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Caros professores

Nós, membros da Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade do Estado de 
Goiás – REPEC, constituída por professores da Universidade Federal 
de Goiás – UFG, da Universidade Estadual de Goiás – UEG e Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, alunos de graduação e pós– 
graduação dessas universidades e professores de Geografia da Rede Estadual de 
Goiás, apresentamos a vocês esse material de uso escolar. Sua primeira edição 
foi publicada anteriormente, e agora estamos apresentando essa nova edição, 
revisada e atualizada.

A ideia de investir nossos esforços na construção desse material, no formato de 
fascículos didáticos, surgiu da nossa aposta em um relacionamento mais estreito 
e colaborativo entre professores da universidade e da escola. Entendemos, aliás, 
que essa relação de integração deve fazer parte das políticas e metas mais amplas 
das instituições envolvidas e dos projetos pedagógicos dos cursos de formação de 
professores e das escolas.

A equipe se propôs a elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região 
Metropolitana de Goiânia e sobre Goiás acreditando ser esse um caminho para 
aprimorar o trabalho docente com a Geografia Escolar e para estreitar os vínculos 
entre os professores da escola e os professores da universidade. Um princípio 
orientador desses fascículos é o de que se a cidade é o lugar da vida cotidiana 
de professores e estudantes, ela deve ser uma referência espacial importante na 
formação escolar e cidadã, especialmente no ensino de Geografia, que está voltado 
para a formação do pensamento geográfico.

Estabelecemos como eixo principal desse trabalho a Região Metropolitana 
de Goiânia e, a partir daí, foram produzidos alguns fascículos com temáticas 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Os temas são 
abordados de modo a possibilitar a construção de conhecimentos dos estudantes, 
com atividades problematizadoras voltadas para seu cotidiano, para seu lugar 
de vivência mais imediato, ao mesmo tempo em que procura fornecer dados, 
informações e conhecimentos mais sistematizados sobre essa Região.

Esperamos que façam bom proveito desse material nas aulas de Geografia; que ele 
possa contribuir com o seu trabalho, sendo incluído ao longo do ano, juntamente 
com outros materiais e atividades já planejados e que propicie boas reflexões e 
boas análises sobre as bacias hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia..
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Caro aluno

É com imensa satisfação que nós apresentamos este material, parte de uma 
coleção de fascículos, que traz importantes informações e atividades para 
que você construa seus próprios conhecimentos sobre Goiânia e sua Região 

Metropolitana.

Cada fascículo dessa coleção aborda uma temática diferente, sendo apresentada 
em várias seções interdependentes. Essas seções estão organizadas em cinco partes 
distintas, porém, complementares entre si, denominadas: Converse Comigo, 
Traços e Retratos, Mergulhando no Tema, O que foi que eu aprendi mesmo? e 
Antenado com a realidade.

Na primeira parte de cada seção, você será convidado para conversar sobre o tema 
abordado e receberá as primeiras informações sobre ele. Em Traços e Retratos, 
você começará a interagir com o assunto, de modo a produzir seu próprio 
conhecimento. No item Mergulhando no Tema, será nossa vez de apresentar mais 
informações, de maneira que você amplie seu aprendizado. No tópico, “O que foi 
que eu aprendi mesmo?”, você encontrará uma síntese do que foi estudado. Na 
última parte, “Antenado com a realidade”, o desafio é ampliar seu aprendizado 
relacionado à interação entre o seu dia-a-dia e o conhecimento construído a partir 
das contribuições da seção. 

Este fascículo objetiva, portanto, contribuir com a aprendizagem de Geografia 
sobre bacias hidrográficas, oferecendo material escolar que tem como referência 
o cotidiano do estudante, especialmente, que reside em Goiânia e sua Região 
Metropolitana. Espera-se que ele ajude o professor a orientá-lo a compreender as 
bacias hidrográficas de sua cidade e, com isso, elaborar seus próprios conceitos, 
além de desenvolver um pensamento geográfico. 

O fascículo está organizado em quatro seções. A primeira, denominada “E agora 
Joaquim?”, auxilia você a compreender a bacia hidrográfica e seus elementos, a 
partir de uma vivência hipotética desse personagem, também hipotético, mas 
que assim como parte da população das cidades, vivencia diversos problemas 
ambientais. O ciclo hidrológico e a dinâmica dos processos que ali ocorrem são 
abordados, no contexto da bacia hidrográfica.

A segunda seção, “Onde o rio faz a curva”, aborda a rede de drenagem, um dos 
componentes da bacia hidrográfica, com enfoque voltado para os cursos d’água 
presentes na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Apresenta ainda os 
diferentes termos utilizados para denominar os cursos d´água, além de aspectos 
relativos à geometria do conjunto desses cursos.

O lazer, associado à qualidade de vida, tão necessária à população, é contemplado 
na terceira seção, cujo título é “Brincando com água”. Realiza-se essa abordagem 
a partir da associação entre as formas de relevo e os cursos d´água, evidenciando 
atividades de lazer realizadas na RMG. 
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Na última seção “A culpa não é da chuva” o foco é o uso e a ocupação do solo 
urbano em bacias hidrográficas localizadas na RMG. Ao longo dessa seção 
evidencia-se que, instrumentos de planejamento urbano, aplicados a essa 
unidade de análise, devem ser elaborados e respeitados para que sejam evitadas 
ações contraditórias, que resultem em problemas ambientais. Assuntos como 
contaminação, assoreamento, inundações e alagamentos, presentes no cotidiano 
de parte da população, como na vida do “seu” Joaquim, nosso personagem, 
também permeiam todas as seções deste fascículo.

Logo, a partir de fotografias, mapas e tabelas, bem como de informações obtidas 
a partir de sites, filmes e indicações bibliográficas, observa-se que a alteração em 
qualquer um dos componentes físico-naturais da bacia hidrográfica pode gerar 
graves consequências para a qualidade de vida da população.

Desejamos que você aproveite ao máximo este fascículo, para aprender a Geografia 
dessas cidades.

Bons estudos!
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E AGORA JOAQUIM?

1
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Leia a história do “seu” Joaquim. Nela é possível perceber vários motivos 
pelos quais são importantes os conhecimentos obtidos na disciplina de 
Geografia, para a compreensão do nosso cotidiano.

Viver e sobreviver em situação  
de risco ambiental

“Seu” Joaquim veio para Goiânia há 30 anos em busca de melhores 
condições de vida para sua família. Quando saiu de Minas Gerais 
conseguiu reunir somente um pouco de dinheiro, alguns móveis de sua 
antiga moradia e roupas. Com o dinheiro que possuía e a venda dos 
móveis trazidos, comprou um lote com um “barracão” de três cômodos.

O lote que “seu” Joaquim adquiriu localiza-se numa área plana, que ficava 
encharcada na maior parte do ano, onde havia muitas árvores. Essa área 
encontra-se próxima a um ribeirão que tinha águas transparentes, onde 
ele poderia pescar com os dois filhos nos finais de semana. Apesar de 
morar próximo, o lote estava distante o suficiente para que as águas do 
ribeirão não atingissem sua casa nos dias de muita chuva. Além disso, 
pensou “seu” Joaquim:

– “Uai, que precinho bão!”

Ele mal sabia onde estava localizada sua casinha...

Com o tempo, “seu” Joaquim, trabalhando como pedreiro, economizava 
o que ganhava e aumentava seu barracão: sala, área de serviço e mais 
quartos iam formando sua moradia.

Como o local não possuía saneamento básico (água tratada, rede de 
esgoto e galeria de água pluvial), “seu” Joaquim e sua família utilizavam 
o ribeirão, em pontos diferentes, para o banho e para o lançamento de 
esgoto. Para beber e cozinhar, eles utilizavam a água da cisterna que 
“seu” Joaquim mesmo fez.

Com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais difíceis para todos. 
“Seu” Joaquim ficou sem trabalho, ele e sua família já não viam a beleza 

Converse
comigo!
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do lugar onde moravam. A vegetação deu lugar a novas construções, o 
ribeirão já não era tão limpo e morar próximo dele significava conviver 
com vários problemas: sempre que chovia, o terreno ficava inundado com a 
água do ribeirão, que transbordava, e com as águas das enxurradas vindas 
de ruas muito inclinadas. Essas ruas, que já tinham sido pavimentadas, 
ficavam em um morro perto de sua casa. Quando o tempo se firmava e 
por alguns dias não chovia, a terra secava completamente, tanto que os 
filhos de “seu” Joaquim sofriam com tosse, espirros e alergias e o mau 
cheiro tomava conta da região.

Certa vez, durante este período de estiagem, a cisterna secou e para não 
ficar sem água o “seu” Joaquim tentou aprofundá-la, mas encontrou 
algumas dificuldades. Sem conhecer o terreno ele se deparou com uma 
camada rochosa que o impediu de aprofundar a cisterna. E, nesse caso, 
não encontrou água. Esse fato o levou a receber apoio dos vizinhos.

Embora o “seu” Joaquim soubesse de todos os problemas que enfrentava 
no dia a dia, depois de alguns anos que já estava morando ali, ele sempre 
se questionava: “mudar daqui e deixar a vida construída? Mudar para 
onde? Como mudar sem dinheiro e sem trabalho fixo? E as amizades que 
fiz?” “Seu” Joaquim estava tão familiarizado com aquele lugar que se 
tornou compadre de “seu” Zé, um vizinho que morava do outro lado do 
morro, perto dali, numa área bem inclinada.

No dia 05 de novembro de 2007, ocorreu um fato que agravou ainda mais 
a situação de todos da família do “seu” Joaquim e de seus vizinhos. Em 
decorrência das condições ambientais da área onde ele morava e da forte 
chuva ocorrida neste dia, o “seu” Joaquim não teve muito tempo para 
pensar, precisou agir rapidamente em virtude da inundação do ribeirão. 
As consequências advindas dessa inundação serão sempre lembradas por 
ele e sua família e, ainda, por boa parte da população goianiense, visto 
que além de fazer parte de suas recordações, constituíram a primeira 
página dos principais noticiários dessa cidade.

Os problemas vividos por “seu” Joaquim e sua família estão diretamente 
ligados à maneira como ocorre o uso e a ocupação do solo em uma bacia 
hidrográfica. Em fevereiro de 2007, o jornal Tribuna do Planalto apresentou 
uma reportagem que contribuiu para entender alguns dos motivos pelos 
quais ocorrem inundações na Região Metropolitana de Goiânia, como é 
o caso do Setor São José, em Goiânia. Segundo a reportagem, “ali boa 
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parte das residências estão abaixo do nível de cheia máxima dos córregos 
Cascavel e Anicuns” (TRIBUNA DO PLANALTO, 2007).

As bacias hidrográficas que serão apresentadas, ao longo deste fascículo, 
dizem respeito principalmente àquelas que fazem parte da Região 
Metropolitana de Goiânia (RMG). Essa região é constituída pelos 
municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 
Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova 
Veneza, Santa Bárbara, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, 
Terezópolis de Goiás, e Trindade (GOIÁS, 2018).

Para compreender a realidade existente numa determinada área, esteja 
ela em situação de risco ambiental ou não, é preciso conhecer, além do 
uso e ocupação dessa área, as características físico-naturais da bacia 
hidrográfica onde essa área se localiza.

Veja como esse tema é importante para o seu dia a dia! Problemas urbanos 
como trânsito, transporte ou alagamentos ou inundações, frequentes 
no período chuvoso, estão relacionados diretamente com a forma, as 
características e o uso da bacia hidrográfica. Veremos isso com mais 
detalhes ao longo deste fascículo.

Utilizando sua imaginação e os conhecimentos que possui sobre a Região 
Metropolitana de Goiânia, dê continuidade à história de vida da família 
do “seu” Joaquim, coloque-se no lugar dele e relate o que ocorreu com 
ele e com a família dele, após a inundação do ribeirão Anicuns.
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Tracos
e retratos!

Após a leitura da história: “Viver e sobreviver em áreas em que ocorrem situações de 
risco ambiental” resolva as seguintes atividades:

1. Descreva o local onde “seu” Joaquim mora.

2. Escreva sobre as transformações que ocorreram no local onde “seu” Joaquim mora 
desde que chegou a Goiânia.

3. Apresente as causas da ocorrência de enchentes do ribeirão Anicuns.

4. Faça uma pesquisa em livros, revistas, jornais, internet e apresente as principais 
causas das inundações em áreas urbanas e, na sequência, relacione isso a sua cidade.

5. O “seu” Joaquim é uma dentre as diversas pessoas que residem em áreas em que 
ocorrem situações de risco ambiental e que enfrentam diariamente problemas como, 
inundações, poluição, falta de saneamento básico, baixa renda familiar, dentre outros. 
Utilizando como referência essa realidade, escreva uma carta para o prefeito da cidade 
onde você reside, pedindo para que a prefeitura tome providências.

6. Discuta com seus colegas e com o seu professor, os diferentes tipos de ocupação 
existentes em áreas em que ocorrem situações de risco ambiental, relacionando-os 
às possibilidades de ocorrência de problemas ambientais nessas áreas e, em especial, 
naquelas localizadas no seu município. 

