 
na paisagem interflúvios tabulares. Associadas também às rochas das 
unidades 3 e 4 do Grupo Paranoá, ocorrem formas de dissecação sem 
controle estrutural com topos tabulares e superfícies desnudadas em 
virtude da exumação da camada sedimentar ou remoção de cobertu-
ra preexistente. Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas sustentam 
áreas sob a forma de chapadas e platôs com altitudes entre 786 - 1.053 
metros e declives inferiores a 20%. 

Nessas áreas predominam processos de pedogênese no topo e as ver-
tentes recuam lateralmente, formando escarpas erosivas em virtude dos 
processos de morfogênese com atuação principal dos canais de drena-
gem, destacando relevos residuais de topo tabular.

A litologia e as formas do relevo, que tendem a atuação de processos 
de laterização, contribuem para formação de latossolos e plintossolos 
pétricos. 

Na unidade XIIIa, em que predominam rochas pelito-carbonatadas 
da unidade 4 do Grupo Paranoá, também ocorrem relevos residuais de 
topo aguçado. Dobramentos e posterior dissecação das vertentes reve-
lam na paisagem formas estruturais, morros e colinas alongadas. 

Unidades geoecológicas de altitudes médias de relevo 
movimentado (AMRM)

As unidades de AMRM ocorrem em altitudes de 786 a 1.053 metros e 
são predominantes em declives superiores a 20%. Convém salientar que, 
para esse grupo, predominam declives superiores a 30%, mas a classe 
de declividade de 12 a 20% é a segunda de maior ocorrência em sua área 
total, sendo que a representatividade de ambas não difere em grandes 
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proporções. Assim, o marcado processo de morfogênese associado com o 
processo de entalhamento do relevo pelo sistema de drenagem distingue 
na paisagem superfícies de diferentes cotas altimétricas. Essa distinção 
é observável, principalmente, na unidade geoecológica VIIIa, na qual se 
verifica a acentuada dissecação do Rio Tocantinzinho, que percorre cotas 
de 786 a 1.053 metros e atinge cotas de 430 a 786 metros. 

Essa dissecação incisiva e com características estruturais relaciona-se 
às rochas da unidade 2 e 3 do Grupo Paranoá. Ocorrem vales em “V”, com 
provável formação de tálus e colúvios nas baixas vertentes, associados a 
formas aguçadas (serras, escarpas). Ocorrem também formas convexas 
(colinas, morros e morrotes) sustentadas pelas rochas da unidade Rítmi-
ca Quartzítica Intermediária (unidade 1 do Grupo Paranoá), composta 
de quartztito fino a muito fino, metassiltitos, argilitos e filito carbonoso 
(Moreira et al., 2008), evidenciando o potencial da erosão diferencial nes-
sa área. Esse potencial erosivo revela limitações para o uso dessas áreas.

Unidades geoecológicas de altas altitudes de relevo 
suave (AARS)

As unidades geoecológicas que compõem esse grupo possuem carac-
terísticas que se assemelham às unidades de altitudes médias e relevo 
suave, mas ocorrem em altitudes entre 1.053 e 1.658 metros, apresentan-
do, além dos relevos residuais de topo tabular, serras de elevado nível 
topográfico com cristas sustentadas por litologia mais resistentes à ero-
são (unidade 1 do Grupo Paranoá).

Dentre as superfícies cobertas por latossolos, destaca-se, no sul da 
BHRT, o pediplano, que tem sua evolução atrelada a processos de trans-
formação geoquímica, sendo dissecado pelo Ribeirão Corrente e afluentes 
do Ribeirão Cachoeirinha. A dissecação ocorre nos segmentos da Unidade 
Rítmica Pelito-carbonatada (unidade 4 do Grupo Paranoá), onde verifi-
ca-se manchas de plintossolos, neossololitólico e cambissolo. O gleissolo 
associa-se ao plano de inundação da Lagoa do Jacuba, localizada no topo 
de um pediplano desnudado também em processo de degradação.
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Os latossolos observados sobre os declives suaves dessas unidades 
geoecológicas revelam potencial para uso da terra, entretanto, a disse- 
cação dessas áreas, referente à morfodinâmica natural, merece atenção, 
de modo a evitar impactos decorrentes de processos erosivos. 

Unidades geoecológicas de altas altitudes de relevo 
movimentado (AARM)

Na unidade geoecológica XX destacam-se os afloramentos de rochas 
da Formação Arrais, que incluem quartzito feldspático e ortoquartzito, 
em cotas altimétricas entre 1.053 e 1.658 metros e declives superiores a 
20%. O afloramento dos quartzitos nessa unidade, que se localiza dentro 
do PNCV, refere-se às etapas de erosão eólica, uma mais antiga marcada 
por superfície de ablação lisa e coberta por fina película de óxido de 
ferro, e outra mais recente, representada por superfície mais irregular, 
evidenciando a contribuição da erosão hídrica (Carvalho Júnior et al., 
2001). A pouca expressividade da ocorrência de solos indica a baixa ex-
ploração biológica na unidade e, consequentemente, a fragilidade para os 
ambientes situados a jusante.

Mudanças no mosaico nas unidades geoecológicas 
da BHRT

A configuração atual da paisagem resulta de um padrão histórico 
de ocupação em que os remanescentes de vegetação são submetidos à 
pressão antrópica (Rambaldi; Oliveira, 2003). A expansão da atividade 
agropecuária na BHRT responde por mudanças ocorridas na compo- 
sição e configuração das unidades geoecossistêmicas da vegetação. 

A expansão das manchas agrícolas, formando, em 2016, manchas con-
tínuas de grande dimensão, propiciou às unidades geoecológicas de altas 
altitudes de relevo suave (AARS) o predomínio de manchas antrópicas 
que, em algumas unidades geoecológicas, representam a matriz da pai-
sagem (Figura 3). 
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Figura 3 - O mosaico da paisagem nos grupos de unidades geoecológicas da 
BHRT, em 2016

Fonte: Imagem Landsat 8. Adptado de Oliveira, 2019.

O mosaico da paisagem nas unidades geoecológicas de AARS e de 
AMRS apresentaram, entre 1985 e 2016, redução na área das manchas 
de vegetação, sendo que nas de AARS a perda de vegetação nativa foi 
de 24,8% e nas de AMRS, de 23,56%. Nas unidades de BARS a redução 
da área de vegetação ocorreu apenas entre 1995 e 2005, com redução de 
11,27% (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Evolução da área em porcentagem da vegetação nativa na BHRT, 
conforme agrupamento das unidades geoecológicas

Fonte: Mapas de cobertura e uso da terra da BHRT. Organizado por Oliveira, 2019.

Legenda: AARS – Altas Altitudes de Relevo Suave; AARM - Altas Altitudes de Relevo Movimentado; AMRS - 
Altitudes Médias de Relevo Suave; AMRM - Altitudes Médias de Relevo Movimentado; BARS – Baixas Altitudes 

de Relevo Suave; BARM - Baixas Altitudes de Relevo Movimentado. Fonte: 

As unidades geoecológicas de AARS caracterizam-se por apresentar 
altitudes elevadas e declives suaves, garantindo menor transporte de 
fluxo de matéria e energia. O predomínio de terrenos com declives in-
feriores a 20% e a ocorrência de latossolo revelam potencial para uso 
agrícola, enquanto a ocorrência de plintossolos e cambissolo favorece a 
atividade pecuária. Em função disso, os dados revelaram a substituição 
da cobertura vegetal pelo uso antrópico, que em 2016 torna-se predomi-
nante. Convém ressaltar que, apesar de neste grupo ocorrer predomínio 
de declives com fragilidade muito fraca, a média, a atuação intensa da 
drenagem dissecando relevos residuais de topo tabular, indica a necessi-
dade de atenção no uso agropecuário dessas áreas. 

As unidades geoecológicas de AMRS caracterizam-se pelo predomí-
nio de cotas intermediárias na BHRT e os declives inferiores a 20% 
condicionam fragilidade muito abaixo da média, favorecendo a ocor-
rência de processos erosivos e a atividade agrícola mais intensiva no 
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topo dos interflúvios tabulares. Nas unidades desse grupo, os resultados 
demonstraram que houve um aumento significativo do uso antrópico 
entre 1985 (24,61%) e 2016 (48,04%). A formação campestre foi a classe de 
cobertura vegetal que mais perdeu área.

Em 2016, nas unidades XVIIIa, XVIb, XIX e XVII de AARS preva-
leciam manchas de agricultura e pastagem, os fragmentos de vegetação 
ocorrem como corredores ao longo dos cursos d’água (formação florestal), 
nas encostas e escarpas (formação savânica e campestre). 

Nas AMRS, o predomínio das manchas de agricultura e pastagem 
ocorre nas unidades XIa, XIb, XIIIa, XIIc, XIc, XIV. Nessas unidades 
geoecológicas, as manchas agrícolas contínuas de grande dimensão em 
terrenos de declive plano a suave ondulado nas proximidades das rodo-
vias GO 118, 237 e 236 evidenciam a apropriação dos espaços agrícolas 
pelo agronegócio, conforme indica Silva (2018), e refletem o acréscimo 
na área total colhida verificada para os municípios Alto Paraíso de Goi-
ás, São João D’Aliança e Água Fria de Goiás, nas porções leste e sul da 
BHRT. Essa atividade agrícola que se revela com característica inten-
siva devido à presença na paisagem de pivôs centrais também permite 
inferir sobre relações entre expansão da atividade e crescimento do PIB 
desses municípios.

Ainda nas AARS, também ocorrem unidades geoecológicas com ma-
triz representada pela vegetação (XV, XVIIIa, XVIIIb, XVIa), indicando 
áreas potenciais para expansão das manchas de pastagem e agricultura. 
Nas AMRS, as manchas de vegetação se destacam na paisagem como 
matriz nas unidades XIIa, XIIb, XIIIb e X. 

Nas BARS, a paisagem em 2016 se caracterizava pela formação savâ-
nica enquanto matriz, que correspondia a 56,77% da área do grupo. Dos 
tipos de uso, predomina a pastagem e área represada pela Usina Serra 
da Mesa, que entre 1995 e 2005 respondeu pela redução das áreas da co-
bertura vegetal. As unidades de BARS caracterizam-se por apresentar 
cotas altimétricas entre 430 e 786 metros e predomínio de declives de 
até 20%. Destacam-se por compreender as menores altitudes da BHRT, 
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onde acumulam-se matéria e energia proveniente das unidades de alti-
tudes mais elevadas. 