7.	Identifique	no	mapa	da	rede	hidrográfica	da	Região	Metropolitana	de	Goiânia,	a	seguir,	
onde está localizado o ribeirão Anicuns e os principais cursos d’água existentes próxi-
mos da sua escola.
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Figura 01 – Rede Hidrográfica da Região Metropolitana de Goiânia/GO
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Identifique	e	marque	no	mapa	da	figura	01:

1. O local onde está situada a sua escola;

2.	Nome	da	bacia	hidrográfica	onde	ela	se	localiza;

3. O divisor d’água, as vertentes e a planície de inundação ou fundo de vale dessa bacia 
hidrográfica;

4.	Escreva	em	que	área	da	bacia	hidrográfica	sua	escola	está	localizada,	de	acordo	com	
os	elementos	que	compõem	essa	área,	conforme	apresentado	na	figura	02.	E	a	sua	casa,	
você	já	consegue	localizá-la	no	mapa	da	figura	01?	Peça	ajuda	ao	seu	professor!

Para dar continuidade aos conhecimentos já adquiridos, você vai estudar, 
a partir de agora, o que é uma bacia hidrográfica e os elementos que a 
compõem, relacionando-os com a sua realidade.

Observe a figura a seguir:

Figura 02 – Componentes de uma bacia hidrográfica
Fonte: Desenho do Professor Dr. Ivanilton José de Oliveira, realizado a partir da Maquete  

do Município de Goiânia (MORAIS, 2011), modificado pelas autoras.

Essa discussão será iniciada identificando os elementos que constituem 
uma bacia hidrográfica, com enfoque para a bacia onde se localiza a sua 
escola, para posteriormente, compreender melhor essa temática.



16 BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Você localizou e observou no esquema da figura 01,  os elementos 
da bacia hidrográfica onde a sua escola se situa. Esse é um tema 
de estudo de vários investigadores (no final do fascículo há uma 
lista de autores que pesquisam essa temática).

Veja agora uma explicação que esses estudiosos dão para cada um dos 
elementos que fazem parte da bacia hidrográfica.

Conforme você notou, no esquema apresentado de uma bacia hidrográfica, 
as vertentes, o divisor d’água, a planície de inundação, a cobertura 
superficial e o substrato rochoso são alguns dos elementos que a compõem. 
A seguir estão alguns conceitos que o auxiliam a compreendê-la melhor. 

A rede hidrográfica é composta por cursos d’água que convergem 
para um determinado córrego, ribeirão ou rio. Além da água que escoa 
em superfície, parte dela infiltra, preferencialmente, nas áreas mais 
altas e planas da bacia hidrográfica, de acordo com o tipo de material 
da cobertura superficial, do uso e ocupação do solo e do tipo de rocha 
existente. Essas áreas se consituem em locais de recarga da bacia. A água 
que aí infiltra é armazenada ou percola em subsuperfície, podendo aflorar 
em determinado ponto da vertente. Esses locais onde a água aflora na 
vertente são denominados de nascentes.

Quando você está caminhando em uma região que tem certa inclinação, 
está em uma das vertentes da bacia hidrográfica. Se você consegue 
visualizar a parte mais alta do lugar onde você se localiza, estará vendo 
o divisor de águas. Portanto, a área no terreno que se encontra abaixo do 
divisor de águas, até a linha formada pelo nível máximo do curso d’água, 
compõe a vertente.

As vertentes, que são as inclinações do terreno, apresentam formas muito 
variadas. Mesmo inclinações muito baixas, dando a impressão de serem 
planas, configuram formas específicas de vertentes. Por causa de suas 
formas ao longo dessas inclinações, as vertentes podem ser classificadas 
em côncavas, convexas e retilíneas. Observe esses exemplos na figura 03.

Mergulhando
no tema!
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Desta forma, o divisor de águas, também conhecido como espigão ou 
interflúvio, refere-se à linha ou área separadora das águas pluviais (da 
chuva), conforme expressa a figura 04. Como exemplos de divisores d’água 
têm-se as cristas e topos de serras, colinas e morros. Na RMG, assim como 
na maior parte do Brasil, as rodovias Federais e Estaduais localizam-se 
em divisores d’água ou próxima a esses.

Quando superfícies planas são inundadas por ocasião das cheias, por 
causa da elevação do nível de água dos cursos, além de suas calhas (leito 
menor), para locais planos e mais altos que as calhas, situados em suas 
margens (leito maior), essas áreas são denominadas de planícies de 
inundação, conforme pode ser observado na figura 05. 

O substrato rochoso, comumente denominado rocha matriz, refere-se 
às rochas que ocorrem em diversas profundidades, podendo até mesmo 
aflorar na superfície da bacia hidrográfica.

A cobertura superficial é constituída pelos elementos da paisagem 
originados pela decomposição do substrato rochoso, ou de solos 
formados em outros locais e transportados conforme pode ser observado 
na figura 06. A cobertura superficial, em grande parte da área urbana, 
está encoberta, localizando-se abaixo das construções (casas, asfalto etc.).  
A figura 07 é um exemplo dessas transformações na paisagem. Portanto, 
ao verificar os elementos que constituem a bacia hidrográfica, destaca-se 
a importância do uso e ocupação do solo, visto que ele também interfere 
na dinâmica dela. Esse tema será abordado de forma especial na última 
parte deste fascículo.

Figura 03 – Vertentes nas margens do ribeirão Caveiras, Goiânia/GO.  
Vista a partir da Avenida Perimetral Norte

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.
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Pelo que você observou na figura 02, localizada na página 13, além dos 
elementos que compõem a bacia hidrográfica em superfície, como os 
cursos d’água, as construções, a vegetação, existem ainda a cobertura 
superficial e o substrato rochoso. Por isso, é possível subdividir uma porção 
da superfície terrestre a partir da delimitação de bacias hidrográficas, 
considerando que ela tem limites em superfície e em profundidade.

Assim é possível dizer que a bacia hidrográfica é considerada desde a 
área de drenagem que contém o conjunto de cursos d’água que convergem 
para o curso principal, e que inclui a cobertura superficial e o substrato 
rochoso. Essa área de drenagem é limitada em superfície pelos divisores de 
água. Tais divisores são constituídos pelos pontos mais altos do terreno e 
separam uma bacia hidrográfica das demais bacias (Jorge e Uehara, 1998).

Figura 06 – Cobertura superficial, Setor Goiânia 2, 
Goiânia/GO.

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 07 – Uso e ocupação do solo em área urbana. 
Vista geral de Goiânia/GO a partir do Morro do Além.

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008

Figura 04 – Esquema de um divisor d’água. Figura 05 – Planície de inundação do córrego Botafogo, 
Setor Criméia Leste, Goiânia/GO.

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.
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Com base nos conhecimentos que você adquiriu até esse momento, é 
possível dizer que Goiânia possui um conjunto de bacias hidrográficas. De 
acordo com a dimensão da bacia hidrográfica, alguns estudiosos utilizam 
também as denominações de sub-bacias e microbacias. Vamos continuar 
chamando todas de bacias hidrográficas, considerando que embora as 
dimensões sejam diferentes, há similaridades quanto aos processos que 
atuam em cada uma delas. Veja na figura 08, a seguir, aquelas que fazem 
parte do município de Goiânia.

Conforme você está aprendendo, há vários elementos que compõem 
a bacia hidrográfica. Mas, para que você consiga compreender melhor 
qual a dinâmica desses elementos no ambiente urbano em geral, ou da 
cidade onde você mora, é necessário associá-los ao ciclo hidrológico. Por 
essa razão, você vai conhecer um pouco mais o funcionamento do ciclo 
hidrológico em uma bacia hidrográfica.

Agora	você	já	consegue	explicar,	do	seu	jeito,	o	que	é	uma	bacia	hidrográfica?	Faça	um	
desenho	de	uma	bacia	hidrográfica,	 indicando,	por	meio	de	setas,	o	sentido	do	fluxo	
d’água e elabore um texto explicando o que você entendeu.
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Figura 08 – Bacias Hidrográficas de Goiânia (GO)
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Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica

A energia do Sol associada à força dos ventos e da gravidade gera a 
movimentação da água presente na atmosfera, na superfície terrestre e 
em subsuperfície. O conjunto dos processos relacionados à movimentação 
e ao armazenamento da água na bacia hidrográfica é denominado ciclo 
hidrológico. Observe a representação a seguir.

Figura 09 – Ciclo Hidrológico
Fonte: Desenho do Professor Dr. Ivanilton José de Oliveira, realizado a partir da Maquete  

do Município de Goiânia (MORAIS, 2011), modificado pelas autoras.

A partir dos elementos representados na figura 09, é possível destacar 
que a evaporação, a evapotranspiração, a condensação, a precipitação, o 
escoamento (superficial e fluvial), a infiltração e a percolação, são os principais 
processos que fazem parte do ciclo hidrológico na bacia hidrográfica.

A evaporação é o processo pelo qual se verifica a transformação de um 
líquido em vapor. É assim que a água das superfícies líquidas (oceanos, 
lagos, rios etc.) chega à atmosfera. Dentre as principais superfícies líquidas 
da RMG, destacam-se o rio Meia Ponte, os ribeirões Anicuns e João Leite, 
os córregos Cascavel e Botafogo.
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A evapotranspiração engloba além da evaporação da água do solo, 
a transpiração das plantas e dos animais, por efeito da radiação solar. 
Um exemplo desse processo ocorre na RMG em decorrência das áreas 
verdes; das arborizações das ruas e praças; e das reservas florestais, como 
o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, o Jardim Botânico, o Lago 
das Rosas e o Bosque dos Buritis.

É importante ressaltarmos que os efeitos benéficos da arborização estão 
relacionados mais diretamente às áreas onde ela se localiza. Portanto, a 
arborização dos ambientes urbanos não deve se restringir aos parques, 
por exemplo.

Em Goiânia foi realizado o mapeamento das áreas verdes. A partir desse 
mapeamento observou-se que a região noroeste de Goiânia é a que possui 
maior área total, representando aproximadamente 23%. Destaca-se que a 
maior contribuição advém das arborizações particulares, representando 
aproximadamente 44% (AMMA, 2008). Esse aspecto expressa a 
importância da manutenção das arborizações, por exemplo, no interior 
dos lotes residenciais e nas áreas públicas, para auxiliar na infiltração da 
água no solo.

A infiltração é a penetração da água no subsolo. Ela depende do relevo, 
da existência de vegetação e profundidade das raízes, da porosidade 
do solo ou da rocha, ou ainda da própria umidade do solo no momento 
da precipitação. Com a impermeabilização por asfalto, calçamentos, 
edificações entre outros, a infiltração torna-se quase nula.

A precipitação refere-se à água pluvial que cai na superfície terrestre, 
no estado líquido ou sólido, como a chuva, o granizo e a neve. Ela é 
responsável por retornar a maior parte da água doce à superfície terrestre.

A água proveniente da precipitação, que se desloca sobre a superfície 
terrestre e que chega a um curso d’água e/ou no mar, corresponde à 
água de escoamento superficial. Em Goiânia, principalmente nas áreas 
centrais, tem-se presenciado uma grande quantidade de água sendo 
escoada superficialmente durante o período chuvoso, devido à grande 
quantidade de superfícies impermeabilizadas. 

Já as águas presentes nos rios, ribeirões e córregos, correspondem ao 
escoamento fluvial. O aumento do escoamento superficial em geral 
repercurte no aumento, por vezes rápido, da vazão dos cursos d’água, 
causando inundações das áreas ribeirinhas.
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A condensação representa a mudança de estado da água na atmosfera 
terrestre, de gasoso para líquido. Para esse processo é necessário que haja 
umidade e partículas em suspensão, como, por exemplo, poeiras e outros 
fragmentos muito pequenos.

A percolação constitui-se no movimento da água entre os vazios conectados 
no solo e na rocha. A percolação da água contribui para que ocorra o 
seu armazenamento, por exemplo, entre partículas de solo, formando um 
nível subsuperficial, denominado de freático. Quando a água subterrânea 
forma aquíferos mais profundos, seu armazenamento ocorre nos vazios 
das rochas. Logo, a percolação ocorre pela movimentação da água no 
subsolo, até o seu afloramento em determinados locais das vertentes de 
uma bacia hidrográfica, formando as nascentes. 

Ao acompanhar os diferentes processos do ciclo hidrológico, você 
pode observar a movimentação da água, desde a evaporação e a 
evapotranspiração, até o momento em que ela alcança os vazios do solo ou 
rocha, onde é armazenada temporariamente nos aquíferos. Especialmente 
na região do Brasil onde se encontra a RMG, as nascentes decorrentes do 
afloramento dessas águas possibilita aos cursos d’águas a condição de 
perenes. Isto é, eles possuem água ao longo de todo o ano, mesmo em 
períodos de estiagem. 

Os reservatórios de armazenamento da água subterrânea são denominados 
aquíferos. A seguir você aprenderá um pouco mais sobre eles.