Nas unidades geoecológicas de AARM e AMRM, a métrica PLAND 
revelou acréscimo na área das manchas de vegetação de 9,53% e 0,79%, 
respectivamente, entre 1985 e 2005, mas entre 2005 e 2016 houve redução 
de 4,76% nas AARM e de 4,2% nas AMRM. Já nas BARM, os valores 
dessa métrica comportaram-se como nas BARS, com redução de 5,08% 
entre 1995 e 2005, mas com ganho de área entre 1985 e 1995 e entre 2005 
e 2016 que somam 9,67%.

Em 2016, nas unidades de AARM, AMRM, BARM, a matriz predo-
minante é a vegetação. Nas AMRM - unidades geoecológicas IX, VII, 
VIIIb - a matriz é pouco influenciada por manchas antrópicas, já na 
unidade VIIIa as manchas agrícolas e de pastagem ocorrem com maior 
frequência, principalmente manchas de pastagens sobre superfícies de 
dissecação estrutural com formas de topos aguçados e convexos. Nesse 
ano, nas BARM, observa-se também manchas de pastagem em meio à 
matriz de vegetação.

A unidade geoecológica XX, que contempla AARM, destaca-se por 
ser a única com cotas altimétricas entre 1.053 e 1.658 metros e se localiza 
totalmente dentro da área do PNCV, na sua porção sudoeste. A ocor-
rência de solos rasos (neossolo litólico) e afloramentos de rocha, devido 
à reduzida atuação de processos pedogenéticos, relaciona-se à pequena 
porcentagem de área (2,21%) de ocorrência da formação florestal. Predo-
minam nesta unidade a formação campestre e savânica. Em função da 
proteção assegurada pelo PNCV, criado na década de 1960, a área não 
apresentou valores representativos para classes de uso antrópico. Entre 
1995 e 2005, verificou-se uma regeneração da vegetação nativa, que teve 
sua área ampliada de 89,18% para 98,71%. Todavia, entre 2005 e 2016 hou-
ve redução da área de formação campestre e savânica.

As unidades geoecológicas de AMRM se caracterizam pelo predomí-
nio de cotas entre 786 e 1.053 metros e de declives superiores a 20% que 
não favorecem a prática de agricultura intensiva. Os declives acentuados 
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propiciam elevada energia para transporte de matéria. Nesse grupo de 
unidades geoecológicas, observou-se a pecuária como o tipo de uso de 
maior destaque para a classe antrópica, ocupando predominantemente 
áreas de formação campestre na ordem de 29,61% em 2005 para 21,06% 
em 2016. 

A redução na área coberta por vegetação nessas unidades geoecoló-
gicas, mesmo que de pequena expressividade, merece atenção, visto que 
há o predomínio de declives superiores a 20%, e a vegetação, que age 
interceptando a precipitação, é essencial para conter processos morfo-
genéticos. 

As unidades de BARM se caracterizam por apresentar cotas altimé-
tricas entre 430 e 786 metros, mas com destaque de declives superiores 
a 20%. A formação florestal que apresentou redução na área de suas 
unidades geoecossistêmicas, entre 1985 e 2005, passando de 21,08% em 
1985 para 18,36% em 2005, apresentou ganho de área em 2016. A for- 
mação campestre é a classe de cobertura com menor representatividade 
nas unidades geoecológicas desse grupo. A formação savânica, que pre-
domina na área, apresentou redução de área entre 1995 e 2005, também 
impactada pela inundação da represa de Serra da Mesa, mas para 2016 
demonstrou crescimento em área. 

O modelado de dissecação com formas aguçadas (serras, escarpas) e 
convexas (colinas, morros e morrotes) evidencia os processos morfogené-
ticos em detrimento dos de pedogênese. Nesse contexto geomorfológico, 
a atividade pecuária que predomina nas unidades AMRM e BARM 
deve ocorrer observando a importância da vegetação nativa para con- 
tenção de processos mecânicos da morfogênese, principalmente em 
áreas com declives superiores a 30%, com fragilidade muito alta aos 
processos erosivos.

Os valores indicados pela métrica total da área nuclear (TCA) para 
as unidades geoecossistêmicas da formação florestal não apresentaram 
frequente oscilação nas unidades geoecológicas com declives inferiores 
a 20% (Figura 4). 
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Figura 4 - Evolução do Total de Área Central (TCA), em hectares, nos grupos 
de unidades geoecológicas da BHRT. 

Fonte: Oliveira, 2019.

De modo geral, apresentaram redução nas primeiras décadas anali-
sadas – entre 1985 e 1995 (AMRS) e entre 1985 e 2005 (BARS) – mas 
ganharam área nos anos seguintes. A métrica TCA para as unidades 
com declives superiores de 20% (AARM, AMRM e BARM) também ex-
pressaram aumento da área nuclear na formação florestal. Nas unidades 
de AARS, a métrica TCA para a formação florestal não apresentou osci-
lação expressiva entre 1985 e 2016.

A redução da área nuclear das unidades geoecossistêmicas da for- 
mação campestre entre 2005 e 2016 foi identificada nas unidades de 
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AARS, de AMRS e de BARS. Relacionando as métricas PLAND e TCA 
da formação campestre, observa-se que ambas apresentaram queda en-
tre 2005 e 2016, confirmando que o desmatamento da vegetação dessa 
classe impactou fragmentos em sua totalidade. O acréscimo na métrica 
TCA observado nas unidades geoecossistêmicas da agricultura e pasta-
gem nessas unidades geoecológicas atesta a conversão da vegetação para 
a atividade agropecuária. Nesse contexto, pode-se inferir sobre impactos 
na biodiversidade da formação campestre devido à redução de manchas 
de habitat. 

Nas unidades de AARM, de AMRM e de BARM, a área nuclear da 
formação campestre também se apresentou decrescente entre 2005 e 
2016, o que indica que qualidade de habitat nessa classe também foi afe-
tada em áreas com declives superiores a 20%. 

Observando os resultados da métrica ENN_MN (Figura 5) para as 
unidades geoecossistêmicas da formação florestal, verificou-se que a dis-
tância entre as manchas da classe foi ampliada entre 1985 e 1995 e entre 
2005 e 2016 nas unidades de AARS e de AMRS. Essa ampliação relaciona- 
-se com a expansão das áreas da classe agricultura nas unidades XVIb 
e XIIc, onde os fragmentos de vegetação florestal se restringem, princi-
palmente, às matas ciliares e de galeria circundadas pela matriz agrícola. 
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Figura 5 - Evolução da distância média euclidiana dos fragmentos de mesma 
classe mais próximos (ENN_MN), em metros, nos grupos de unidades 
geoecológicas da BHRT 

 

Fonte: Oliveira, 2019.

Há que se destacar que nas unidades de AARS e de AMRS a dis-
tância média entre as unidades geoecossistêmicas da formação florestal 
aponta elevado isolamento (acima de 120 metros). Assim, esses dados de-
monstram que nessas unidades os habitats se encontram marcadamente 
fragmentados, alterando condições ambientais dentro e entre manchas 
de habitat, alterando fluxos ecológicos (dispersão de sementes, polini-
zação, migração etc.) entre os fragmentos e podendo provocar perda de 
espécies que contribuem significativamente para o funcionamento do 
ecossistema (Liu et al., 2018).
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O elevado isolamento das unidades geoecossistêmicas da formação 
florestal nas unidades geoecológicas que apresentam, em função da 
inter-relação dos seus componentes físico-naturais, características prefe-
renciais para expansão da agropecuária intensiva, revela estas unidades 
como potenciais alvos para planejamento e gestão que assegurem a co-
nectividade da paisagem. As unidades geoecológicas X e XIc de AMRS, 
por exemplo, apresentam no meio físico características preferenciais 
para expansão da agricultura intensiva, indicando elevada importância 
de ações em prol da existência de corredores ecológicos que integrem as 
unidades de conservação próximas (PNCV), de modo a evitar o isolamen-
to da biota nessas áreas. Mesmo em áreas em que não existam unidades 
de conservação, a conectividade da paisagem, que pode ser constituída 
por meio das matas ciliares e galeria, faz-se necessária nas áreas de man-
chas agrícolas contínuas.

Ressalta-se que a conexão das manchas de agricultura e pecuária 
no topo dos interflúvios tabulares, percebida pela redução da métri-
ca ENN_MN para essas classes, revela que a expansão das atividades 
agropecuárias deve ocorrer com técnicas de manejo que evitem o dire-
cionamento do escoamento superficial para as escarpas erosivas. Nessas 
áreas de declives acentuados e solos rasos, como cambissolo, neossolo 
litólico e plintossolo pétrico, inseridas nas unidades que predominam 
declives inferiores a 20%, a intensificação dos processos de morfogênese 
que já são acentuados devido à inclinação das vertentes e à atuação dos 
canais de drenagem, pode condicionar o surgimento de meios forte-
mente instáveis, com ocorrência de processos erosivos, perda de solo e 
assoreamento da drenagem. 

Nas unidades de BARS, os valores da métrica ENN_MN mostraram 
redução na distância entre as manchas de vegetação entre 2005 e 2016, 
apesar da sua ampliação entre 1985 e 2005. 

Nas unidades geoecológicas com declives superiores a 20% os dados 
da métrica ENN_MN não revelaram mudanças significativas nas uni-
dades geoecossistêmicas da formação florestal, exceto para a unidade de 
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AARM. Perturbações causadas pela ocorrência de fogo no PNCV podem 
estar relacionadas à redução da área total das classes de cobertura, re-
dução da área central (TCA) e ampliação da distância entre as manchas 
observadas na unidade de AARM.

Entre os fragmentos da formação campestre, a distância média foi am-
pliada em todos os grupos de unidades geoecológicas entre 2005 e 2016, o 
que se justifica por esta ser a classe de vegetação que predominantemente 
sofreu a maior redução, principalmente nesse período mais recente.

Com relação à formação savânica, a distância entre as manchas foi am-
pliada entre 1985 e 1995 nas de AMRS e nas de AARS, mas após período de 
ampliação as distâncias foram reduzidas. Nas unidades de baixa altitude 
(BARS e BARM), a distância entre os fragmentos foi ampliada entre 1985 
e 2016. O predomínio da cobertura vegetal, capaz de frear o desencadea-
mento dos processos mecânicos da morfogênese, permite inferir sobre a 
estabilidade da paisagem nestas unidades, mas o isolamento das manchas 
interfere nas taxas de migração e dispersão e, consequentemente, podem 
ocasionar problemas de troca gênica e de declínio populacional (Rambaldi; 
Oliveira, 2003). Nas unidades de AMRM os valores da métrica ENN_MN 
para formação savânica mostraram pequena variação.

Predominam declives superiores a 30% nas BARM, em função disso 
convém ressaltar o risco de ocorrência de movimentos de massa, mesmo 
com predomínio de vegetação, visto que a área apresenta os maiores 
índices pluviométricos da BHRT e solo e substrato rochoso de baixa 
permeabilidade que condicionam maior vazão e velocidade ao escoa-
mento superficial. Nessas áreas, a ocorrência de vegetação com dossel 
aberto pode indicar cobertura insuficiente para interceptação das gotas 
da chuva. Tais aspectos permitem inferir sobre uma tendência natural à 
instabilidade morfodinâmica da área. Nesse sentido, é importante para 
unidades desse grupo que o predomínio da cobertura vegetal seja man-
tido, de modo a evitar desequilíbrios geoecológicos.

Em síntese, as características predominantes das unidades geoe-
cológicas e das unidades geoecossistêmicas nelas contidas podem ser 
visualizadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Síntese de características predominantes
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justifica-se pela ocorrência de dissecação muito forte (Zona de Erosão Recuante), associada 
à forte controle estrutural (LATRUBESSE; CARVALHO, 2006).
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Fonte: Oliveira, 2019.

Considerações finais

Com a análise sistêmica da paisagem, observou-se que, mesmo em 
unidades geoecológicas com características potenciais para o uso agríco-
la intensivo, há elevado potencial erosivo em virtude da intensa atuação 
da drenagem, que disponibiliza matéria das unidades de maiores cotas 
altimétricas e transporta para posterior deposição nas áreas de baixas 
altitudes. Essa dinâmica evidencia-se pela ocorrência de canais retilíneos 
e encaixados pelo predomínio do modelado dissecado, de litologias da 
unidade Síltico-Ardosiana e de Cambissolos. 

O diagnóstico e análise integrada dos componentes físico-naturais 
nos permite inferir sobre a importância do manejo no uso agropecuá-
rio na BHRT para que processos morfogenéticos não se intensifiquem, 
condicionando perda de solo e de nutrientes, assoreamento de canais de 



128Geoecologia das Paisagens na avaliação socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantinzinho-GO

drenagem que repercutem na qualidade e disponibilidade de água, difi-
culdade de colonização para os seres vivos etc. 

A contribuição da delimitação das unidades geoecológicas para a 
pesquisa reside no reconhecimento de características intrínsecas a cada 
unidade, possibilitando discussões sobre potencialidades e fragilidades 
da paisagem frente às intervenções antrópicas. Em função de esta de-
limitação estar relacionada à análise da dinâmica espaço-temporal da 
cobertura e uso da terra, optou-se por avaliar as unidades geoecológicas 
conforme agrupamentos que evidenciam características geomorfológi-
cas predominantes, que, como já discutido, revelam-se em posição de 
destaque na diferenciação fisionômica, na dinâmica do meio biótico e 
abiótico da paisagem e até para ocupação antrópica. A subdivisão das 
classes de declividade em inferiores e superiores a 20%, inclusive, con-
tribui para análise de potencialidades e fragilidades por indicar áreas 
favoráveis à ocupação por culturas e/ou pastagens e terrenos mais apro-
priados para conservação. Entretanto, considera-se relevante posterior 
avaliação de cada unidade geoecológica.

Convém ressaltar que se admite o potencial dos resultados obtidos 
para ações de planejamento regional, haja vista que foram utilizadas 
escalas de semi-detalhe, mesmo o tamanho da bacia indicando escalas de 
detalhe como necessárias. Nesse sentido, dificuldades na aquisição des-
ses dados ou, ainda, na produção de dados com posterior confirmação em 
campo que se relacionam ao déficit nacional de dados de detalhe, além 
da abordagem considerar uma avaliação regional, justificam as escalas 
utilizadas. E tais escalas mostraram-se satisfatórias para a delimitação 
das unidades geoecológicas.

Em síntese, a partir da análise da evolução da cobertura e uso da 
terra nas unidades geoecológicas, verificou-se a relação entre unidades 
geoecológicas e a unidades geoecossistêmicas como padrão. Assim como 
observado para microrregião do Vão do Paranã, os componentes físi-
co-naturais da paisagem da BHRT relacionam-se com a composição e 
configuração das unidades geoecossistêmicas. Essa associação pode ser 
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constatada, por exemplo, com a vegetação apresentando-se como ma-
triz e a ocorrência de manchas de pastagem nas unidades com declives 
superiores a 20%, enquanto nas unidades em que prevalecem declives 
inferiores a 20% a paisagem se caracteriza principalmente pela matriz 
agrícola e as manchas de vegetação ocorrem predominantemente sobre 
vertentes e escarpas.
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Introdução

O princípio de conservação relaciona-se com as diretrizes da geração 
de políticas públicas que assegurem a disponibilidade, armazenamento e 
a manutenção dos recursos naturais (IBGE, 2004). A adoção de mecanis-
mos que garantam a manutenção destes ambientes realiza-se mediante 
a criação de instrumentos que se apoiam nas tomadas de decisões par-
ticipativas que fomentam a utilização sustentável dos benefícios da 
biodiversidade (Brasil, 2009). No entanto, a intervenção antrópica de 
forma não racional pode tornar os sistemas naturais suscetíveis à fragi-
lidade ambiental. 

A condição dos ambientes frágeis é delineada através dos diversos ní-
veis de distinções da natureza, à medida que se tem regiões de múltiplos 
níveis de estabilidade ambiental. As relações das características da dinâ-
mica do meio natural e do meio socioeconômico, dentro das condições 
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de trocas de energia e matéria, estruturam-se em diferentes unidades e 
classes ecodinâmicas diante da resistência do meio físico em relação aos 
diversos tipos de usos (Tricart, 1977; Ross, 2011). 

Nesse contexto de interações da sociedade e o modo como ela se apro-
pria dos bens naturais está o limiar para o planejamento e ordenamento 
territorial e ambiental. Nesse viés, a identificação de Áreas Prioritárias 
para Conservação (APC) ocorre por meio da delimitação de unidades da 
paisagem com o objetivo de garantir a manutenção da biodiversidade 
e também da dinâmica do meio físico (Novaes et al., 2003). A determi- 
nação dessas unidades da paisagem perpassa pelo ordenamento do uso 
do solo, por meio da hierarquização de diferentes níveis de usos, adotan-
do os princípios da sustentabilidade dentro das práticas de conservação 
e do manejo racional sustentado da natureza (Imaña-Encinas; Nóbrega; 
Matricardi, 2012). 

A seleção de hierarquia de uso nas áreas de Cerrado, que vão desde 
áreas sem restrições até as de proteção total, está envolta nas condições 
de degradação dos ambientes intensificada pelos fatores antrópicos, sen-
do assim classificadas segundo as condições de fragilidade ambiental. 
Determinar áreas prioritárias para conservação exige observar, além 
da fragilidade do contexto global das áreas-alvo para hierarquização de 
usos, critérios que fortaleçam a importância da criação das categorias da 
paisagem sob o viés ambiental. Para Scaramuzza et al. (2005), estes cri-
térios são: representatividade da biodiversidade regional; funcionalidade 
a longo prazo; a eficiência, dentro do prazo, de custo e benefício; com-
plementaridade de novas unidades de conservação; flexibilização com 
alternativas de áreas prioritárias; insubstituibilidade dentro do caráter 
de endemismos; vulnerabilidade dentro das possibilidades de erradi-
cação de espécies; e a defensibilidade por meio da adoção de métodos 
simplificados de seleção das APC. 

A seleção de APC expande-se para as características de dualidade de 
instrumentos de políticas públicas já garantidas pela criação das Uni-
dades de Conservação e também associadas às condições de fragilidade 
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ecodinâmica. A relação entre o meio físico e a sua utilização está pautada 
na capacidade de uso, ou seja, em uma delimitação estrutural a partir de 
avaliações taxonômicas que consideram os efeitos das condições pedoló-
gicas em relação às condições de declividade que podem expressar maior 
potencial à erosão e aos fatores limitantes do uso da terra (Lepsch, 1991). 

As regiões de Cerrado passaram nos últimos anos por um intenso 
processo de mudanças de uso do solo, o qual está relacionado com a 
expansão agropecuária, energética e urbana. Isto promoveu o cenário 
de pressões ambientais, transformando estas áreas em uma das mais 
ameaçadas da atualidade. O reflexo deste processo encontra-se presente 
nos danos e impactos ambientais, como perda da biodiversidade, asso-
reamento dos mananciais e nascentes, desencadeamento de processos 
erosivos, poluição do solo, da água e do ar, bem como nos processos de 
fragmentação e supressão das áreas florestadas (FARIA, 2011). 

Segundo Prevedello e Carvalho (2006), essas áreas encontram-se sob 
forte pressão antrópica, aspecto que possibilita enquadrá-las como  
regiões desprotegidas e que demonstra a necessidade de se delimitar 
áreas protegidas. Esse cenário mostra que quase metade deste bioma já 
foi convertido em áreas antrópicas, aproximadamente 47% (Souza; Mar-
tins; Druciaki, 2020). Segundo o Mapbiomas (2020), só em 2019 foram 
desmatados cerca de 44.000 ha em unidades de conservação (10,8% do 
total desmatado), seguindo por 3.168 ha em terras indígenas (0,8% da 
área total), 994 ha em território quilombola (0,2% da área total) e 258.608 
ha em áreas de preservação permanente (APP) ou reserva legal, áreas 
imprescindíveis para a conservação e preservação. Estas áreas de res- 
trição legal para desmatamento foram alvo de 63,8% do total desmatado 
no Cerrado no mesmo ano.

Assim, torna-se importante a busca por tecnologias que influen-
ciem as políticas públicas conservacionistas/preservacionistas locais e 
regionais. Por meio de uma racionalidade econômica menos agressiva, 
estruturada a partir da conservação e preservação ambiental, o desen-
volvimento de categorias de usos possibilita a redução dos efeitos da 
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degradação do Cerrado. O desenvolvimento de instrumentos para a ca-
talogação, quantificação e classificação dos remanescentes de vegetação 
nativa em relação aos múltiplos usos da terra apontam importantes 
tendências de minimização e mitigação dos efeitos antrópicos nas áre-
as naturais.

Assume-se neste estudo critérios de avaliação e seleção de APC que, 
a princípio, sugerem certa simplicidade de análise, mas que acrescentam 
condições de acessibilidade de ordem técnica e prática aos stakeholders. 
O modelo proposto fundamenta-se na análise das bacias hidrográficas 
como unidade de planejamento, com base na Política Nacional de Re-
cursos Hídricos (Brasil, 1997), da correlação das áreas de remanescentes 
de vegetação nativa, segundo os critérios do Código Florestal Brasileiro,  
(Brasil, 2012), e da adoção de critérios de usos a partir da análise da decli-
vidade do terreno com os fatores limitantes de usos, conforme descrito 
na metodologia, que resultaram em um modelo dinâmico e acessível que 
possibilita a classificação de áreas com os seus potenciais usos. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo 
acessível de detecção e classificação das áreas prioritárias para conser- 
vação (APC), partindo de um modelo de categorização do uso e cobertura 
da terra que relaciona os atributos ambientais e os tipos de ocupação an-
trópica. Para a validação deste modelo, esta pesquisa analisou a relação  
das áreas naturais diante da proteção ambiental nos municípios de Ou-
vidor (GO) e Três Ranchos (GO).