Água subterrânea

Embora a água subterrânea seja geralmente denominada de “Lençol 
Freático”, deve ficar claro que essa água não se constitui em “rios” 
subterrâneos, exceto aquelas localizadas em rochas cársticas (calcárias), 
pois quando se fala no termo “Lençol Freático” a impressão que se tem 
é a de uma ‘superfície’ contínua de água armazenada em subsuperfície.

Em específico, os rios subterrâneos são cursos d’água que em geral são 
formados em superfícies e por meio de feições denominadas de sumidouros, 
passam a fluir em subsuperfície. A água que percola essas rochas, quando 
ácida, faz com que ocorra um processo denominado de dissolução, 
formando cavidades, que, a partir de determinadas características, são 
denominadas de cavernas, por onde correm esses rios. Por ser possível 
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a ocorrência de outros tipos de aquíferos em rochas calcárias, os rios 
subterrâneos correspondem a um tipo de aquífero cárstico.

Assim, a água que infiltra no solo e ou no substrato rochoso é responsável 
pelo armazenamento de boa parte da água potável. Ou seja, essas águas 
que infiltram é que alimentam os rios e ribeirões permanentes e também 
as cisternas e os poços profundos. Se as águas das chuvas escoarem na 
superfície, em proporção muito maior que sua infiltração, a recarga da 
água subterrânea é diminuída e por isso, o seu volume também é reduzido. 

Desse modo, além do aquífero cárstico formado em regiões de rocha 
calcária, existem os porosos e os fissurais. Os porosos podem ser 
exemplificados como sendo formados por solos ou por rochas sedimentares, 
principalmente areníticas, a qual permite a concentração da água devido à 
sua alta porosidade. Situado especialmente neste tipo de rocha, destaca-se 
no Brasil o Aquífero Guarani. Já o aquífero fissural pode ocorrer quando 
a água é armazenada nas cavidades interconectadas, existentes em falhas, 
condutos ou fraturas das rochas.

Em Goiânia, os aquíferos relacionados ao substrato rochoso são do tipo 
fissural e são associados a poços profundos. No caso das cisternas, retira-
se água dos aquíferos porosos existentes nos solos. É importante observar 
também que esses últimos são mais rasos e que existe uma maior 
probabilidade de contaminação. 

No Brasil, existe também um aquífero denominado Alter do Chão, 
localizado entre os estados do Pará, Amazonas e Amapá. É considerado o 
maior aquífero do mundo em volume de água e também está situado em 
rocha sedimentar arenítica.

Conforme representado na figura 10, podemos observar que as cisternas 
mais rasas estão localizadas nos solos associados aos aquíferos porosos. 
Já os poços mais profundos localizam-se predominantemente em rochas, 
formando aquíferos porosos ou fissurais ou ainda, os cársticos.

A partir do contexto apresentado, é possível perceber que a relação 
existente entre o ciclo hidrológico, a bacia hidrográfica e a interferência 
humana em alguns dos seus componentes, explica diversas situações 
vividas por muitas pessoas na RMG e em outras partes do estado de 
Goiás, no Brasil e no mundo.
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Nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, vemos que os 
cursos d’água aumentam sua quantidade de água no período de chuva, a 
ponto de ocorrerem inundações, diminuindo sua quantidade de água no 
período de estiagem. Esse fato mostra uma das relações existentes entre o 
ciclo hidrológico e a bacia hidrográfica. Dentre os elementos da paisagem 
que evidenciam essa relação, destacam-se o relevo, a vegetação e o uso 
e ocupação do solo, temas que serão abordados ao longo deste fascículo.

Figura 10 – Tipos de aquíferos
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Figura 11 – Tira em quadrinhos do Kateca.
Fonte: O popular, 20 de outubro de 2007.

Leia	a	tira	em	quadrinhos	da	figura	11	e	realize	as	seguintes	atividades:	

1. Converse com seus colegas e com seu professor sobre os temas centrais da tira em 
quadrinhos. 

2. Relacione esses temas a áreas em que ocorrem situações de risco ambiental, e às 
áreas do bairro onde você mora.

3.	Considerando-se,	na	mesma	bacia	hidrográfica,	a	ocorrência	de	desmatamentos	e	
de impermeabilização em áreas planas e altas, situadas próximas aos divisores, o que 
poderia ocorrer com as nascentes dos cursos d’água, localizadas nas vertentes dessa 
bacia	hidrográfica?	E	na	estação	chuvosa,	se	próximo	à	planície	dessa	bacia	também	se	
localizassem	edificações,	o	que	aconteceria?

4. Apresente duas ações relacionadas ao uso e ocupação do solo, que poderiam modi-
ficar	os	processos	de	infiltração	e	de	armazenamento	da	água	subterrânea,	de	modo	a	
amenizar os problemas apresentados na tira em quadrinhos.
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Você	viu	que	a	definição	de	bacia	hidrográfica	inclui,	dentre	outros	elementos,	a	rede	de	
drenagem,	a	vertente,	os	divisores	d’água,	a	planície	de	inundação,	a	cobertura	superfi-
cial	e	o	substrato	rochoso.	Logo,	a	bacia	hidrográfica	abrange	a	área	de	drenagem	super-
ficial	 e	 sua	porção	em	profundidade.	 Esse	 arcabouço	 inclui	 os	 componentes	do	 ciclo	
hidrológico,	ligados	à	movimentação	da	água	na	bacia	hidrográfica.

Foi	exemplificado,	em	relação	às	áreas	urbanas,	como	é	o	caso	de	Goiânia,	que	qualquer	
interferência	em	um	dos	componentes	desse	ciclo	pode	resultar	em	modificações	em	
todo	o	processo	de	 recarga	da	água	subterrânea,	modificando	a	altura	do	nível	 freá-
tico	e,	consequentemente,	o	regime	fluvial	(que	será	abordado	na	próxima	seção).	Essas	
modificações	podem	gerar	uma	diminuição	drástica	do	volume	de	água	do	curso	d’água	
principal, no período de estiagem, ocasionando, por exemplo, a escassez ou raciona-
mento da água. Na época das chuvas, o aumento de seu volume pode ocasionar enchen-
tes	e/ou	inundações.	A	população	ribeirinha	é	a	que	mais	sofre	com	a	modificação	das	
condições do terreno pela impermeabilização. Além disso, a construção de uma rede de 
água pluvial mal dimensionada faz com que a quantidade de água escoada nos perío-
dos de maior intensidade de chuvas seja responsável pelos alagamentos, comumente 
situados em áreas mais planas e urbanizadas. Esse tema será discutido de forma mais 
abrangente na próxima seção.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 
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Antenado
com a realidade

Com o objetivo de ampliar seus conhecimentos, leve para a sala de aula reportagens 
que evidenciem problemas ambientais existentes na RMG, para serem discutidos com 
seus colegas e com seu professor. 

Agora que você já tem algumas informações sobre os problemas ambientais existentes 
na RMG, entreviste um morador que tenha vivenciado alguma circunstância que tenha 
significado	para	ele	uma	situação	de	risco	ambiental.	Utilize	o	seguinte	roteiro:

1 Nome do morador.

2. Idade.

3.	Local	de	moradia	atual	(setor,	rua).

4. Quantidade de pessoas que moram ou moravam com ele na mesma casa.

5. Situação de risco vivida.

6.	Local	onde	vivenciou	a	situação	de	risco	(setor,	rua).

7. Mês e ano de ocorrência.

8.	Prejuízos	financeiros.

9. Danos pessoais.

10,	Pessoas	ou	instituições	que	ajudaram	durante	ou	após	o	incidente.

11. Explicação que o morador dá para a situação vivenciada por ele.

12, Explicação dada por você, após o que aprendeu, sobre a situação vivenciada pelo 
morador.

13. Acrescente outras informações que você julgue necessário para compreender o fato 
que ocorreu.

Com	ajuda	do	seu	professor	e	dos	seus	colegas	de	sala,	reflita	sobre	a	
seguinte frase: “Sem prevenção, o rio seca e na inundação, a culpa não 
é da chuva”.
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Você pode conhecer mais sobre as bacias hi-
drográficas	no	Brasil	e	em	Goiás.	Para	auxiliá-lo,	
seguem abaixo algumas indicações de sites e de 
um	filme.

Sites e	filme	relacionados:

•  h t t ps : // w w w.go ian ia .go .gov.br/ w p - u -
ploads/2019/10/Pontos-cr%C3%ADticos-e-
-alagamentos.pdf: neste documento você vai 
encontrar os pontos críticos de alagamentos 
em vias públicas de Goiânia.

• https://caminhodasaguas.org.br/: neste site 
você pode encontrar informações sobre as 
principais	 bacias	 hidrográficas	 brasileiras,	

além de notícias, jogos e brincadeiras sobre 
a temática.

• https://www.embrapa.br/contando-ciencia/
jogos: jogos sobre cuidados com o ambiente, 
controle de erosões e manejo de resíduos.

•  www.ana.gov.br: site da Agência Nacional de 
Águas que objetiva implementar e coordenar 
a gestão dos recursos hídricos e regular o 
acesso à água.

Com o objetivo de ampliar seus conhecimentos 
sobre a ocupação de áreas em situação de risco 
ambiental	sugere-se	o	filme:	“As	margens	da	Vila	
Roriz”, Diretor Luis Cam.

https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2019/10/Pontos-cr%C3%ADticos-e-alagamentos.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2019/10/Pontos-cr%C3%ADticos-e-alagamentos.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2019/10/Pontos-cr%C3%ADticos-e-alagamentos.pdf
about:blank
http://www.cnpsa.embrapa.br/jogos
http://www.cnpsa.embrapa.br/jogos
http://www.ana.gov.br/
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ONDE O RIO FAZ A CURVA

2
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Leia a charge da figura 01 a seguir e reflita sobre as questões abaixo:

Figura 01 – Charge Marcos Mulher de 2014
Fonte: https://www.humorpolitico.com.br/marcos/agua-pelo-cano/. Acesso em: 26/03/2022

Você saberia explicar para o Geraldinho de onde a água vem e para onde 
ela vai? O que aconteceu com Geraldinho já aconteceu na sua casa? Você 
sabe por qual motivo isso aconteceu?

Para explicar o que aconteceu com Geraldinho, é importante entender de 
onde a água vem e para onde ela vai. Para isto você vai aprender, nesta 
seção, um pouco mais sobre a rede de água pluvial e sobre os cursos 
d’água que fazem parte da rede de drenagem da RMG, compreendendo-
os como componentes de uma bacia hidrográfica.

Na maior parte do município de Goiânia ocorrem cursos d’água de parte 
da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, o qual tem suas nascentes dentro 
dos limites dos municípios de Itauçu e Taquaral de Goiás, cerca de 80 km a 
noroeste da capital do estado e possui extensão de aproximadamente 471,6 
km. O trecho do rio Meia Ponte que atravessa Goiânia é alimentado por 
um conjunto de córregos e ribeirões, que podemos chamar de tributários, 
a exemplo do João Leite, Anicuns e Caveiras.

Esses cursos d’água compõem parte da rede de drenagem de Goiânia. 

Converse
comigo!

https://www.humorpolitico.com.br/marcos/agua-pelo-cano/
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O termo drenagem é utilizado para descrever o escoamento concentrado 
das águas sobre a superfície terrestre por meio de cursos d’água (rios, 
córregos e ribeirões) ou de valas, tubos e túneis artificiais.

A partir dessa definição nota-se que a rede de drenagem constitui-se num 
dos elementos que fazem parte da bacia hidrográfica. Assim, alterações 
realizadas em qualquer um dos componentes da bacia hidrográfica 
podem ser percebidas em uma rede de drenagem.

Um exemplo que ilustra esse aspecto é a inundação recorrente na avenida 
T-9, em Goiânia. A grande quantidade de água escoada em superfície, 
devido à impermeabilização do solo, à retirada da cobertura vegetal e 
às alterações das nascentes, associadas à extensão e à forma da bacia 
hidrográfica, direciona uma grande quantidade de água para o córrego 
Vaca Brava. Como resultados desse fato, divulgados na mídia goianiense, 
ocorreram perdas econômicas e, paralelamente, a busca de alternativas 
para minimizar ou extinguir os referidos problemas ambientais.

A partir desse exemplo buscou-se evidenciar que os problemas que 
acontecem na rede de drenagem não estão relacionados apenas aos que 
ocorrem ao longo dos cursos d’água. Eles também estão relacionados ao 
processo de uso e ocupação do solo existente na área da bacia hidrográfica, 
que na cidade apresenta-se mais modificada que na área rural.

Para entender a dinâmica da rede de drenagem urbana é necessário 
entender que existem redes de drenagem naturais e artificiais. O primeiro 
caso diz respeito aos rios, ribeirões e córregos, e o segundo, refere-se à 
rede de águas pluviais. A rede de águas pluviais coletam águas da chuva 
e as drenam para os cursos d’água da cidade. Por isso, há uma interligação 
entre essas duas redes na bacia hidrográfica.

Você irá entender agora como isso ocorre em Goiânia, na RMG ou em 
outras cidades.

Em Goiânia, nas áreas centrais, grande parte das águas de precipitação, 
por causa da impermeabilização do solo, escoa superficialmente até uma 
rede de drenagem de águas pluviais. Em geral, essas águas pluviais são 
lançadas no leito de um curso d’água, através de tubulações construídas 
para esse fim, conforme a figura a seguir.
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Figura 02 – Ribeirão João Leite, localizado na porção norte de Goiânia/GO

Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Além dos cursos d’água que correm em seu leito original, é comum em 
áreas urbanas a existência também de cursos d’água artificiais, ou seja, 
canalizados. São exemplos disso em Goiânia, o Botafogo e o Cascavel, 
cujas nascentes situam-se na porção sul da cidade. Observe na figura 03 
um exemplo:

Figura 03 – Trecho do córrego Cascavel canalizado. Foto a partir da Av. Castelo Branco, Goiânia/GO

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.
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Tracos
e retratos!

Conforme você observou na cidade, a bacia hidrográfica, bem como 
a rede de drenagem, em decorrência do processo de uso e ocupação 
do solo apresenta características específicas devido, por exemplo, à 
impermeabilização do solo, à canalização dos cursos d’água etc.

A infiltração da água da chuva no solo ocorre com menor intensidade 
em decorrência do grande índice de impermeabilização da superfície 
nas cidades, devido à pavimentação, à construção de ruas, calçadas e 
edifícios. Isso, por sua vez, dificulta a recarga da água subterrânea. Como 
consequência em eventos chuvosos intensos tem-se um excedente de água 
superficial que, ao escoar diretamente para os cursos d’água, ocasionam 
o aumento da vazão desses cursos. Logo, a urbanização desordenada 
e a impermeabilização dos solos são alguns dos fatores que podem 
ocasionar problemas ambientais, tais como, inundações, alagamentos e 
deslizamentos de terra.

Você sabia que, além da impermeabilização do solo, outro problema 
ambiental que contribui para a ocorrência de enchentes, inundações, 
alagamentos é o lixo jogado e, em especial, os que são lançados na rede 
de drenagem? Ou seja, o lixo jogado nos bueiros, nas bocas de lobo e 
cursos d’água causa entupimento nos sistemas canalizados e dificulta o 
escoamento das águas superficiais.

Para	 evidenciar	 algumas	 características	 específicas	 dos	 cursos	 d’água	 existentes	 em	
Goiânia, realize as seguintes atividades:

1.	Pesquise,	na	internet	ou	em	conversa	com	familiares,	quais	são	os	cursos	d’água	de	
Goiânia que são canalizados.

2.	Após	esta	pesquisa,	localize	na	figura	08,	apresentada	na	primeira	seção	deste	fascí-
culo	(página	18),	os	córregos	de	Goiânia	que	são	canalizados.
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Como você pôde ver anteriormente, a impermeabilização e o 
lixo disposto inadequadamente causam vários problemas para 
o ambiente. Além dos impactos já abordados, relativos ao uso do 
solo inadequado na bacia hidrográfica, há aqueles relacionados 

à qualidade da água que será consumida. O lançamento de esgoto a 
céu aberto, por exemplo, contamina rios, lagos e águas subterrâneas, 
ocasionando também a proliferação de doenças.

Além disso, essa sujeira provocada pelo lixo (figuras 04, 05 e 06, página 37), 
além de entupir a canalização, impedindo a drenagem da água pluvial, 
gera o contato da água poluída com as pessoas, durante os episódios de 
alagamento.

A água do alagamento, ao entrar em contato com o esgoto, intensifica 
a exposição da população à contaminação. Como resultado tem-se a 
ampliação da vulnerabilidade da população a doenças como leptospirose 
e hepatite. Portanto, a existência do sistema de saneamento básico nas 
áreas urbanas pode minimizar impactos à saúde da população. Observe 
na tabela 01, a porcentagem do atendimento por serviços de saneamento 
básico realizados no Brasil, em Goiás e na RMG.

População abastecida 
com água tratada (%)

População atendida com 
coleta de esgoto (%)

Região Metropolitana  
de Goiânia 90,52 56,06

Goiás 85,62 41,51

Brasil 82,5 48,6

Tabela 01 – População atendida pelos serviços de água e esgoto
Fonte: Modificado de <http://dx.doi.org/10.21527/2237-6453.2017.41.498-522>. Acesso em 05/04/2022.

Mergulhando
no tema!
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Observa-se que, embora a RMG tenha uma porcentagem de atendimento 
superior à do Brasil e à de Goiás, destaca-se que isso não significa uma 
homogeneidade desse atendimento em todos os municípios e/ou bairros. 
Como exemplos da necessidade dessa ampliação, é possível citar a existência 
de esgoto a céu aberto, fossas sépticas, fossas negras, cisternas, tubulações 
mal dimensionadas, entre outros, principalmente em municípios do 
entorno de Goiânia, bem como em algumas áreas dessa cidade. Logo, existe 
a necessidade preemente de se ampliar esse atendimento.

Agora que você já sabe a relação entre uma drenagem, uma rede de 
drenagem e uma bacia hidrográfica – e que nas cidades, têm algumas 
características específicas – e, ainda, que o lixo é um dos fatores relevantes 
para compreender os problemas ambientais existentes, relacionados às 
interferências da população no ciclo hidrológico, tanto no que se referem 
à drenagem pluvial, quanto à fluvial, serão abordados agora conceitos 
específicos, relativos à rede fluvial. Assim, fica mais fácil compreender 
as terminologias comumente utilizadas, inclusive já mencionadas neste 
fascículo, para designar os diferentes cursos d’água. Ao utilizar essas 
terminologias, você estará hierarquizando-os, reconhecendo padrões e 
assim compreendendo melhor o seu funcionamento na rede de drenagem.

Antes de conceituar as terminologias aplicadas aos canais fluviais, é 
importante compreendê-las na rede de drenagem. Uma rede de drenagem 
fluvial corresponde à área que abrange um conjunto de cursos d’água 
tributários (afluentes e subafluentes), que deságuam no curso principal. 
A rede de drenagem na bacia hidrográfica é composta pelo curso d’água 
principal, que pode ser um rio, ribeirão ou córrego. Quando o curso 
d’água principal é um rio, por exemplo, seus afluentes serão ribeirões e os 
subafluentes, córregos.

A origem das águas dos canais fluviais advém da água da chuva, que 
escoa superficialmente e da água subterrânea. No caso da RMG, por 
exemplo, a água subterrânea alimenta os cursos d’ água, quando aflora em 
superfície por meio das nascentes. Os canais fluviais possuem diferentes 
nomenclaturas, dentre elas, a denominação de rios, os quais se constituem 
em canais fluviais de água doce que sofrem influências do clima.

Os cursos d’água podem ser classificados, segundo o regime de 
escoamento, em três tipos: efêmeros, intermitentes (ou temporários) e 
perenes. Os cursos d’água perenes são os que apresentam fluxo de água 
durante o ano todo, porque são alimentados pelas nascentes advindas 
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das águas subterrâneas, além das águas pluviais. Os intermitentes ou 
temporários são aqueles que secam durante um período do ano, em 
virtude do rebaixamento do nível freático. Já os cursos efêmeros surgem 
somente em determinadas épocas do ano, por ocasião das chuvas e/ou 
por curtos períodos após elas.

Para compreender o regime de escoamento dos cursos d’água presentes 
na RMG, é necessário destacar que essa região encontra-se inserida no 
Domínio Morfoclimático do Cerrado, o qual apresenta apenas duas 
estações do ano bem definidas: uma seca e outra chuvosa. Desse modo, os 
cursos d’água existentes nessa localidade são classificados como efluentes. 
Como já mencionado, tratam-se daqueles que possuem relação com o nível 
freático. Já no caso dos cursos d’água denominados influentes, comuns 
em regiões áridas, é o curso d´água que recarrega o aquífero e modifica  
o nível freático.

No município de Goiânia, o principal exemplo de canal fluvial é o rio 
Meia Ponte. Veja a figura 07, na página 37 e a figura 08, na página 18. 
Apenas uma pequena porção desse município, localizada a sudoeste, é 
drenada pelo rio Dourados. 

Como já foi mencionado, os cursos fluviais existentes dentro de uma bacia 
hidrográfica, quando interligados, formam a chamada rede de drenagem. 
Os cursos fluviais com menor vazão são comumente denominados 
ribeirões e córregos, os quais são definidos a seguir.

Os ribeirões correspondem aos cursos fluviais com porte menor do que 
os rios. No caso de Goiânia, um exemplo ilustrativo é o ribeirão Anicuns, 
figura 09, página 39, que deságua no principal canal fluvial da bacia 
hidrográfica a qual pertence, o rio Meia Ponte. Por sua vez, os córregos 
são canais fluviais com menor porte que os ribeirões. São exemplos em 
Goiânia, o Vaca Brava e o Capim Puba.

Utilizando como referência a vazão desses cursos d’água, destaca-se que 
é possível classificá-los em ordem decrescente, da seguinte maneira: rio, 
ribeirão e córrego, sendo o primeiro, portanto, o que possui maior vazão. 
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Ao analisar a rede de drenagem, é importante ressaltar que nela também 
existem outros componentes, além dos cursos fluviais já descritos. Dentre 
eles, é possível destacar os lagos, os quais são constituídos pelo acúmulo de 
água sobre determinado tipo de rocha ou solo, de baixa permeabilidade. 
Eles podem ser classificados em naturais ou artificiais. Observe na figura 
10, um exemplo de lago artificial.

Apesar da maioria dos lagos fazerem parte de uma rede de drenagem, 
a exemplo dos casos de represamento, existem alguns que não estão 
conectados à essa rede. A conexão entre os lagos e os canais fluviais pode 
se dar artificialmente, por meio de canalização do curso d’água, a exemplo 
do Lago das Rosas em Goiânia. Assim, se estiver isolado, o lago torna-se 
um componente da bacia hidrográfica, mas não da rede de drenagem.

Figura 04 – Alagamento na Avenida Anhanguera,  
Centro de Goiânia/GO

Fonte: www.olhares.aeiou.pt/galerias/index. php?id=2&p=2. Acesso 
em 24/09/2008.

Figura 06 – Lixo no leito do córrego Cascavel, Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 05 – Lixo no leito do rio Meia Ponte, Goiânia/GO.
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 07 – Rio Meia Ponte, em Goiânia/ GO
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

http://www.olhares.aeiou.pt/galerias/index
http://www.olhares.aeiou.pt/galerias/index
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Nesse município, os lagos estão localizados, em sua maior parte, nas 
nascentes dos mananciais hídricos. Cita-se, como exemplo, o Bosque 
dos Buritis.

Alguns estudiosos distinguem laguna, lago e lagoa. A laguna é um 
tipo de corpo d’água que apresenta ligação com a água do mar, por isso, 
ela contém água salgada ou salobra que se separa do mar, por meio 
de formações rochosas, por exemplo. A diferença entre lago e lagoa é 
mais complexa e não se observa um consenso sobre as suas distinções. 
Entretanto, considera-se, geralmente, que a lagoa é menor, enquanto que o 
lago é maior e mais abrangente, embora possa haver exemplos contrários.

Vale lembrar que os lagos podem variar em extensão e profundidade, 
como também na composição química de suas águas, podendo apresentar 
água doce ou salgada.

Os cursos d’água, também se organizam em determinado padrão de 
drenagem. Esse padrão reflete o arranjo geométrico dos cursos d’água na 
superfície. Cada rede de drenagem possui arranjo geométrico diferente 
dentro de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, de acordo com a disposição 
dos cursos d’água, uma rede de drenagem pode ser classificada, entre os 
tipos mais comuns, em dendrítica, radial, paralela, treliça etc., conforme 
observado na figura a seguir:

Figura 08 – Padrões de drenagem
Fonte: www.geocities.com.

http://www.geocities.com/
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Percebe-se, mediante observação da figura 08, que a disposição dos rios 
e afluentes determinam um arranjo. No padrão dendrítico, as drenagens 
são distribuídas de modo aleatório, lembrando a disposição de caules 
de árvores. No padrão treliça, a distribuição dos rios e afluentes ocorre 
simultaneamente de maneira retangular e paralela. No padrão radial, 
as drenagens partem de uma região central mais elevada, com formato 
arredondado, para regiões mais baixas do entorno, seguindo as diferenças 
de inclinação. No padrão paralelo, as drenagens são desenvolvidas em 
vertentes longas em relação à direção de sua maior inclinação, de modo 
que seja originada uma distribuição de cursos paralelos entre si. Os fatores 
responsáveis pela existência desses padrões de drenagem são os tipos de 
rocha e a inclinação do terreno, entre outros. Em Goiânia, observam-se 
principalmente os padrões dendríticos.

Outro fator importante em uma rede de drenagem é sua densidade. 
Ela pode ser definida pela relação entre a quantidade de cursos d’água 
existentes e a área total da bacia hidrográfica. Essa quantidade é medida 
pela soma dos comprimentos dos cursos d’água. Em geral, é possível 
afirmar que quanto maior a densidade de drenagem, maior o volume de 
água desse curso principal.