2 Materiais e Método

O desenvolvimento desta pesquisa utilizou técnicas de sensoriamento 
remoto que geraram dados de fontes primárias em relação às microba-
cias hidrográficas, à vegetação e às áreas prioritárias para a conservação 
dos municípios de Ouvidor e Três Ranchos. Para atingir o objetivo desta 
pesquisa, tomou-se os procedimentos metodológicos descritos na Figura 
1 a seguir.
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Figura 1 - Procedimentos metodológicos da pesquisa

Fonte: Os autores, 2022.

A primeira etapa, a delimitação das bacias hidrográficas, foi realizada 
por meio de imagens Topodata 18s48, utilizando a variável altitude. Essa 
imagem foi trabalhada por meio do software ArcGIS 10.3, sendo possível 
produzir o relevo sombreado, além de realizar as respectivas delimita-
ções das microbacias. Após a geração das áreas desses divisores de água, 
estes arquivos foram transformados em arquivos shapefiles e corrigidos, 
com readequação de acordo com a imagem do satélite Landsat 8 (cenas 
221/72, 221/73 e 220/73, ano de 2019). A partir da cena multiespectral, do 
relevo sobreado e das imagens de altitude, as áreas de drenagens foram 
vetorizadas, representando, assim, os recursos hídricos. 

A segunda fase da pesquisa foi a geração das áreas de vegetação, de-
senvolvida a partir do Indíce de Vegetação da Diferença Normatizada 
- NDVI. O índice é gerado a partir da razão entre os cumprimentos de 
onda do infravermelho próximo (IVp) e do vermelho (V), que no satélite 
Landsat 8 correspondem à banda 5 e à banda 4, respectivamente. Estas 
bandas foram trabalhadas a partir da seguinte equação: 

NDVI=(IVp-V)/(IVp+V)
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Para a análise, o NDVI apresenta índices entre -1 e 1, sendo que aque-
les mais próximos de -1 caracterizam-se enquanto solos sem cobertura 
vegetal e/ou massa d’água, enquanto aqueles mais próximos de 1 repre-
sentam os solos com cobertura vegetal. 

Utilizando o ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 
foram gerados, a partir da cena mosaicada correspondente aos municí-
pios de Ouvidor e Três Ranchos, os NDVI’s representando a cobertura 
vegetal da área de estudo no formato raster. Estes dados foram gerados 
a partir do software ArcGIS 10.3, que também foi utilizado para trans-
formá-los no formato shapefile. No passo seguinte, estes dados foram 
cruzados com as áreas das bacias hidrográficas por meio da ferramen-
ta intercect, gerando a análise da cobertura vegetal por microbacias, as 
quais foram tranformadas em formato tabular no Excel.  

Na terceira fase desta pesquisa foi elaborado o mapa das Áreas 
Prioritárias para Conservação. A base da geração do mapa consistiu 
em ranquear a fragilidade a partir da análise integrada da declividade, 
conforme as áreas antrópicas, florestais, bacias de fornecimento hídrico 
(abastecimento público), unidades de conservação e áreas de proteção 
permanente (APP). As classes de declividade consideraram a variação de 
1 a 5, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 - Classes de declividade em graus

Classe Declividade 

1 0-5,6

2 5,7-10,2

3 10,3-15,8

4 15,9-23,6

5 >23,7

Fonte: Os autores, 2022.

Essas áreas foram cruzadas em um modelo matricial e classificadas 
de 1 a 5, em que: 1 - Áreas de Uso Livre; 2 - Áreas de Baixa Conservação;  
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3 - Áreas de Média Conservação; 4 - Áreas de Alta Conservação; e 5 - Áre-
as de Preservação. O modelo de classificação da restrições da fragilidade 
de uso seguiu os parâmetros da Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 - Classificação das áreas prioritárias para conservação

Ant.
Áreas Prioritárias Conservação

Flor. FH UC APP

Decl (%)

1 1 1 2 3 5

2 1 2 3 3 5

3 2 3 4 4 5

4 3 4 4 5 5

5 4 5 5 5 5

Fonte: Os autores, 2022.

Resultados e Discussão

Localização da Área de Estudo

Este estudo foi desenvolvido nos municípios de Ouvidor e Três 
Ranchos, localizados em área de Cerrado, na região de planejamento do 
Sudeste do estado de Goiás. Esses municípios são de pequeno porte e 
estão localizados na Região Hidrográfica do Rio Paranaíba, próximos à 
divisa de Goiás com Minas Gerais (Figura 2). Eles ocupam uma área de 
aproximadamente 70.000 ha, sendo 41.668 ha correspondentes a Ouvidor 
e 28,023 ha correspondentes a Três Ranchos. 
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Figura 2 - Localização da Área de Estudo - Ouvidor (GO) e Três (GO)

Fonte: Os autores, 2022.

Segundo levantamento desta pesquisa, no ano de 2019 o município 
de Ouvidor apresentava uma cobertura de vegetação nativa de ~56,7% 
da área total do município, enquanto Três Ranchos possuía ~28,6% de 
área de cobertura de Cerrado no mesmo período. A partir desses da-
dos de cobertura de vegetação nativa e por meio dos levantamentos de 
sensoriamento remoto, identificou-se 27 bacias hidrográficas na área de 
estudo, as quais podem ser observadas na Figura 3. 
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Figura 3 - Bacias hidrográficas de Ouvidor (GO) e Três Ranchos (GO) - Ano 
2020

 

Fonte: Os autores, 2022.

Essas áreas de drenagens foram hierarquizadas em relação a sua 
ocupação espacial, considerando as maiores bacias. Tem-se, com isso, as 
áreas dos Córregos Água Limpa, Paraíso, Barreiro, Lagoa e Ouvidor, com 
dimensões territoriais superiores aos 4.000 hectares. Por outro lado, as 
menores áreas identificadas foram os Córregos Salobro, Mata, Babaçu, o 
conjunto de Microbacias Ouvidor Norte e o Córrego do Garimpo, apre-
sentando áreas inferiores a 800 hectares (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Hierarquização das bacias
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Fonte: Os autores, 2022.

Os dados do NDVI caracterizaram a cobertura de vegetação nativa 
das áreas das bacias hidrográficas identificadas neste estudo. Em ter-
mos de área, foi possível apresentar os maiores níveis de coberturas de 
Cerrado l, encontrando, em termos proporcionais, a relação da densidade 
da vegetação pela área total das unidades de planejamento identificadas 
conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Cobertura vegetal nativa por bacia hidrográfica em Ouvidor (GO) 
e Três Ranchos (GO) - ano 2020

Bacia Área Total Cobertura Vegetal %

Corr. Salobro 555,625 435,781 78,43

Micro Ouvidor N 729,528 449,212 61,58

Micro Ouvidor NE 956,214 581,768 60,84

Corr. do Garimpo 782,323 472,673 60,42

Corr. Ponte de Terra 1423,36 782,581 54,98

Corr. Ponte Velha 818,11 418,573 51,16

Corr. Água Limpa 10282,72 5084,784 49,45

Corr. do Cedro 1256,082 600,505 47,81
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Bacia Área Total Cobertura Vegetal %

Corr. Fundão 805,149 367,139 45,60

Corr. Paraíso 9080,497 4107,155 45,23

Corr. São Miguel 4188,045 1881,681 44,93

Rib. Ouvidor 4291,583 1898,189 44,23

Corr. Gariroba 949,674 400,075 42,13

Corr. da Mumbuca 895,401 373,326 41,69

Corr. Barreiro 5484,482 2281,084 41,59

Micro Ouvidor L 2554,935 1051,384 41,15

Corr. da Lagoa 5058,711 2067,168 40,86

Corr. Salto da Colher 1429,778 528,638 36,97

Corr. Boa Vista 1882,762 623,956 33,14

Corr. Botafogo 1859,725 598,296 32,17

Corr. da Cutia 2648,586 829,955 31,34

Micro Intermunicipal L 1431,583 432,959 30,24

Micro Três Ranchos S 2120,649 640,313 30,19

Micro Três Ranchos L 1298,992 380,815 29,32

Corr. Babaçú 658,909 186,38 28,29

Corr. da Mata 566,116 157,861 27,88

Mineradora 1292,633 141,206 10,92

Fonte: Os autores, 2022.

Por meio da tabela anterior é possível identificar seis bacias com 
áreas de vegetação entre 50% e 70%, sendo as regiões do córrego Salo-
bro, Ouvidor Norte, Ouvidor Nordeste, Ponte de Terra e Ponte Velha, 
dezessete bacias com porcentagem de vegetação entre 30% a 49%, re-
presentadas pelos córregos Água Limpa, Cedro, Fundão Paraíso, São 
Miguel, Ouvidor, Gariroba, Mumbuca, Barreiro, Microbacias Ouvidor 
Leste, Lagoa, Salto da Colher, Boa Vista, Botafogo, Cutia, e os conjuntos 
de microbacias intermunicpais Leste e Três Ranchos Sul. E, por fim, 
quatro áreas hidrográficas abaixo de 30% de área de vegetação nativa: 
Microbacias de Três Ranchos Leste, córregos do Babaçú e da Mata, além 
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da região das Mineradoras na parte alta da Bacia do Ribeirão Ouvidor, 
onde se localizam grandes empreendimentos mineradores no município 
de Ouvidor. 

Os remanescentes de vegetação presentes em cada unidade hidrográ-
fica identificada nos municípios de Ouvidor e Três Ranchos fazem parte 
dos últimos fragmentos florestais presentes na área de estudo. Assim, 
torna-se importante a implementação de instrumentos de planejamento 
que possam promover a conservação, a ampliação e a conexão destas 
áreas. Seguindo este princípio, as APC correspondem a uma necessidade 
da região, diante da análise de atributos ambientais, econômicos e so-
ciais que possam garantir a preservação dos remanescentes destes dois 
municípios. 

Áreas Prioritárias para Conservação em Ouvidor e 
Três Ranchos 

As Áreas Prioritárias para Conservação (APC) são compreendidas 
como regiões que possuem importância preservacionista em relação aos 
seus recursos naturais e a sua biodiversidade como um todo. A criação 
das APC deve considerar aspectos que minimizem ou evitem a fragi-
lidade ambiental, observados atributos do meio físico e intervenção 
antrópica que possam comprometer os recursos genéticos da fauna e 
da flora. A seleção destas áreas inclui uma série de instrumentos e po-
líticas públicas que objetivam garantir o ordenamento dos usos do solo 
a partir de categorias hierárquicas de modelos disciplinadores (Lepsch, 
1991; Ross, 2011; Novaes et al., 2003; IBGE, 2004; Scaramuzza et al., 2005; 
Prevedello; Carvalho, 2006; Brasil, 2009; Imaña-Encinas; Nóbrega; Matri-
cardi, 2012). Os critérios para a delimitação englobam potencial de uso e 
ocupação de cada área (Tricart, 1977; Ross, 2011; Lepsch, 1991). 

Nesse sentido, foram classificadas nesta pesquisa as seguintes áre-
as: a) Áreas Livres, regiões sem restrições de atividades antrópicas; b) 
Áreas de Baixa Conservação, regiões em que o uso antrópico é permi-
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tido, mas com o emprego de técnicas de manejo adequadas; c) Áreas de 
Média Conservação, áreas que necessitam de medidas conservacionistas 
de restrições de usos; d) Áreas de Alta Conservação, compreendidas como 
áreas que apresentam elevada fragilidade e com uso restrito, mesmo com 
a adoção de manejo; e) Áreas de Preservação, regiões exclusivas para a 
preservação ambiental com impedições de usos. A distribuição das Áreas 
Prioritárias para Conservação nos municípios de Ouvidor e Três Ran-
chos, descritas anteriormente, podem ser analisadas na Figura 4. 

Figura 4 - Áreas Prioritárias para Conservação em Ouvidor (GO) e Três 
Ranchos (GO) 2020

Fonte: Os autores, 2022.

É possível verificar a distribuição regional de áreas de maior e de 
menor restrição de usos diante do modelo de conservação proposto 
neste trabalho. A localização principal dos usos compreendidos como 
livre e de baixa conservação encontram-se na porção central da área de 
estudo, seguindo direção leste. As áreas de baixa a média conservação 
encontram-se principalmente nas regiões de bacias de abastecimento 
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público dos municípios da área de estudo, de Unidades de Conservação 
dos Municípios e nas áreas de relevo medianamente dissecados que 
margeiam o Rio São Marcos e o Rio Paranaíba. As áreas de alta conser-
vação e de preservação encontram-se nos fundos de vales, margeando as 
áreas represadas do Lago de Emborcação e nas áreas de elevado nível de 
dissecação.

A Tabela 4 mostra a distribuição das classes de APC em Ouvidor e 
Três Ranchos. Por meio dela é possível observar o predomínio regional 
das áreas de uso livre e de baixa conservação, as quais somam 61,18% da 
área total. O percentual dessas áreas segue pelas regiões de preservação 
total, que chegam a ocupar 18,16% do total dos dois municípios, seguidas 
pelas áreas de média preservação, que apresentaram 15,20% de ocupação 
e, por fim, as áreas de alta conservação, com 5,46%. É importante ob-
servar que as áreas com restrições de usos foram a maioria das classes 
identificadas na região estudada, o que demanda atenção em relação às 
restrições e à aplicação da prioridade para conservação. 

Tabela 4 - Classes de APC no município de Ouvidor e Três Ranchos em 2020 
(Hectares)

Legenda Classe Área %

L Livre 25.202,84 38,30

BC Baixa Conservação 15.051,22 22,88

MC Média Conservação 10.000,94 15,20

AC Alta Conservação 3.591,32 5,46

P Preservação 11.950,29 18,16

  Total 65.796,61 100,00

Fonte: Os autores, 2022.

Segundo a tabela, existe uma elevada concentração das áreas de ele-
vada fragilidade ambiental, representada pela junção das áreas de alta 
conservação e das que possuem uso totalmente restrito (para preser-
vação), chegando aproximadamente aos 24% da área de estudo. Isso 
representa uma condição de viabilidade de criação e regiões protetivas 
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permanentes nestes ambientes. Conforme os estudos de Imaña-Encinas, 
Nóbrega, Matricardi (2012), que defendem a criação de Unidades de Con-
servação, como as Áreas de Proteção Ambiental (APA), a valorização do 
patrimônio da biodiversidade dentro dos modelos conservacionistas é 
de suma importância, sobretudo sem prejudicar as comunidades locais, 
tendo em vista a possibilidade do uso sustentável dos bens naturais 
nesta categoria de UC garantir também novas fontes de renda para estas 
populações. 

Em Ouvidor, a APA do Córrego da Lagoa foi criada segundo o Painel 
de Unidades de Conservação Brasileiras, em 2017, abarcando uma área 
de 18,07km² (1.806, 58 ha), o que corresponde a 4,37% do total territorial 
do município (PUCB, 2020). Três Ranchos, por sua vez, criou sua UC em 
2019, a Área de Proteção Ambiental Joaquim Inácio Carneiro, que possui 
uma área de 228 hectares e representa 0,81% de sua área territorial total. 
Considerando tais percentuais, bem como a necessidade de avançar na 
conservação de áreas protegidas nesses municípios e a dinâmica dos pro-
cessos de remoção da vegetação nativa na região (que segue o panorama 
nacional e estadual) e dos problemas ambientais associados, esta propos-
ta de pesquisa emerge no sentido de levantar possíveis áreas aptas ao 
tombamento e conservação.

Nessa perspectiva, a distribuição das classes referentes às áreas 
prioritárias para conservação podem ser observadas dentro da análise 
a partir do modelo das bacias hidrográficas, com a distribuição destas 
áreas em diferentes espaçamentos, sendo que algumas destas regiões 
apresentam capacidade distinta de usos, como mostra a Gráfico.
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Gráfico 2 - Distribuição das APC nas Bacias Hidrográficas nos Municípios 
Pesquisados- 2020
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Fonte: Os autores, 2022.

É possível observar que as classes (L, BC, MC, AC e P) estão presentes 
em todas as microbacias dos municípios, em dimensões distintas. As 
áreas em que predominam o uso Livre e de Baixa Conservação são as 
bacias de Água Limpa, Paraíso, Barreiro, Ribeirão Ouvidor, São Miguel, 
Boa Vista, Botafogo, Microbacias Intermunicipais Leste, Salto da Colher, 
Ponte de Terra, Microbacias Três Ranchos Leste, região das Mineradoras, 
Cedro, Gariroba, Mumbuca, Ponte Velha, Fundão, Microbacias Ouvidor 
Norte e Babaçú. As áreas de Média Conservação e Alta Conservação são 
as bacias do córrego da Lagoa, Cutia, Microbacias Ouvidor Leste, Salto 
da Colher, Ponte de Terra, Microbacias Ouvidor Nordeste, Córrego do 
Garimpo e Salobro. As bacias com grande quantitativo de áreas para 
Preservação são os córregos Barreiro, Microbacias Três Ranchos Sul, Mi-
crobacias Intermuncipais Leste, Microbacias Ouvidor Nordeste, Babaçú, 
Córrego da Mata e o Salobro.  

A valorização destas áreas numa segmentação conservacionista e pre-
servacionista, além de muito importante para o contexto da vegetação 
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nativa, influencia de forma sistêmica na manutenção dos solos e dos re-
cursos hídricos por meio do impedimento da erosão e do assoreamento 
dos mananciais de drenagem, bem como na manutenção da biodiversi-
dade e na qualidade de vida de populações humanas locais. Desse modo, 
compreender a dinâmica das bacias hidrográficas destes municípios pos-
sibilita o direcionamento de esforços para garantir o uso sustentável, a 
preservação ambiental e a possível criação de unidades de conservação 
através de ações mais eficientes. 

A perspectiva de proteção deve considerar a interconexão do apoio 
público e privado na criação das áreas protegidas, sobretudo referentes 
aos ambientes frágeis diante da busca de novos modelos de usos e ações 
conservacionistas e preservacionistas. Conforme descrito pela WWF 
(2015), a estrutura das APC’s tem a importante tarefa de realizar análises 
para a criação de áreas de proteção integral ou de uso sustentável previs-
tas nas categorias das unidades de conservação da legislação brasileira. 
No entanto, para que isso ocorra são necessários investimentos em pla-
nos de regularização ambiental que envolvem a recuperação de reservas 
legais de áreas degradadas e de áreas de preservação permanente (APP), 
compensações de reservas legais e a criação de corredores ou mosaicos 
de conectividade dos ambientes naturais. 

A inserção de instrumentos que promovam a criação de áreas preser-
vadas diante da conectividade biológica das áreas nativas, principalmente 
florestais, como descrito anteriormente, estrutura-se na relação de valo-
ração dos recursos naturais. Neste caso, a conservação da biodiversidade, 
de acordo com Valejjo (2009), encontra-se inserida na questão dos ser- 
viços ambientais prestados diante dos seus atributos físicos, biológicos 
e antrópicos, dentro de economias alternativas para as gerações futuras, 
por meio de uma nova racionalidade econômica baseada no ambiental 
(Leff, 2002; 2004). 
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Considerações finais

O modelo metodológico desenvolvido neste estudo atendeu à deman-
da de criar um sistema de seleção de áreas prioritárias para conservação 
com base na relação do meio físico e dos atributos de usos e conser- 
vação. A declividade apresentou-se como uma base mais acessível do 
meio físico, considerando as áreas antrópicas, os remanescentes de vege-
tação nativa, as bacias hidrográficas de abastecimento público, as áreas 
de uso sustentável das unidades de conservação dos municípios, as áreas 
de proteção permanente e regiões de elevada declividade. 

As áreas de vegetação nativa do Cerrado nos municípios de Ouvidor 
e Três Ranchos correspondem a ~56,7% e ~28,6%, respectivamente. No 
âmbito geral da área pesquisada foram mapeadas 27 bacias hidrográfi-
cas, das quais somente 6 (seis) delas, ou 22,22%, possuem pouco mais da 
metade das suas áreas totais preservadas, ou seja, 77,78% da área total 
encontra-se com menos de 50% de área nativa. O fato é que a adoção 
de um modelo econômico explorador dos recursos naturais materiali-
za-se com grande pressão ambiental no Cerrado goiano, e o resultado 
são impactos ambientais negativos adversos em todo o sistema natural, 
principalmente nos ambientes pedológicos, hídricos, climáticos, na fau-
na, na flora e na sociedade. 