O volume de água que atinge o curso principal também depende das 
características físicas da bacia hidrográfica em superfície, tais como a 
sua forma (alongada ou arredondada); além das características das suas 
vertentes, como a inclinação (mais ou menos inclinada); a permeabilidade 
do solo ou rocha; a existência ou não da cobertura vegetal e o tipo de uso 
e ocupação do solo, entre outros.  Esse último assunto será tratado na 
última seção deste fascículo.

Figura 09 – Ribeirão Anicuns, em Goiânia/GO
Fonte: SIQUEIRA, 2008 (ASCOM/UFG).

Figura 10 – Lago dos Buritis Lago artificial em Goiânia/GO
Fonte: http://www.goturismo.com.br/trabalho. 

http://www.goturismo.com.br/trabalho
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Neste	capítulo	você	descobriu	o	que	é	uma	drenagem	natural	e	artificial.	Também	iden-
tificou	os	problemas	existentes	em	uma	determinada	área	devido	a	alterações	na	bacia	
hidrográfica.	Além	desses	aspectos,	observou	que	o	lançamento	de	lixo	na	cidade	e/ou	
nos cursos d’água agravam os problemas ambientais.

Você conheceu importantes rios e córregos de Goiânia e visualizou o arranjo geométrico 
da	rede	de	drenagem	de	bacias	hidrográficas.

A	partir	desses	referenciais,	você	compreendeu	melhor	as	bacias	hidrográficas	da	Região	
Metropolitana de Goiânia e a importância delas para orientar o processo de uso e ocupa-
ção do solo de uma cidade.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 

Antenado
com a realidade

No	Plano	Diretor	de	Goiânia,	a	bacia	hidrográfica	é	considerada	uma	unidade	de	análise	
que	direciona	o	planejamento	e	a	gestão	da	cidade.	A	partir	disso,	pesquise	no	Plano	
Diretor	de	Goiânia	quais	bacias	hidrográficas	são	apresentadas,	qual	nome	é	atribuído	
a	essas	bacias	hidrográficas,	qual	o	nome	do	curso	d’água	principal	e	as	características	
de cada uma dessas bacias.

Ao longo dessa seção evidenciou-se a relação existente entre os cursos d’água e as alte-
rações no uso do solo, demonstrando, por exemplo, que a sociedade também interfere 
na dinâmica existente na rede de drenagem. Considerando que os cursos d’água são 
dinâmicos, faça um levantamento sobre a história e o contexto em que está inserido o 
canal	fluvial	localizado	próximo	à	sua	escola	e	redija	um	texto,	de	acordo	com	as	suges-
tões a seguir:

1.	Apresente	o	nome	do	canal	fluvial	identificado	por	você.
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2. Converse com moradores, que residem próximos desse curso d’água, e descubra 
como ele era no passado e como ele está nos dias atuais.

Agora que você já conhece alguns problemas 
acarretados pelo lançamento de lixo nos cursos 
d’água e os principais rios e córregos que for-
mam	as	bacias	hidrográficas	da	RMG,	 conheça	
mais sobre esse assunto nos sites relacionados 
a seguir:

•  https://www.precisa.org/jogo-residuos.: site 
que disponibiliza um jogo sobre gestão de re-
síduos sólidos.

•  ht tps: //w w w.caugo.gov.br/wp-content /
uploads/2013/06/5-Jardim-Botanico.pdf.:	
neste link você encontra, além da história so-

bre	o	 Jardim	Botânico,	 informações	 sobre	o	
processo de canalização de águas pluviais e 
fluviais.

•  https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/
plano-diretor-goiania-do-futuro/.: neste site 
você encontra leis e diagnósticos presentes 
no	Plano	Diretor	de	Goiânia.

Para	explorar	ainda	mais	a	temática	relativa	aos	
cursos d’água, no que se refere à degradação 
ambiental,	sugerimos	o	filme:	“Três	visões	de	um	
só rio”.

https://www.precisa.org/jogo-residuos
https://www.caugo.gov.br/wp-content/uploads/2013/06/5-Jardim-Botanico.pdf
https://www.caugo.gov.br/wp-content/uploads/2013/06/5-Jardim-Botanico.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/plano-diretor-goiania-do-futuro/
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/plano-diretor-goiania-do-futuro/
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BRINCANDO 
COM ÁGUA

3
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As fotografias a seguir (Figuras 01 e 02) mostram o ribeirão Capivara, localizado 
na RMG. Na primeira, o destaque é para atividades de lazer realizadas às 
margens desse manancial. Você conhece esse ribeirão ou já ouviu falar dele? 
Você já esteve em córregos, rios ou ribeirões? Quem estava com você? O que 
você fez lá? Você tem fotografias ou gostaria de ter fotografado o lugar? Quais 
foram ou poderiam ter sido as suas fotos favoritas? 

Nesta seção serão discutidas atividades de lazer propiciadas pela relação 
entre cursos d’água e formas de relevo na RMG. Com isso, pretende-se 
que você seja capaz de identificar as influências dos mananciais hídricos 
no dia a dia da população, principalmente nas atividades de lazer, as 
quais devem ser realizadas com segurança.

Para ter momentos de diversão e entretenimento nos cursos d’água, muitas 
famílias deslocam-se para pescar, nadar, acampar etc. Em Goiânia, cada 
vez mais, são restritas as possibilidades de efetivar essa prática, pois a 
apropriação e uso do solo urbano, ao longo do tempo, tem comprometido 
a boa qualidade desses mananciais.

Converse
comigo!

Figura 01 – Lazer às margens do ribeirão Capivara, 
localizado na divisa de Goiânia com Santo Antônio (GO)

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 02 – Ribeirão Capivara, localizado na divisa  
de Goiânia com Santo Antônio (GO)
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Você	 já	 localizou	a	bacia	hidrográfica	da	sua	escola	na	primeira	 seção	deste	 fascículo.	
Agora,	na	figura	08,	da	página	18,	localize	o	ribeirão	Capivara	e	converse	com	seus	colegas	
e com o seu professor sobre o porquê de esse ribeirão ainda possuir condições de lazer.
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Veja outras atividades de lazer nas figuras 03, 04 e 05 praticadas pela 
população da RMG.

Figura 03 – Lago Luzio de Freitas Borges – Inhumas-GO 
Fonte: Equipe de revisão, 2022.

Figura 05 – Parque Cascavel em Goiânia. Goiânia-GO
Fonte: Equipe de revisão, 2022.

Figura 04 – Lago Municipal de Hidrolândia-GO
Fonte: Equipe de revisão, 2022.

Tracos
e retratos!

No município de Goiânia é comum a realização de visita aos parques da 
cidade, como atividade de lazer. A maior parte desses parques localiza-
se em nascentes de cursos d’água, conforme pode ser observado na 
figura 06.
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Figura 06 – Parques e Bosques localizados nas regiões Central e Sul de Goiânia/GO

Com	base	na	figura	06,	responda	as	seguintes	atividades:	

1.	Você	conhece	algum	parque	de	Goiânia?	Quais	parques	você	conhece?	Gostaria	de	
visitar	algum	outro?

2.	Que	atividades	você	realizou	ou	gostaria	de	realizar	nessa	visita?

3. Apresente o nome de quatro parques desse município e indique o curso d’água onde 
eles estão situados.
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Quando as atividades de lazer estão associadas aos mananciais 
hídricos, o relevo apresenta-se como um dos fatores que 
possibilita seu desenvolvimento, especialmente quando se trata 
de atividades de aventura. 

Nessa perspectiva, você já observou o relevo do seu município? Quais 
atividades de lazer, esse relevo possibilita à população?

Ao analisarmos o relevo da RMG, verificamos que Goiânia é uma das 
cidades que possui maiores extensões de terrenos planos, especialmente 
quando observamos a área centro-sul do município. Isso pode ser 
observado na figura 07.

Figura 07: Mapa geomorfológico do Município de Goiânia/GO

Como pôde ser observado na figura, o relevo de Goiânia foi classificado 
em unidades geomorfológicas, constituídas por planaltos, chapadões, 
fundos de vale, terraços e planícies fluviais, dentre as quais predomina, 
em específico, o Planalto Embutido. A altitude e as inclinações do relevo 
foram características importantes para a delimitação dessas unidades.

Mergulhando
no tema!
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Embora existam extensas áreas planas 
em Goiânia, há nesse município locais 
com consideráveis desníveis altimétricos 
e altitudes elevadas. Essas áreas são 
denominadas de Planalto Dissecado, 
essa unidade do relevo é predominante 
a nordeste do município de Goiânia e a 
sudoeste do município de Goianápolis. 
Nela estão situados, por exemplo, o 
córrego Capoeirão e parte do córrego 
Lajeado e do ribeirão João Leite.

Conforme dissemos anteriormente, a 
característica principal desse relevo é ter 
desníveis consideráves formados por áreas 
mais altas ao lado de outras mais baixas. 
Por isso, é muito comum a formação de 
correntezas e cachoeiras nos seus cursos 
d’água, o que pode ser visualizado nas figuras 
08, 09 e 10. O ribeirão proporciona atividades 
diversificadas de lazer: canoagem, descida 
de bóia, raffting, acquaride, dentre outras. Na 
figura 09, é observada a coleta de lixo no 
ribeirão João Leite associada ao Acquaride, 
um esporte praticado em corredeiras sobre 
câmaras de ar.

Esse tipo de relevo também facilita a 
construção de algumas obras, tais como a 
barragem do ribeirão João Leite, destacada 
na figura 11.

Essa obra foi projetada para abranger 75% 
do abastecimento de água de Goiânia, 
além de favorecer alguns municípios de 
seu entorno. Sua construção deu origem a 
uma área inundada de aproximadamente 
1.040 km2, o que resultou em um 
volume de 130 milhões de m3 de água 
em seu reservatório. Seu enchimento foi 
concluído em 2009 (Goiás, 2019). 

Figura 09 – Lazer no ribeirão João Leite em Teresópolis/GO
Fonte: http://inema.com.br/mat/idmat088841. 

Acesso em: 18/08/2008.

Figura 08 – Queda d’água no ribeirão João Leite, 
Teresópolis/GO

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 10 – Cachoeira artificial,  
no ribeirão João Leite, Teresópolis/GO

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.
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Para	ampliar	os	seus	conhecimentos,	faça	uma	pesquisa	na	internet	e	escreva	sobre	a	
barragem do ribeirão João Leite, apresentando, dentre outros aspectos, mais informa-
ções sobre o histórico e a situação atual de seu reservatório e de seu entorno.

Figura 11 – Carta Imagem com destaque à barragem do ribeirão João Leite
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O Planalto Embutido, por exemplo, 
possui inclinações baixas, de até 10%, 
configurando-se como a área mais 
plana do município. Esse relevo possui 
declividades suaves, visto na figura 12, 
ao falarmos da porção centro-sul de 
Goiânia. Todavia, além de ocupar essas 
áreas, a unidade abrange a maior parte de 
Goiânia, e nela localizam-se os principais 
afluentes da bacia hidrográfica do rio Meia 
Ponte. Observe na figura 07, na página 47, a 
localização do Planalto Embutido.

No ribeirão Anicuns, afluente da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, 
deságuam os principais cursos d’água de Goiânia: os córregos Macambira, 
Cascavel, Capim Puba e Botafogo, que drenam toda a área central e parte 
das regiões oeste, sul e leste. Estima-se que 70% da população da capital 
reside nessa área.

A figura 13 demonstra a localização da bacia hidrográfica do ribeirão 
Anicuns. Associando a localização dessa bacia em relação às unidades 
de relevo desse município, observa-se que nela ocorrem, além do Planalto 
Embutido, o Planalto Dissecado e os Chapadões de Goiânia.

Os córregos localizados na margem direita desse ribeirão escoam sobre um 
relevo de baixa inclinação, porém formando rampas de grande extensão, 
configurando vertentes longas e, consequentemente, bacias hidrográficas 
alongadas, nas unidades Planalto Embutido e Chapadões de Goiânia. Na 
margem esquerda, a inclinação é expressivamente maior, onde se localiza, 
por exemplo, o morro do Mendanha, associado à unidade de Planalto 
Dissecado. Nesta margem, a extensão dos afluentes é menor. Devido à 
maior inclinação do relevo, encontram-se nessa localidade, áreas mais 
preservadas. Veja estes exemplos na figura 14 e na figura 15.

Na margem direita da bacia hidrográfica do ribeirão Anicuns, as 
atividades de lazer nos cursos d’água são restritas, principalmente devido 
à ocupação e poluição dos mananciais. As que existem são decorrentes da 
criação de parques, situados, principalmente, nas nascentes dos afluentes 
desse ribeirão.

Figura 12 – Vista do morro do Além – Goiânia (GO)
Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2008).
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Figura 13 – Carta Imagem da Bacia Hidrográfica do ribeirão Anicuns, Goiânia (GO)
Fonte: COMDATA (2006), IBGE (1999).

O lago das Rosas, os parques Vaca Brava, Areião, Flamboyant, dentre 
outros, possuem lagos artificiais e são as principais atrações para o lazer 
da população goianiense. Veja dois desses parques nas figuras 16 e 17. 
Muitos deles constituem-se em locais de visitação, excursão e trabalho de 
campo das escolas públicas e particulares da RMG.

Figura 14 – Relevo da margem direita do ribeirão 
Anicuns, Goiânia (GO)

Fonte: Siqueira, 2008 (ASCOM/UFG)

Figura 15 – Relevo da margem esquerda do ribeirão 
Anicuns, Goiânia (GO). Vista parcial do morro do 

Mendanha
Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2008).
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Os terraços da unidade Terraços e Planícies Fluviais localizam-se 
às margens dos cursos d’água, situadas em planícies, e neles estão 
presentes materiais denominados de sedimentos. Esses materiais 
foram transportados e depositados nessas margens ao longo do tempo 
geológico. Observe onde se localiza essa unidade em Goiânia, na figura 
07, na página 47.

O relevo de Goiânia, também, é constituído por Fundos de Vale. Essa 
unidade caracteriza-se por possuir grandes desníveis e inclinações altas, 
nas margens dos cursos d’água, como é especificamente observado nos 
córregos de Goiânia.

Como é possível observar, tanto nos córregos quanto nos rios e ribeirões 
ocorrem vales fluviais. A diferença entre eles é que nos rios e ribeirões é 
comum que suas margens tenham baixa inclinação, com poucos desníveis 
e que formem planícies. Em Goiânia esta unidade é denominada de 
Planície de Inundação, em referência ao que ocorre em suas margens 
durante a estação chuvosa, conforme já mencionado anteriormente.

Esse tipo de relevo ocorre também em outras áreas do estado de Goiás.

Uma dessas regiões é popularmente conhecida como as “praias do 
Araguaia” – praias de água doce, formadas no período de estiagem do 
rio. Grande parte da população goianiense desfruta suas férias nessa 
localidade, no mês de julho. A figura 19 apresenta um acampamento 
localizado em uma dessas praias.

Figura 16 – Parque Vaca Brava, Goiânia (GO)
Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2008).

Figura 17: Parque Flamboyant, Goiânia (GO)
Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2007).
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Na RMG, as principais planícies fluviais localizam-se às margens do 
rio Meia Ponte e do ribeirão João Leite. É comum nesse tipo de relevo, 
a construção de tanques para piscicultura, utilizados para a criação de 
peixes e pesque-pague, atividade comumente realizada pela população. 
Observe na figura 20, localizada na página 54, um pesque-pague.

Observe também o perfil topográfico apresentado na figura a seguir:

Figura 18 – Perfil topográfico
Fonte:Google Earth (2021)

No perfil topográfico podemos identificar a diferença entre fundo de vale 
e planície de inundação, no relevo de Goiânia, utilizando como exemplo 
dois cursos d´água. Nesse recorte, as margens do rio Meia Ponte formam 
planície de inundação enquanto as do corrégo Caveirinha, um dos 
afluentes do rio Meia Ponte, associam-se a um fundo de vale.

Uso e ocupação de áreas em situação de risco 
ambiental na Região Metropolitana de Goiânia

Pelo que está sendo apresentado nesta parte do fascículo, você pôde 
perceber que os ribeirões, córregos e rios de uma bacia hidrográfica 
proporcionam possibilidades diversificadas de atividades de lazer. 
Entretanto, os cursos d’água apresentam também, diversas situações de 
risco para a população que ocupa as margens de cursos d’água na RMG. 
A degradação dos cursos hídricos e a falta de cuidados no uso e ocupação 
do solo geram problemas ambientais como, por exemplo, a intensificação 
das inundações.

Várias ações contribuem para a degradação dos córregos, ribeirões e rios 
da RMG. Vejamos essa situação:
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1. Jogar lixo nas ruas ou nas margens 
dos córregos e ribeirões pode fazer 
com que esse material seja carregado 
e depositado nos leitos dos cursos 
d’água, contribuindo para que estes 
se tornem impróprios para o uso da 
população, inclusive para o lazer. Em 
toda bacia do ribeirão Anicuns, em 
Goiânia, e no ribeirão Santo Antônio, 
em Aparecida de Goiânia, é possível 
observar os efeitos dessa ação. No 
rio Meia Ponte é possível perceber 
acúmulos de lixo em alguns pontos 
de seu curso. Observe na figura 21 
um desses locais e na figura 22, os 
pontos mais contaminados desse rio.

2. Em Goiânia é comum a ocupação 
de parte das unidades de Planícies e 
Terraços Fluviais, além dos Fundos 
de Vale, por residências, plantação 
de hortaliças, criação de animais 
e instalações industriais dentre 
outros. Essa ocupação, realizada de 
forma irregular, descumpre as leis 
urbanas relativas ao uso e ocupação 
do solo. De acordo com a legislação, 
os limites de ocupação dessas 
unidades deveriam ser respeitados, 
com o intuito de manter a qualidade 
de vida da população e conservar a 
biodiversidade do ambiente, além de 
contribuir para minimizar impactos 
ambientais como os relativos às 
inundações, erosões e movimentos 
de massa.

Figura 20 – Pesque-pague às margens do ribeirão 
Tijucano, município de Teresópolis (GO)

Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2008)

Figura 19 – Acampamento localizado no rio Araguaia-GO
Fonte: www.pescaaraguaia.com.br.html

Figura 21 – Banco de areia e lixo no rio Meia Ponte, 
Goiânia (GO)

Fonte: Trabalho de campo (Repec, 2008)

http://www.pescaaraguaia.com.br.html
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Reflita	sobre	essa	situação	e	escreva	no	seu	caderno	que	situação	de	risco	ambiental	
essas atitudes causam à população.

Figura 22 – Bacia Hidrográfica do rio Meia Ponte (GO) – qualidade da água (2001)
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“Era	para	ser	só	mais	uma	brincadeira	no	final	da	
manhã de domingo. Mas terminou em tragédia 
para um grupo de cinco amigos de Goiânia. Os 
meninos tinham entre 6 e 12 anos e moravam na 
Vila São José, um bairro da periferia da capital, 
e morreram afogados enquanto tentavam se re-
frescar no córrego Cascavel, um riacho que cor-
ta o bairro. O local onde os garotos se afogaram 
era utilizado com frequência por outras crian-
ças. Inclusive as cinco vítimas. ‘Eles sempre brin-
cavam por lá. O local é usado como lazer para os 
meninos	do	bairro’,	afirmou	Paulo	Henrique,	16,	
que era vizinho e conhecia as cinco vítimas.”

Veja,	na	figura	ao	lado,	o	curso	d’água	onde	ocor-
reu esse acidente.

Figura 23 – Córrego Cascavel, Goiânia (GO)
Fonte: Trabalho campo (Repec, 2008).

Para	 evitar	 que	 acidentes	 trágicos	 como	 esse	
aconteçam,	fique	atento	para	as	precauções	que	
você deve tomar quando tiver a oportunidade 
de praticar atividades de lazer em rios, córregos, 
ribeirões, lagos, lagoas, cachoeiras etc. Dentre 

Pelo	estudo	feito	nessa	parte	do	fascículo,	você	pôde	perceber	que	o	tipo	de	relevo	de	
uma	bacia	hidrográfica	influencia	o	cotidiano	da	população.	Por	essa	razão,	foi	possível	
concluir que, quando se tem cuidado com a preservação dos córregos, ribeirões e rios, 
há grande possibilidade de utilizá-los para o lazer e para suprir algumas necessidades 
básicas. Ao contrário, a falta de cuidados com o lixo, com o esgoto e o desconhecimento 
do sistema de abastecimento da rede de drenagem, gera uma situação de risco ambien-
tal, principalmente, para as populações que residem próximas à rede de drenagem da 
bacia	hidrográfica.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 

Antenado
com a realidade
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os cuidados a serem tomados, destacam-se os 
seguintes:

• Estar sempre acompanhado de adultos que 
conheçam bem o lugar.

• Observar se as águas são poluídas ou conta-
minadas, a força da correnteza e a profundi-
dade do leito.

• Verificar	 se	 existem	 placas	 de	 orientação	 e	
normas de uso.

• Utilizar equipamentos necessários para cada 
atividade de lazer.

• Não jogar lixo na rua, não promover qualquer 
tipo de degradação nos cursos d’água. Ao 
contrário, você contribuirá com inundação de 
casas localizadas na parte mais baixa da ba-
cia	hidrográfica.

Depois que você conheceu os diversos cuidados 
que devem ser tomados para realizar atividades 
de lazer e de deslocamento, sugerimos que você 
consulte os seguintes sites.

• https://www.policiacivil.go.gov.br/tag/dema

• https://supremoambiental.com.br/wp-con-
tent/uploads/2018/06/carta-ambiental-de-
-goinia-semma.pdf 

• www.saneago.com.br	(aproveite	para	conhe-
cer a “Escolinha da Saneago” e a “Cartilha 
d’água”)

• https://museucerrado.com.br/eco-historia/
memorial-do-cerrado/	 (sugerimos	 a	 realiza-
ção	de	trabalho	de	campo	no	referido	parque)

Leia o texto a seguir.

Na	madrugada	do	dia	15	de	fevereiro	de	2008,	três	irmãos	foram	mortos	ao	passa-
rem	sobre	a	ponte	do	córrego	Santo	Antônio,	em	Apareceida	de	Goiânia.	A	força	
da	enxurrada	derrubou	a	ponte	e	abriu	uma	cratera	de	aproximadamente	15 m	
de	largura,	15 min.	antes	dos	três	irmãos	passarem	de	moto	sobre	o	local,	sem	
perceber o que havia ocorrido. Segundo a reportagem a área foi isolada devido ao 
perigo	de	novos	deslizamentos	(Notícias	UOL,	2008).

A partir das informações obtidas sobre a morte dos três irmãos em Aparecida de Goiâ-
nia, apresente alguns cuidados que devem ser tomados no trânsito, durante o período 
chuvoso.

A partir do que você estudou, desenvolva as seguintes atividades:

1.	Faça	uma	busca	na	internet,	em	revistas	ou	em	jornais	e	identifique	quais	seriam	as	
causas	da	degradação	de	bacias	hidrográficas.

2.	Dentre	as	causas	identificadas,	descreva	aquelas	que	têm	relações	com	os	impactos	
ambientais	existentes	nas	bacias	hidrográficas	do	município	onde	você	mora.

https://www.policiacivil.go.gov.br/tag/dema
https://supremoambiental.com.br/wp-content/uploads/2018/06/carta-ambiental-de-goinia-semma.pdf
https://supremoambiental.com.br/wp-content/uploads/2018/06/carta-ambiental-de-goinia-semma.pdf
https://supremoambiental.com.br/wp-content/uploads/2018/06/carta-ambiental-de-goinia-semma.pdf
http://www.saneago.com.br/
https://museucerrado.com.br/eco-historia/memorial-do-cerrado/
https://museucerrado.com.br/eco-historia/memorial-do-cerrado/
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A CULPA NÃO 
É DA CHUVA

4
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Leia a tira de quadrinhos a seguir e reflita sobre as questões abaixo: 

Figura 01 – Tira em quadrinhos da Mafalda.
Fonte: QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Para compreender os motivos que levaram e levam a Terra a ficar doente, 
você vai conhecer alguns fatores que explicam como isso acontece em um 
pedacinho dela, no município de Goiânia. 

Goiânia, capital do estado de Goiás, fundada em 1933, foi planejada para 
uma população de 50 mil habitantes. Na década de 1950, este município já 
possuía uma população de 53.389 habitantes.

Converse
comigo!

A Mafalda acredita que o nosso planeta está doente. De acordo com os noticiários da 
televisão,	do	rádio,	dos	 jornais	e	 revistas,	você	concorda	com	ela?	Por	quê?	E	no	seu	
bairro	tem	alguma	situação	que	evidencie	que	o	nosso	planeta	esteja	realmente	doente?
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A maneira como foi implementado o planejamento da capital, por 
exemplo, não prevendo espaço para a ocupação da classe trabalhadora, 
ocasionou uma ocupação desordenada do solo. O que, em decorrência 
do rápido aumento populacional do município, conforme observado na 
tabela a seguir, intensificou ainda mais a ocupação de áreas em situação 
de risco ambiental. Em virtude desses fatores, a população de menor 
poder aquisitivo, além de ocupar áreas menos valorizadas, com pouca ou 
nenhuma infraestrutura, sem serviços urbanos, também ficou em perigo, 
em áreas localizadas às margens do córrego Botafogo e, posteriormente, 
de outros cursos d’água.

Com isso, áreas inadequadas à moradia, como, planícies de inundação, 
áreas com declividades altas e/ou aquelas destinadas à preservação 
permanente foram sendo ocupadas.

Ano População Total

1940 48.166

1950 53.389

1960 151.013

1970 380.773

1980 717.526

1991 922.222

2000 1.093.007

2010 1.302.001

Tabela 01: População residente no município de Goiânia – 1940-2010
Fonte: IBGE, disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em: 16/12/2019.