Com relação às Áreas Prioritárias para Conservação, o estudo mostrou 
que a maior parte dos dois municípios analisados apresentaram em tor-
no de 61,18% de seu território apto para uso antrópico. Este percentual 
aplica-se para usos agrícolas, pecuários e expansão urbana vinculada 
à industrialização, mais comuns na região. Neste cenário, as bacias hi-
drográficas dos Córregos Paraíso, Água Limpa, Boa Vista e Botafogo 
apresentaram áreas superiores à 900 hectares livres para qualquer tipo 
de uso. Em relação ao uso com baixa conservação, destacam-se os Córre-
gos Água Limpa, Paraíso e São Miguel com áreas acima de 1000 hectares 
destinadas ao uso com manejo adequado. 
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As regiões de nível médio de conservação, que são as áreas que pos-
suem a necessidade de medidas conservacionistas e restrições de usos, 
ocupam cerca de 15% de Ouvidor e Três Ranchos. Estas áreas ocupam 
principalmente as Bacias dos Córregos da Lagoa, Água Limpa, Cutia, 
com áreas superiores aos 800 hectares. Este nível de conservação  
encontra-se, principalmente, na parte média destas bacias. 

As áreas com elevado nível de restrições de usos somam aproxima-
damente 24% do total da área de estudo. Nelas, há elevada fragilidade 
ambiental, associada a fatores limitadores de usos, os quais impedem 
o seu aproveitamento econômico-agropecuário. As bacias com maior 
presença das classes de alto grau de conservação correspondem interina-
mente à parte mais a jusante de todas as áreas destacadas deste estudo, 
no nível de base com o Rio São Marcos e Paranaíba. Destacam-se, mais 
uma vez, as áreas dos Córregos Água Limpa, Lagoa, Cutia, Barreiro, Pa-
raíso e Microbacias Ouvidor Leste e Três Ranchos Sul. 

Com as condições de uso territorial atuais, em sua maioria liberadas 
para qualquer uso antrópico na porção territorial da área pesquisada, é 
importante destacar a demanda pela implementação de áreas de preser-
vação integral e de conservação em Ouvidor e Três Ranchos diante da 
perda de vegetação nativa do Cerrado constatada em cada bacia hidro-
gráfica avaliada. Assim, o modelo de Áreas Prioritárias para Conservação 
(APC) proposto apresenta devidamente o percentual e localização das 
áreas frágeis, direcionando para o manejo integrado, a partir da imple-
mentação de uma economia com base no desenvolvimento sustentável.    



Áreas Prioritárias para Conservação em Ambientes de Cerrado: análise dos municípios de Ouvidor (GO)  
e Três Ranchos (GO) 151

Referências 

BRASIL, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos. Brasília, DF, 1997. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Projeto Nacional de Ações 
Integradas Público Privadas para Biodiversidade – PROBIO II. Relatório de pro-
gresso de março de 2008 a junho de 2009. Brasília, 2009.

BRASIL, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vege- 
tação nativa. Brasília, DF, 2012. 

FARIA, K. M. S. Paisagens Fragmentadas e Viabilidades de Restauração para a 
Bacia do Rio Claro (GO). 2011. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Es-
tudos Sócio Ambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocabulário Básico de Re-
cursos Naturais e Meio Ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. 332 p.  

IMAÑAENCINAS, J.; NÓBREGA, R. C.; MATRICARDI, E. T. Georeferencia-
mento de áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade na região 
do Ecomuseu do Cerrado -GO. Enciclopédia biosfera, v. 8, p. 2142-2150, 2012. 
Disponível em: <http://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/biologicas/georefe-
renciameto.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

LEFF, E. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
3 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

LEPSCH, I.F. Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação 
de Terras no Sistema de Capacidade de Uso. Campinas: Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo, 1991. 175 p. 

MAPBIOMAS. Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2019, São Paulo, 
SP. MapBiomas. 2020, 49 p. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/alerta.
mapbiomas.org/relatrios/MBI-relatorio-desmatamento-2019-FINAL5.pdf. 
Acesso em 02 jul. 2021.

NOVAES, P. C. et al. Identificação de áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade do estado de Goiás. Boletim Goiano de Geografia, v. 23, n. 1,  
p. 41-58, jan./jun. 2003.



152Áreas Prioritárias para Conservação em Ambientes de Cerrado: análise dos municípios de Ouvidor (GO)  
e Três Ranchos (GO)

PREVEDELLO, J. A.; CARVALHO, J. B. A; Conservação do Cerrado brasileiro: o 
método pan-biogeográfico como ferramenta para a seleção de áreas prioritárias. 
Natureza & Conservação, - v. 4, n. 1, , p. 39-57, abr. 2006.

PUCB. Painel de Unidades de Conservação Brasileiras. Dados das Unidades de 
Conservação Cadastradas no Estado de Goiás. 2020. Disponível em:  https://app.
powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMTU0NWMtODkyNC00NzNiLWJiNTQt-
NGI3NTI2NjliZDkzIiwidCI6IjM5NTdhMzY3LTZkMzgtNGMxZi1hNGJhLT-
MzZThmM2M1NTBlNyJ9. Acesso em: 10 de dez. 2021.

ROSS, J. L. S. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antro-
pizados. Revista do Departamento de Geografia, v. 8, p. 63-74, 2011.

SCARAMUZZA, C. A. M. et al. Áreas prioritárias para conservação da biodi-
versidade em Goiás. In: FERREIRA, L. G. (ed.) Conservação da biodiversidade 
e sustentabilidade ambiental em Goiás: Prioridades, estratégias e perspectivas. 
Goiânia: SEMARH, 2005. 192p. No prelo.

SOUZA, J.; MARTINS, P.; DRUCIAKI, V. Uso e cobertura do solo no Cerrado: 
panorama do período de 1985 a 2018. Élisée - Revista de Geografia da UEG, v. 9, n. 
2, set. 2020. Disponível em: https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/
view/10857. Acesso em 28 de novembro de 2021. 

TRICART, J. Ecodinâmica. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1977. 97 p. 

WWF. World Wide Fund for Nature. Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade no Cerrado e Pantanal. Brasília: WWF-Brasil, 2015. 128 p. 

https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/10857
https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/10857


Planejamento e gestão das águas em bacias 

hidrográficas com base na Geoecologia  

das Paisagens

Antonio Cezar Leal1
Edson Vicente da Silva2

Introdução

O VIII Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvol-
vimento Sustentável em Bacias Hidrográficas (VIII WIPDSBH), 
organizado pela Universidade Federal de Goiás com o apoio de outras 
instituições, e realizado em novembro de 2021 de forma virtual em ra-
zão da pandemia de Covid-19, teve “como objetivo principal a discussão 
de temas relacionados ao planejamento, manejo, preservação, conser- 
vação e desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas”, conforme 
divulgação no site do evento. O evento visou “criar um espaço de troca 
de experiências entre os pesquisadores, gestores e docentes que atuam 
na área de planejamento e gestão de bacias hidrográficas, com intuito 
de contribuir para o avanço dos estudos na área e o aprimoramento de 
métodos e técnicas de pesquisa e de gestão”.
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Nesse contexto, tivemos a oportunidade de compartilhar a atividade 
de encerramento do evento expondo a conferência intitulada “Plane-
jamento e Gestão das Águas em Bacias Hidrográficas: novos e velhos 
desafios”, na qual fizemos uma abordagem sobre aspectos que considera-
mos fundamentais para enfrentar os desafios de planejamento e gestão 
das águas em bacias hidrográficas, especialmente em momento de crises 
hídricas, compartilhando experiências de atuação desde a universidade 
na gestão das águas e utilização da Geoecologia das Paisagens no plane-
jamento de bacias hidrográficas. 

Para tanto, retomamos partes da conferência proferida pelo professor 
José Manuel Mateo Rodríguez (in memorian) durante o I WIPDSBH, 
organizado pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, no ano de 
2007, tanto na perspectiva de homenageá-lo quanto pela exposição que 
faz dos aspectos centrais a serem compreendidos e trabalhados nessa 
temática, dentre os quais ressaltamos e comentamos os seguintes: 

a compreensão do planejamento como: a) exercício cog-
nitivo, dirigido a pensar adiante o que se deseja alcançar 
e a forma de consegui-lo; processo contínuo, que implica 
na coleta, organização e análises sistematizadas das in-
formações por meio de procedimentos e métodos; e meio 
sistemático para determinar o estado em que se encontra 
a área em estudo (a bacia hidrográfica, por exemplo), aonde 
se deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar até 
lá, com ações a curto, médio e longo prazo;

a atenção com os diferentes processos (políticos, estra-
tégicos, técnicos etc.) que influem na gestão ambiental, 
articulada com a gestão das águas, e o papel central das 
políticas ambientais vigentes na área em estudo, em várias 
escalas, suas aplicações e implicações. As políticas am-
bientais e sua execução definem maior ou menor proteção 
efetiva para o meio ambiente, dependendo dos princípios, 
objetivos e instrumentos de gestão, como o planejamento 
ambiental baseado na Geoecologia das Paisagens. Assim, 
participar da elaboração e execução das políticas am-
bientais é um dos grandes desafios de nosso tempo, para 
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defendermos formas de relações baseadas no respeito e 
cuidado com a natureza, protegendo-a e evitando sua de-
gradação e destruição;

a análise e acompanhamento das Metas do Milênio 
(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM), espe-
cialmente as ações voltadas para a erradicação da fome e 
da pobreza extrema, garantia de educação primária uni-
versal e de ambiente sustentável para todos. Destaca-se a 
importância de se trabalhar com os ODMs, articulando-os 
com as políticas do país e seus instrumentos de gestão. 
Esses desafios permanecem atuais agora, com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS, cujas metas, para 
serem atingidas, exigem planejamento participativo, parce-
rias e ações estratégicas. 

A partir dessa visão abrangente do professor Mateo Rodríguez, pro-
curamos abordar alguns dos desafios para o planejamento e a gestão das 
águas nas bacias hidrográficas do Brasil e a utilização da Geoecologia das 
Paisagens no contexto das mudanças que vêm ocorrendo no Antropo-
ceno, compartilhando experiências na perspectiva de fomentar o debate 
com os pesquisadores, gestores e demais interessados na temática.  

Antropoceno e mudanças climáticas: revendo 
antigos problemas e enfrentando novos desafios  

Ao ingressar no Terceiro Milênio, a humanidade começa a perceber de 
forma empírica as consequências socioambientais das rápidas inovações 
científicas e tecnológicas, principalmente as revoluções no transporte, 
na comunicação e na produção de alimentos através do agronegócio. 
Acelera-se de forma desmesurada a demanda de recursos naturais, 
principalmente de água, seja para o consumo direto, no abastecimento 
humano e de suas atividades socioeconômicas, ou para o consumo indi-
reto, como na produção de energia hidrelétrica.

Os seres humanos avançam a passos largos e rápidos em algumas 
áreas científicas ao mesmo tempo em que uma parte deles degrada os 
recursos naturais e paisagísticos de forma irreversível, esgotando-os de 
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tal forma que, na atualidade, questiona-se o conceito de renovabilida-
de desses recursos. Tais evidências demonstram que está havendo uma 
perda da inteligência, da percepção ambiental e social, haja vista que 
assumimos comportamentos cada vez mais individualistas. Percepções 
que há tempos tinham um caráter emotivo, hoje são apenas cifras e da-
dos estatísticos.