Embora a Mafalda, ao expressar que o nosso planeta esteja doente, 
dê indícios de que são os elementos físico-naturais (clima, vegetação, 
rios etc) que se encontram muito alterados, deve-se compreender que 
falar do ambiente significa discutir, também, os problemas sociais que 
caracterizam o espaço geográfico mundial, nacional, regional e local. 
Significa pensar, por exemplo, o que os problemas ambientais, que 
existem no seu bairro, tem a ver com a vida cotidiana das pessoas que 

http://www.ibge.gov.br/
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ali vivem e o que tem a ver tudo isso com 
problemas semelhantes que ocorrem 
em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no 
mundo. Significa ainda pensar qual a 
origem desses problemas, como podem 
ser solucionados ou minimizados e 
quem deve ser responsabilizado por 
sua causa. Essas considerações dão uma 
ideia da complexidade desse problema, 
não é verdade?

Uma discussão desse porte aponta para 
o fato de que essas temáticas não podem 
ser analisadas separando-se sociedade 
e natureza. Para se entender a realidade 
como uma unidade, ao contrário, deve 
ser analisada a interação entre diferentes 
componentes físico-naturais (relevo, solo, 
rocha, hidrografia, vegetação, clima etc.) 
com a dinâmica da sociedade. Neste sen-
tido, a sociedade é concebida como um 
dos agentes construtores (ou produtor) e 
modificadores do ambiente. Todavia, ela 
não pode ser igualmente responsabiliza-
da por essa degradação, visto que a pró-
pria sociedade é diversa, desigual e ca-
racterizada por interesses contraditórios, 
que resultam, predominantemente, de 
decisões tomadas em diferentes esferas 
e lugares (cidades, estados ou países), a 
depender das posições de comando e do-
mínio econômico e político. Observe essa 
questão retratada nas figuras 02, 03 e 04.

Figura 03 – Córrego Botafogo, Goiânia/GO, 
desmatamento e extração clandestina de areia em Área 

de Proteção Permanente.
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 02 – Vila Roriz, Goiânia/GO – ocupação da 
planície de inundação e desmatamento

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

Figura 04 – Rua SP 16 com inclinação acentuada Setor 
Perim – Goiânia/GO.

Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.
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Tracos
e retratos!

Tendo	como	referência	os	conhecimentos	adquiridos	até	este	momento,	responda	às	
seguintes perguntas:

Você	conhece	algum	dos	lugares	mencionados	nas	fotos?	Qual?

Selecione	uma	das	fotos	apresentadas	e	identifique	o	tipo	de	problema	ambiental	que	
ela	expressa,	além	disso,	identifique	também	quais	os	motivos	das	ocupações	irregu-
lares existirem e quais alternativas podem ser utilizadas para o uso mais racional do 
espaço.

Explique	 o	 que	 ocorre,	 por	 exemplo,	 durante	 o	 verão	 (estação	 chuvosa,	 com	 altas	
temperaturas)	com	o	curso	d’água	visualizado	nas	figuras	02	e	03	e	com	o	escoamento	
da	água	pluvial	na	Avenida	SP-16,	localizada	no	setor	Perim,	apresentada	na	figura	04.

A partir dessas figuras é possível observar como ocorre a produção do 
ambiente urbano, resultado da dinâmica da natureza e da sociedade em 
constante interação. 

A partir das discussões realizadas, você notou que, para entender os 
problemas ambientais na sua cidade, bem como os localizados em outras 
regiões, é necessário compreender a dinâmica da natureza e da sociedade.

As ocupações em áreas impróprias, situações vivenciadas por parte 
da população residente em Goiânia, ocasionam alterações em todo o 
sistema que compõe a paisagem natural e, paralelamente, interferem na 
organização do espaço geográfico e na qualidade de vida da população 
que reside tanto nessa bacia hidrográfica quanto em outras áreas.

Como exemplo da interferência da sociedade no ambiente, tem-se a 
retirada da cobertura vegetal, que altera a dinâmica do sistema natural e 
consequentemente a diminuição da quantidade de água que é infiltrada 
no solo; a alteração do processo de evapotranspiração; a modificação da 
circulação dos ventos; a aceleração de processos erosivos etc.

Conforme abordado no início desta seção, a sociedade não é igualmente 
responsável por esses problemas. Em agosto de 2008, por exemplo, 
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Figura 05 – Vista geral da ocupação na bacia hidrográfica do ribeirão Anicuns, Goiânia/GO.
Fonte: Trabalho de Campo, Repec, 2008.

verificaram-se em Goiânia, problemas ambientais relacionados ao 
mau cheiro presente no ar atmosférico. Esses odores foram sentidos, 
principalmente, em bairros localizados na porção norte da capital. O 
odor sentido nessa região está relacionado à interferência das instituições 
responsáveis pela contaminação do rio Meia Ponte, e, por consequência, 
do ar. Paralelamente a esse problema, ocorreu a contaminação da água de 
consumo distribuída para a população de Goiânia e de algumas cidades 
da sua Região Metropolitana. Em ambos os casos, não se trataram de 
culpar a população, mas de identificar as instituições públicas e privadas 
responsáveis por esses problemas ambientais e as causas para a ocorrência 
desse fato.

Em Goiânia, a retirada da cobertura vegetal é observada em diferentes 
bacias hidrográficas da capital, a exemplo da bacia hidrográfica do 
ribeirão Anicuns e seus afluentes. Em seu lugar, foram implantadas 
obras de engenharia, como casas, ruas asfaltadas, tanto nos divisores 
d’água, quanto nas vertentes e nas planícies de inundação. De acordo 
com levantamento realizado pela Defesa Civil, Goiânia tem 15 áreas em 
situação de risco monitoradas por apresentar enchentes e inundações. 
Dessas, pelo menos 5 são consideradas de alto grau (O Popular, 2007). 
Os órgãos de planejamento, infraestrutura e a Defesa Civil indicam a 
retirada das famílias que residem nessas áreas para locais que não são 
considerados em situação de risco ambiental. Alguns desses aspectos 
podem ser observados na figura a seguir:
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A partir do que você já estudou e discutiu com seus colegas e o seu professor sobre o 
uso e ocupação do solo na cidade, elabore um texto ou construa um painel utilizando 
fotos e reportagens sobre a cidade em que você mora que contemple os seguintes 
questionamentos:

No	córrego	ou	o	rio	da	bacia	hidrográfica	onde	está	localizada	a	sua	escola,	conforme	
você	identificou	no	mapa	02,	ocorrem	grandes	enchentes	e/ou	inundações	no	período	
chuvoso?	Observando	a	planície	nas	margens	desse	córrego	ou	rio,	você	diria	que	ela	é	
larga	ou	estreita?	Existem	construções	próximas	desse	curso	d’água?

Como	é	a	rua	da	casa	onde	você	reside?	É	muito	inclinada	ou	pouco	inclinada?	As	ruas	
do	bairro	são	asfaltadas?	No	bairro	há	rede	pluvial	para	coleta	da	água	da	chuva?	Essas	
informações podem ser obtidas mediante observações ou diálogos com a população 
residente no bairro.

Pelo que foi exposto até o momento, pode-se notar que a população de 
Goiânia e da RMG sofre diversos problemas ambientais. Há alguma 
forma legal de evitar ou amenizar esses impactos?

É o que veremos a seguir!

Com o crescimento e expansão das cidades, observa-se a 
ampliação das obras de engenharia mediante a construção de 
casas e pontes, a pavimentação de ruas e quintais, a canalização 
das redes de drenagens, as terraplanagens, alterando 

consideravelmente a organização da paisagem. Assim, com a utilização de 
técnicas modernas e disponíveis, há a reorganização do ambiente urbano.

Para um melhor funcionamento do espaço urbano, é preciso planejar o 
uso e ocupação do solo, decorrente do crescimento da cidade em função 
das necessidades sociais e da qualidade do ambiente. Isso seria alcançado 
com ações voltadas ao adequado conforto da população, como realização 

Mergulhando
no tema!
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de ações que permitem o ar saudável e água em quantidade e qualidade 
necessárias, com som dentro dos limites suportáveis.

Entretanto, existe uma grande contradição. O crescimento das cidades 
geralmente não é ordenado, em função das necessidades sociais, pois 
dentro da lógica do modo de produção capitalista, predomina o poder 
econômico, havendo pressão dos grupos economicamente dominantes 
em atender os seus interesses. Desconsidera-se, portanto, na maioria das 
vezes, a necessidade coletiva de melhor qualidade ambiental para todos.

Como resolver essa situação? Essa é uma tarefa difícil, pois envolve 
mudanças estruturais relacionadas ao modo de produção. Mas, há sempre 
alternativas, para lutar em prol dos projetos mais adequados à vida social. 
As mudanças podem surgir com projetos voltados a uma educação mais 
humana e democrática, com atitudes de respeito ao ambiente, com avanços 
na legislação e com outros mecanismos pelo qual o governo e a sociedade 
civil buscariam coibir interesses particulares.

No que diz respeito a esta discussão, quanto à problemática do uso e 
ocupação do solo urbano e sua relação com a bacia hidrográfica, é preciso 
relembrar alguns aspectos: a bacia hidrográfica é formada, especialmente, 
por cursos d’água; clima; relevo (planícies ou fundos de vale; vertentes, 
divisores d’àgua); solo; substrato rochoso e àgua subterrânea; pela 
cobertura vegetal e pelo uso e ocupação.

Portanto, qualquer alteração em algum desses elementos pode provocar 
modificações em outros, a exemplo da própria água – no que se refere à 
sua manutenção e qualidade.

É devido a esses fatores que a instalação de uma cidade próxima a um 
curso d’água, já em sua implantação, altera o ambiente. Na medida em 
que a cidade vai crescendo, ocorre o aumento de área construída na bacia 
hidrográfica, criando assim diferentes tipos de pavimentações, que, em 
geral, impedem a infiltração da água no solo, alterando o ciclo hidrológico 
e, consequentemente, a quantidade e qualidade da água nos mananciais 
hídricos, conforme você estudou na primeira seção deste fascículo.

Uma condição inicial para evitar ou amenizar os problemas ambientais 
referentes aos recursos hídricos é conhecer e aplicar a legislação que 
trata do planejamento uso do solo urbano, com fins de conservação dos 
recursos hídricos.
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As fotos apresentadas, anteriormente, nas figuras 02, 03 e 04, na página 
62, evidenciaram áreas ocupadas inadequadamente, por não possuírem 
condições propícias à ocupação, a exemplo dos terrenos muito inclinados 
ou daqueles sujeitos a inundações. Mas o que diz a legislação a respeito 
de ocupação em áreas como essas?

A resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), lei nº 
6766, de dezembro de 1979, coloca que NÃO é permitido o uso e ocupação 
do solo: em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações; em terrenos 
com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) e em áreas 
destinadas à preservação ou naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis.

Em específico, quanto às APPs (Áreas de Preservação Permanente) – 
áreas de grande importância ecológica, que têm como função manter os 
recursos hídricos, a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem 
estar da sociedade –, existe uma lei estadual, a lei nº. 12.596, de 14 de março 
de 1995, que define como áreas de preservação aquelas que se localizam 
ao longo dos rios ou em qualquer curso d’água. A largura das margens, 
que deverão ser preservadas, estão relacionadas à largura do próprio rio, 
com distinções quando se configuram em nascentes.

Conforme você observou, a legislação serve para ordenar a forma de 
uso e ocupação do solo, no entanto nem sempre as leis são respeitadas. 
Muitas vezes, várias moradias são construídas em áreas não permitidas, 
devido às condições socioeconômicas da população. Observe na figura 
06, localizada na página 71, que apresenta áreas em situação de risco 
ambiental no município de Goiânia. Como muitos não conseguem pagar o 
preço de morar em áreas planejadas e destinadas à habitação, só lhes resta 
ocupar áreas em situação de risco e impróprias à moradia. Acrescenta-se, 
ainda, que em decorrência dos avanços tecnológicos existentes, muitas 
dessas áreas impróprias à moradia têm sido ocupadas por uma população 
de alto poder aquisitivo, por constituir-se, na maioria das vezes, em áreas 
de amenidades por apresentarem temperaturas agradáveis, expressiva 
arborização e por possuírem cursos d’água nas suas proximidades. Assim, 
em parte, os problemas ambientais advindos da ocupação do relevo são 
ultrapassados pela técnica, pois muitas vezes as consequências dessa 
ocupação são sentidas apenas em outros espaços.

Você sabe quem faz a fiscalização e a regulamentação do uso e da ocupação 
do solo em Goiânia?
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A AMMA (Agência Municipal de Meio Ambiente) e a SEPLAM (Secretaria 
Municipal de Planejamento) são responsáveis por essa fiscalização e 
regulamentação em Goiânia. Nas outras cidades do estado de Goiás é a 
SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Não só os órgãos públicos são os responsáveis pela fiscalização e 
planejamento do uso do solo, há espaços para a participação popular.