O Neocolonialismo, que surge a partir da Revolução Industrial, ala-
vancou grandes transformações ambientais e socioculturais, levando às 
grandes diferenças que hoje predominam entre países desenvolvidos e 
países em desenvolvimento. As relações sociedade-natureza estão cada 
vez mais antagônicas, prevalecendo sobre elas as óticas antropocentris-
tas e individualistas das sociedades urbanas. Inclusive, a população rural 
passa a assumir hábitos e consumos de caráter urbano, o que tem proje-
tado o predomínio de uma sociedade com padrões de costumes urbanos. 
A agricultura mecanizada, hoje, predomina no meio rural, ocupando ex-
tensas áreas com irrigação e com o trabalho de maquinários pesados e 
demandando enormes quantidades de água.

A concepção de Antropoceno nos remete à ideia de que estamos en-
trando em uma nova idade geológica. Saímos do Holoceno e entramos 
diretamente no Antropoceno, sendo que um grande número de cientis-
tas chega ao comum acordo de que as mudanças ambientais que levaram 
a essa mudança se tornaram mais efetivas a partir da década de 1950, 
com a denominada “grande aceleração”.

Nessa fase cronológica, registra-se intensa dinâmica nos processos 
sedimentares, de infiltração da água, na qualidade da atmosfera, in-
fluenciando na intensificação do processo de eutrofização ambiental 
e extinção de um grande número de indivíduos da biodiversidade. A 
ocorrência de grandes incêndios, intensificação da urbanização e indus-
trialização e a captação de energia de forma indevida são alguns dos 
fatores que alteram profundamente os ciclos geobioquímicos. Torna-se 
visível a acidificação dos mares, a intensa ampliação na emissão de gases 
de efeito estufa, o aumento de buracos na camada de ozônio, alterações 
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climáticas e modificações ambientais, medidas e quantificadas dentro da 
realidade ambiental global.

No período de 1950 até o presente momento registraram-se trans-
formações ambientais quantificativas resultantes de uma progressão 
populacional de três bilhões para seis bilhões de pessoas. Ou seja, 
nas últimas cinco décadas a população do planeta dobrou e o consu-
mo energético quadruplicou, ao passo que as atividades econômicas se 
multiplicaram por quinze. Na atualidade, constata-se, no Antropoceno, 
novas categorias de sedimentos, nano partículas derivadas de resíduos 
da exploração do petróleo e também metais pesados que se incorporam 
ao ambiente a partir de ações humanas.

Essa nova realidade exige a aplicabilidade de novos enfoques teóricos 
que envolvam uma abordagem sistêmica e interdisciplinar, como a Geo-
ecologia das Paisagens, na análise, diagnóstico, planejamento e gestão de 
bacias hidrográficas.

Desafios para o planejamento e gestão das águas no 
Brasil

Para o planejamento e gestão das águas no Brasil, um dos desafios 
iniciais é ter um panorama abrangente das águas no território nacional, 
com seus ciclos e distribuição espacial e temporal, seus usos, interfaces 
entre qualidade versus disponibilidade e os conflitos entre usuários, com 
os impactos decorrentes, como os identificados pela Comissão Pasto-
ral da Terra. Deve-se também conhecer o sistema de gerenciamento de 
recursos hídricos, seus instrumentos de gestão, ações para segurança 
hídrica e enfrentamento de crises hídricas, como as que estão atingindo 
diferentes áreas do país nos últimos anos, dentre outros temas. Para 
tanto, pode-se contar com os relatórios anuais da Conjuntura de Recur-
sos Hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), que se constitui enquanto fonte de dados e informações 
valiosa para todos que estudam e trabalham com a gestão das águas nas 
bacias hidrográficas do país.
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Para o enfrentamento das crises hídricas, é preciso considerá-las 
como parte de um processo que tem causas naturais, sociais, econômi-
cas e culturais, com abrangências diferentes no tempo e espaço. Assim, 
as soluções igualmente terão que ser trabalhadas em múltiplas escalas 
de tempo e espaço, em um processo participativo e colaborativo com 
toda a sociedade. Dessa forma, as crises hídricas são oportunidades para 
avaliar o planejamento e gestão das águas nas bacias hidrográficas e se 
trilhar novos caminhos.

Destaca-se também a necessidade de considerar a organização do país 
como República Federativa, com seus entes – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios –, e a divisão dos poderes entre Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, cujo funcionamento tem interfaces diretas com o 
planejamento e a gestão das águas em bacias hidrográficas. Assim, é 
imprescindível conhecer e aplicar o marco legal existente, notadamente 
a Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal nº 9.433/1997, que instituiu 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como as deliberações do Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e as resoluções da ANA e 
a legislação específica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
no que se aplica às águas, com suas competências e atribuições.

Além disso, deve-se aplicar a Divisão Hidrográfica Nacional estabe-
lecida pelas Resoluções CNRH nº 30/2002, 32/2003 e 109/2010, o domínio 
das águas entre a União, os Estados e o Distrito Federal, e considerar as 
Resoluções ANA nº 399/2004 e nº 353/2013 para a classificação dos corpos 
hídricos e a presença de importantes rios fronteiriços e transfronteiri-
ços (Brasil, 2013). Esses aspectos são fundamentais para se estruturar o 
sistema de gestão participativa e integrada das águas e a aplicação de 
seus instrumentos de gestão.

As sazonalidades climáticas e meteorológicas do Brasil equatorial 
e intertropical têm levado a momentos de escassez de água para o 
abastecimento das diferentes demandas rurais e urbanas. Muitas vezes 
o planejamento quantitativo na produção de energia, para a alimentação 
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dos projetos agroindustriais e para as demandas de consumo hídrico 
das grandes cidades, tornam-se obsoletos em razão das secas e das 
irregularidades na distribuição pluviométrica. Assim, é preciso 
considerar as irregularidades climáticas em razão das próprias mudanças 
ambientais e climáticas intensificadas pelas ações humanas no âmbito do 
Antropoceno. Os fatos são reais e mensuráveis, tendo cada vez mais que 
se monitorar as mudanças climáticas e buscar medidas adaptativas no 
controle e gestão das secas e das inundações intensificadas pela sociedade.

Esses acontecimentos naturais, estimulados ou potencializados pelas 
ações humanas, orientam tanto a constituição e atuação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas, que são colegiados regionais do sistema de geren-
ciamento de recursos hídricos, quanto a aplicação dos instrumentos de 
gestão, notadamente a aplicação da outorga de direito de uso das águas e a 
elaboração e execução dos planos de recursos hídricos em bacias hidrográ-
ficas. Neste aspecto do planejamento, um dos desafios está na articulação 
do marco legal e a aplicação dos estudos de Geoecologia das Paisagens em 
conjunto com instrumentos da gestão dos recursos hídricos.

A importância dos estudos integrados: a Geoecologia 
das Paisagens aplicada no planejamento das bacias 
hidrográficas

A Geoecologia das Paisagens constitui-se de uma agregação de dife-
rentes olhares e práticas que podem efetivar ações de análise sistêmica, 
busca uma compreensão da totalidade complexa que constitui os terri-
tórios, nos quais se incluem a categoria espacial das bacias hidrográficas. 
Segundo Rodríguez e Silva (2016a), a Geoecologia das Paisagens foca as 
suas análises no sentido de compreender as paisagens naturais e antro-
po-naturais que constituem os territórios e, para tanto, assume uma 
abordagem sistêmica e interdisciplinar envolvendo os conceitos de es-
paço/paisagem natural, espaço geográfico e espaço cultural. Golubev 
(1999) acrescenta que essa abordagem teórico-metodológica observa as 
localizações e a distribuição dos fenômenos geográficos, buscando sua 
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identificação, análise, classificação e uma devida representação cartográ-
fica de acordo com a devida escala espacial.

Na concepção de um de seus maiores estudiosos, Rodriguez (2004) e 
Rodríguez e Silva (2016a), a Geoecologia das Paisagens, a partir de seu 
enfoque sistêmico da análise ambiental, considera que: (i) a natureza é 
uma organização sistêmica que corresponde a uma interação de seus 
diferentes geo e biocomponentes, assumindo estruturas e funcionamen-
tos próprios; (ii) os sistemas naturais podem ser transformados pelas 
ações humanas até determinados limites, em razão de diversos fatores 
socioeconômicos e culturais intrínsecos de cada território; e (iii) que a 
superfície terrestre corresponde a uma enorme diversidade de unidades 
e feições paisagísticas que são reflexos das interações entre Natureza 
e Sociedade em suas diversas dimensões e escalas espaciais. Dentre as 
diversas concepções de análise por meio de categorias analíticas, desta-
cam-se paisagem e espaço natural, espaço geográfico, paisagem cultural 
e território.

Ao assumir a bacia hidrográfica como uma categoria específica de 
análise, de planejamento e gestão, de unidade físico-territorial para a 
gestão das águas, concorda-se com a necessidade de considerá-la uma 
categoria híbrida, uma vez que as suas complexidades podem requerer 
a aplicabilidade de diferentes categorias de análises referenciadas: pai-
sagens naturais e culturais, espaço geográfico e território, conduzidas e 
integradas por meio da Geoecologia das Paisagens.

Assim, constitui-se enquanto desafio para os estudiosos e gestores das 
águas das bacias hidrográficas a aplicação dos fundamentos da Geocolo-
gia da Paisagem, com a análise integrada de aspectos naturais, sociais, 
econômicos e culturais para a definição de unidades da paisagem, do seu 
estado ambiental e de unidades a serem gerenciadas de forma sistêmica 
e articulada com o marco legal em vigência nos sistemas de gestão am-
biental e de gerenciamento de recursos hídricos. 
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A bacia hidrográfica como categoria de análise e 
planejamento ambiental

A análise espacial de um dado território possibilita que, no contexto 
atual da ciência geográfica, os planejadores elenquem diversas possibi-
lidades de categorização de enfoques teórico-metodológicos que estão 
diretamente correlacionadas com as metas e objetivos a serem alcança- 
dos. Uma bacia hidrográfica como categoria de análise envolve uma 
grande diversidade de componentes estruturais, de fluxos de matéria, 
energia e informações em razão da imensa complexidade dessa uni-
dade físico-territorial, além de que nela se espelham superficialmente 
as consequências e materializações das relações Natureza e Sociedade, 
tanto no contexto atual como na conformação espaço-temporal dessas 
inter-relações.

As bacias hidrográficas são analisadas diretamente em seu contexto 
hídrico, porém dentro de uma concepção sistêmica e geográfica, para 
que se entenda que os recursos hídricos, apesar de serem o objeto maior 
da análise e do planejamento, estão diretamente correlacionados com os 
outros geoelementos, processos naturais e com as complexas atividades 
socioeconômicas e culturais dessa unidade geoecossistêmica.

Na concepção de Rodríguez, Silva e Leal (2011), a noção de bacia hi-
drográfica pode ser entendida sob diversos ângulos que envolvem: (i) 
superfície terrestre drenada por um sistema fluvial contínuo e espacial-
mente definido; (ii) conjunto hídrico que escoa por um sistema fluvial 
e seu projetos hidráulicos; (iii) espaço físico-funcional que correspon-
de a um conjunto de terras drenadas, definidas por um corpo hídrico 
principal e delimitada pelo relevo como seus divisores de águas; (iv) cor-
responde a um conjunto de feições ambientais definidos por um sistema 
de drenagem; (v) unidade prioritária para análises quali-quantitativas 
dos recursos hídricos, fluxos de sedimentos e nutrientes de dado terri-
tório; (vi) unidade espacial que pode ser referencial para o planejamento 
e a gestão dentro das perspectivas hidroambiental e socioeconômica. 
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Afirmam ainda os autores que, a partir de um enfoque sistêmico, sus-
tentável e complexo, torna-se possível compreender como os recursos 
hídricos assumem um arranjo espaço-temporal dentro de determinado 
território representado por uma bacia hidrográfica, considerando a dis-
tribuição das águas com relação aos componentes geoambientais e os 
processos socioeconômicos, políticos e culturais.

Ortiz-Pérez (2005) relata que a interpretação das diferentes formas 
de uso das águas através de uma perspectiva hidroambiental possibili-
ta verificar como, em uma bacia hidrográfica, relacionam-se as práticas 
dos diferentes atores naturais, sociais, culturais e econômicos dentro 
de cada sistema/unidade natural, compreendendo, assim, como as ações 
humanas vão transformando paisagens naturais em paisagens cultu-
rais, impondo transformações antrópicas que se refletem nas condições 
hidroambientais e em seus estados de conservação.

A análise de uma bacia hidrográfica através do enfoque sistêmico e 
sustentável permite, segundo Rodríguez (2004), compreender as formas 
de interações das condições estruturais e processos de ordem natural, 
econômica, social, política e histórica que, de forma integrada, levaram à 
formação de um conjunto territorial que é composto por diferentes sis-
temas e feições socioambientais. A bacia hidrográfica em seu conjunto 
espacial constitui uma totalidade sistêmica que, por sua vez, articula-se 
em diferentes sistemas eco, geo e socioecossistemas. Compreender e apli-
car essa visão constitui-se em desafio para o planejamento e a gestão das 
águas nas bacias hidrográficas.

O Planejamento Ambiental de bacias hidrográficas 
a partir da perspectiva da Geoecologia das 
Paisagens

Ao visualizar a situação real de uma bacia hidrográfica, há que se 
remeter a uma leitura pretérita das condições da evolução natural e 
histórica de sua totalidade espacial e suas diferentes unidades geoe-
cossistêmicas originais e culturais. O passado repassa as informações 
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sobre a atual dinâmica e oferece possibilidades de se propor a insti- 
tuição de futuros cenários tendenciais como parte do planejamento. Nes-
sa perspectiva, ideias de evolução territorial de uma bacia hidrográfica 
no planejamento vêm aportar possibilidades de se projetar um futuro 
desejado, procurando antecipar a construção de possíveis caminhos a 
serem construídos em busca de uma maior e melhor sustentabilidade 
socioambiental por meio do conhecimento e de sua racionalidade.

Na opinião de Sepúlveda (2001), em sintonia com o exposto pelo pro-
fessor Mateo Rodríguez, o planejamento ambiental perpassa por três 
dimensões principais: (i) constituir um enfoque sistemático, de forma a 
permitir que se defina onde se pretende chegar e a melhor maneira de 
conseguir, isso a partir de um real conhecimento da situação atual; (ii) 
representar uma continuidade de coleta, análise sistemática e organi- 
zação de informações através da aplicabilidade de procedimentos teó-
ricos e metodológicos; e (iii) elaboração de um processo cognitivo, para 
prever e almejar o que se pretende alcançar e a forma de se chegar às 
metas estabelecidas. Os planejamentos e seus resultados pretendidos po-
dem assumir projeções de curto, médio e longo prazos.

O ponto de partida para o planejamento ambiental de uma bacia 
hidrográfica deve ser uma análise do espaço físico-natural, de forma a 
se obter resultados referentes às potencialidades e limitações dos seus 
sistemas ambientais. Objetiva-se, assim, estabelecer estratégias viáveis 
de uso e ocupação da terra, de uso e proteção das águas, dentre outras 
coisas, e viabilizar a instituição de projetos de âmbito sustentável.

Deve-se compreender que o planejamento de uma bacia hidrográfica, 
conforme Serrano (1991), pode assumir três perspectivas principais: (i) 
político administrativa, que corresponde a um conjunto de procedimen-
tos administrativos e de tomadas de decisões; (ii) técnica, que oferece 
processos de estudos avaliativos necessários para a implementação de 
decisões administrativas e de políticas públicas; e (iii) científica, como 
processos sistemáticos que assegurem os conhecimentos necessários so-
bre os sistemas ambientais.
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A ideia principal é que se articule um planejamento de consenso, 
pactuado entre os participantes e os que terão responsabilidades em 
sua execução, recorrendo ao uso de ferramentas sociais, pedagógicas e 
técnicas que resultem em políticas públicas que realmente venham a ser 
efetivadas no planejamento e na gestão das bacias hidrográficas, com a 
plena execução dos programas e ações planejados e a articulação com os 
demais instrumentos de gestão das águas e da gestão ambiental. 

No que concerne ao planejamento ambiental de uma bacia hidrográ-
fica, as políticas ambientais e hídricas são fundamentais e a aplicação da 
Geoecologia das Paisagens pode contribuir para a definição de medidas de 
sustentabilidade socioambiental em um contexto territorial e de cenários 
a serem alcançados na bacia hidrográfica. Assim, ao se planejar uma bacia 
hidrográfica, a Geoecologia das Paisagens e o Planejamento Ambiental 
devem conduzir a uma gestão ambiental e das águas que se insira no 
contexto de licenciamentos, fiscalização, administração e monitoramento, 
de forma a se cumprir normas de qualidade ambiental necessárias à sus-
tentabilidade socioambiental e também à segurança hídrica.

Barragán (1997) destaca que os processos de gestão ambiental devem 
envolver: (i) as formas de exploração dos recursos naturais voltados 
para a mineração, exploração agrícola, uso das águas, aproveitamento 
dos recursos biológicos, dentre outros; (ii) o uso dos serviços ambientais 
representados pelas unidades ambientais, paisagísticas naturais e cul-
turais; (iii) a conservação e melhoria da qualidade de vida, envolvendo 
ainda o fortalecimento das identidades culturais e tradicionais; e (iv) 
a manutenção da regulação ambiental dos sistemas naturais, funcio-
namento das áreas protegidas, ou seja, a geo-bio-sociodiversidade no 
contexto de uma bacia hidrográfica.

Já Rodríguez e Silva (2016b) destacam que na gestão de bacias hi-
drográficas é necessário agir no sentido de: (i) se restringir e controlar 
determinadas formas de uso e ocupação por meio de proteção e exclusão; 
(ii) se promover reabilitações de diferentes ambientes e espaços naturais 
e culturais, principalmente os de uso tradicional; (iii) se organizar os 
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ambientes de uso público; (iv) ordenar determinados espaços por meio 
de um zoneamento propositivo; e (v) instituir um programa de moni-
toramento geoecológico contínuo de forma a se permitir a previsão de 
cenários possíveis em um futuro próximo.

Nesse contexto, destacamos os estudos aplicados ao planejamento 
ambiental de bacias hidrográficas com base na Geoecologia das Paisa-
gens, visando subsidiar a elaboração de planos de recursos hídricos em 
sintonia com marcos legais específicos do sistema nacional de gerencia-
mento de recursos hídricos. 

Dibieso (2013) utilizou a análise integrada da paisagem no planeja-
mento ambiental da bacia hidrográfica do manancial do alto curso do 
Rio Santo Anastácio, com as etapas de inventário, diagnóstico, prog-
nóstico e elaboração de propostas para subsidiar a elaboração de Plano 
de Desenvolvimento e Proteção Ambiental desse manancial de abaste-
cimento urbano, conforme Lei Estadual nº 9866/1997 (São Paulo, 1997). 

Ressalta-se, também, a pesquisa de Trombeta (2019), com a apli- 
cação dos estudos de planejamento ambiental e análise da paisagem na 
abordagem de conteúdo dos planos de recursos hídricos previsto na Re-
solução CNRH nº 145/2012, na perspectiva de subsidiar a definição de 
áreas sujeitas à restrição de uso e de unidades especiais de gestão, visan-
do à proteção dos recursos hídricos.

Esses e outros estudos têm subsidiado a elaboração de propostas e 
projetos para aplicação na definição de áreas para planejamento e gestão 
de bacias hidrográficas, como os realizados na Unidade de Gestão de 
Recursos Hídricos do Rio Paranapanema, integrando ensino, pesquisa e 
extensão, como exposto no VIII WIPDSBH (Leal et al., 2021). 

Considerações Finais

O VIII WIPDSBH propiciou a troca de conhecimentos entre os 
participantes, o debate de temas atuais e de fundamentos para o de-
senvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas e a valorização da 
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atuação da Universidade junto ao sistema de gestão das águas e de 
gestão ambiental. Nesse sentido, agregamos ao debate alguns dos de-
safios para o planejamento e gestão das águas em bacias hidrográficas, 
ressaltando a aplicação da Geoecologia das Paisagens nos estudos e os 
subsídios para elaboração dos planos de recursos hídricos e a atuação 
compromissada da comunidade universitária no processo.

Há um longo caminho a ser percorrido, com muitas adversidades 
oriundas das forças de exploração da Natureza e da Sociedade, baseadas 
apenas na visão predatória de acúmulo de riquezas, sem se importar 
com a exclusão e sofrimento de grande parte da população e com a de-
gradação ambiental. 

Nesse sentido, a aplicação da Geoecologia das Paisagens no plane-
jamento e gestão das bacias hidrográficas constitui uma importante 
alternativa para o enfrentamento dessa situação e para a pactuação de 
ações integradas visando à sustentabilidade ambiental. O enfrentamen-
to deve ocorrer em múltiplas frentes nas universidades, principalmente 
em sua inserção na elaboração e execução de planos (de todos os tipos e 
temas), em especial os relacionados à água, por ser fonte de vida, agregan-
do-se visão sistêmica, de respeito pela natureza, de defesa da sociedade 
e da democracia. 
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