Você conhecerá agora como o cidadão pode participar do planejamento 
da sua cidade por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas foram criados em 1997 pela lei 
federal n. 9.433. Trata-se de órgãos constituídos por representantes dos 
poderes públicos (estaduais e municipais), dos usuários das águas e 
das organizações civis, com ações desenvolvidas para a recuperação e 
conservação do ambiente e dos recursos hídricos em uma determinada 
bacia hidrográfica. Constituem-se em importantes espaços para que 
a população civil e suas organizações, sobretudo as escolas, possam 
participar ativamente na condução e administração dos recursos hídricos 
da sua região, município ou estado.

Em Goiânia existe, em funcionamento, o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do rio Meia Ponte – CBH Meia Ponte. Ele atua nos trinta e oito municípios 
localizados nessa bacia hidrográfica. O objetivo de sua criação foi fortalecer 
as instituições de proteção ambiental do estado, incentivar o debate sobre 
os recursos hídricos, promover a educação ambiental e a proteção dessa  
bacia hidrográfica.

Tem ganhado força no cenário político, nos últimos anos, os trabalhos que 
colocam em evidência a bacia hidrográfica como uma unidade de análise 
que subsidia o planejamento, conforme observado na atividade realizada 
na seção 4, sobre o Plano Diretor de Goiânia. Todavia, utilizando os 
comitês como referência, nota-se a existência de problemas políticos e de 
gestão, como a não participação efetiva de todos os municípios, a falta de 
recursos financeiros, a degradação cada vez maior nas áreas das bacias 
hidrográficas geridas por esses comitês e a não participação popular.

Em relação a esses problemas políticos e de gestão, ressalta-se que as 
degradações ambientais em uma bacia hidrográfica podem gerar graves 
consequências como a crise hídrica e a extinção de nascentes.
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Durante	todo	o	 fascículo,	você	estudou	a	 importância	das	bacias	hidrográficas	para	a	
população. Você também viu quais são seus principais componentes, localizou a bacia 
hidrográfica	onde	a	sua	escola	se	situa,	aprendeu	sobre	o	ciclo	hidrológico,	sobre	a	rede	
de	drenagem,	quais	são	as	principais	bacias	hidrográficas	de	Goiânia	e	da	sua	Região	
Metropolitana. Aprendeu também a relação do relevo com a rede de drenagem, rela-
cionando-os com as atividades de lazer e com os problemas com o uso e ocupação 
indiscriminada.

Agora, com estas informações e com a consciência da importância da conservação da 
bacia	hidrográfica,	é	importante	que	você,	como	cidadão	goianiense,	dotado	de	direitos	
e	deveres,	faça	a	sua	parte,	ficando	sempre	atento,	mesmo	nos	pequenos	gestos,	alguns	
dele já comentados aqui, tais como: não jogando lixo nos cursos d’água, nem nas ruas 
e	denunciando	práticas	nesse	sentido,	ficando	atento	se	os	órgãos	responsáveis	estão	
cumprindo com as funções que lhes são atribuídas, denunciando casos de irregularida-
des etc.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 
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Antenado
com a realidade

A	partir	de	agora	você	é	o	novo	fiscal	da	Prefeitura	da	sua	cidade	e	precisa	cuidar	dos	
problemas ambientais existentes.

Para	começar,	é	preciso	listar	alguns	dos	problemas	encontrados	no	seu	bairro.	Vamos	
lá!	Quando	estiver	voltando	da	escola	para	a	sua	casa	observe	bem	o	seu	bairro	e	veja	
se	consegue	perceber	alguns	dos	problemas	ambientais	que	você	identificou	na	bacia	
hidrográfica,	ao	longo	desse	fascículo	e	descreva-	os.

Depois	de	constatar	todos	os	impactos	existentes	(se	realmente	existirem)	é	hora	de	
resolvê-	los	ou	de	pelo	menos	pensar	 em	 formas	para	 amenizá-	los.	 Você	é	o	 fiscal!!!	
Apresente alternativas para que a prefeitura possa atuar para melhorar a qualidade 
de	vida	da	população	que	reside	nessa	área.	Pesquise	em	jornais,	revistas,	livros	e	na	
internet reportagens sobre problemas ambientais. Elabore cartazes para realizar uma 
exposição,	na	sala	de	aula	ou	na	escola.	Para	a	realização	dessa	atividade,	sugerimos	
que a turma seja dividida em grupos para abordar os problemas existentes na cidade 
em que os integrantes desses grupos residem; além desses problemas locais, indica-
mos a abordagem dos que ocorrem em outras cidades brasileiras e em outros países.

Agora, para demonstrar sua aprendizagem sobre os temas vistos nesta seção, realize 
as seguintes atividades, que o ajudarão a compreender melhor o uso e ocupação do 
solo em áreas urbanas, além de alertá-lo sobre as responsabilidades que você tem 
como cidadão:

Veja a seguir algumas sugestões:

• Observe se há lixo pelas ruas entupindo os 
buei– ros e se esse fato pode provocar alaga-
mentos enchentes ou inundações.

• Se tiver algum curso d’água perto da sua 
casa,	 verifique	 se	 nele	 há	 o	 lançamento	 de	
esgoto e/ou de lixo.

• Sinta se há mau cheiro nas proximidades do 
curso d’água e explique a sua origem.

• Verifique	 também	 se	 as	 margens	 do	 curso	
d’água estão protegidas com a vegetação 
(mata	ciliar	ou	de	galeria).

• Observe onde estão localizadas as casas do 
seu	bairro	(se	estão	perto	de	cursos	d’água	ou	
em áreas quase planas ou em terrenos muito 
inclinados);	verifique	as	condições	e	os	tipos	
de	moradias	(tamanho	e	características).

• Identifique	se	há	 lugares	em	que	a	água	da	
chuva	possa	infiltrar.
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Figura 06 – Goiânia – Uso do solo, cobertura vegetal e Setores de Risco Geológico (2016)
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Setores com 
ocorrências 
de eventos

Descrições dos eventos e das características  
dos setores em risco geológico

Número 
aprox. de 
moradias 

ameaçadas 

1

Talude de corte em área urbana, formado por rocha muito alterada 
intercalada a solo residual, com presença de fragmentos rochosos 
menos alterados. Observa-se muito entulho na face e na base do 
talude e indícios de instabilidade (muro embarrigado) no local.

6

2
Talude de corte no fundo de uma residência. Existem obras de 
contenção em execução no local. Indícios de instabilidade no local. 
Perigo de queda de blocos.

4

3
Planície de Inundação do cór. Anicuns com o rio Meia Ponte. Local 
com histórico de inundação, quase todos os anos. Aproximadamente 
230 famílias foram atingidas durante período de chuvas intensas.

300

4
Talude muito íngreme com corte irregular, entretanto há poucos 
indícios de deslizamento, no local há presença de uma surgência de 
água no talude, indícios de instabilidade no local.

2

5
Presenças de casas no topo do talude às margens do cór. Serrinha. 
Algumas casas estão desabitadas e interditadas pela Defesa Civil, 
devido à ocorrência de deslizamentos e 4 mortes no local (jan/2016).

6

6

Áreas sujeitas a alagamento constante devido à topografia do local. 
Próximo ao cór. Serrinha observam-se processos erosivos ativos, nas 
bordas dos taludes. Presença de muito entulho no córrego e erosões 
nas margens do córrego.

3

7 Processos erosivos em constante evolução. 1

8
Presença de residências às margens do cór. Água Branca, relato de 
inundações no local, o histórico de ocorrências é recorrente, foram 
retiradas 23 famílias do local segundo dados da Defesa Civil.

25

9

Aterro realizado pelos próprios moradores locais sobre uma antiga 
voçoroca. Não houve metodologia e nem acompanhamento técnico 
para o aterro desta voçoroca. Atenção e monitoramento constante 
devido às condições geotécnicas do local.

100

10
Moradias construídas sobre aterro em antiga voçoroca aterrada. De 
acordo com relato de moradores, há indícios de instabilidade no local, 
como trincas em muros e paredes. O terreno é instável.

50

11
Presença de residências na planície de inundação do rio Meia Ponte, a 
cota de alagamento chega a atingir mais de 2,0 metros de acordo com 
relatos.

100

12
Erosão às margens do córrego Vaca Brava, processos erosivos em 
evolução constante, uma residência já foi destruída no local. Existem 
obras de contenção.

20

13
Apresenta histórico de problemas no local, já houve retirada de famílias 
nas proximidades, observa se drenagem irregular e ineficiente, obras 
de contenção nas margens

10
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14
Após obra de canalização no local (aproximadamente 10 anos atrás), 
começaram a surgir problemas de alagamento, de acordo com relatos 
da Defesa Civil.

15

15

Planície de Inundação do cór. Cascavel, histórico de duas residências 
afetadas por enchentes. Trata-se de uma região de comércio 
atacadista sobre um aterro, porém poucos imóveis encontram-se na 
planície de inundação do córrego.

2

16
Histórico de alagamento no local, com presença de obras de 
contenção. Não houve retirada de moradores do local. O asfalto no 
local teve de ser refeito.

5

17

Histórico de problemas neste setor do cór. Fundo. Apresenta 
problemas em períodos chuvosos, tendo atingindo duas residências. 
Erosões nas margens fluviais em processo de evolução. Há 
possibilidade de mais 50 famílias serem atingidas.

3

18 Presença de residências na planície de inuncação do córrego Fundo, 
local com histórico de alagamento constante. 5

19

Este local abrange diversas áreas em situação de risco. Área referente 
à planície de inuncação do rib. Anicuns. Local apresenta histórico de 
enchentes. A previsão é de retirada de 300 famílias do local, devido 
ao risco de novas enchentes.

300

20

Este local abrange diversas áreas em situação de risco. Planície 
de Inundação do rib. Anicuns e do cór. Cascavel. A inundação 
atingiu aproximadamente 70 residências. Segundo relatos de alguns 
moradores da região, os problemas começaram após o desvio do 
leito natural

70

21
Histórico de inundação no local. De acordo com a Defesa Civil, 
aproximadamente 30 famílias que moravam na planície de 
inundação do rib. Anicuns foram retiradas da área.

15

22

Planície de Inundação do Ribeirão João Leite. Histórico de 
inundações constantes no local. Qualquer chuva com ate 40 mm já 
causa enchentes na área e tempo para voltar atingir a nível normal 
do curso d’água adjacente é de 3 a 4 dias.

20

23

Planície de inundação do cór. Capim Cuba. Presença de moradias na 
planície de inundação do curso d’água. de acordo com a Defesa civil, 
planeja-se retirar 120 famílias da área de inundação. Observa se um 
estrangulamento do leito nas adjacências.

120

24
Planície de Inundação do cór. Capim Cuba. Histórico de reincidência 
de inundações todos os anos, mas não sempre com a mesma 
intensidade, de acordo com dados da Defesa Civil.

100

Fonte: Projeto ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e 
inundações (CPRM, 2016). Adaptado. 
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Setores 
com 
ocor-

rências 
de 

eventos

Data de 
descrição 
do setor

Tipo de 
evento

Grau de 
Vulnerabilidade 
dos moradores

Sugestões de intervenção

1 22/08/2016 Desliza- 
mento Alto Remoção das famílias em situação de ris-

co. Manter a vegetação no talude.

2 22/08/2016

Queda de 
blocos e

rupturas 
planares

Médio

Retirada total da residência localizada 
no alto do talude. Intervenção para a não 
ocupação do terreno. Obras de contenção 
no local. Adoção de medidas preventi-
vas e corretivas no talude. Fiscalização 
do andamento e finalização da obra. Pa-
lestras visando uma conscientização em 
relação às situações de risco existentes no 
município.

3 22/08/2016 Inundação Alto

Implantação de sistema de monitoramen-
to pluvial e hidrológico na bacia do rio 
Meia Ponte. Implantação de sistema de 
alerta para chuvas anômalas. Obras de 
melhoria na infraestrutura urbana, como 
pavimentação de ruas e implantação de 
sistemas eficientes de drenagem de águas 
pluviais e correto destino até as drena-
gens naturais.

4 22/08/2016 Desliza- 
mento Médio

Remoção das famílias com perigo de se-
rem atingidas por deslizamentos. Impe-
dir o trânsito de veículos  pesados na rua. 
Retirada da residência ao sopé do desliza-
mento. Palestras visando uma conscienti-
zação ambiental, em relação às áreas em 
situação de risco do município. Implanta-
ção de sistema de coleta de esgoto.

5 23/08/2016 Erosão 
Fluvial Muito Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co.  Obras de contenção da erosão e tam-
bém de disciplinamento e de diminuição 
da energia das águas pluviais. Refloresta-
mento e reconstituição das APPs. Pales-
tras visando uma conscitentização am-
biental, em relação às áreas em situação 
de risco do município.

6 23/08/2016 Erosão 
Fluvial Alto

Total interdição da área de lazer do con-
domínio até a estabilização da erosão. 
Obras de contenção da erosão.  Reflores-
tamento e reconstituição das APPs, crian-
do um uso público, com a implantação de 
parques lineares. Palestras visando uma 
conscientização ambiental.
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7 23/08/2016 Erosão 
Fluvial Médio

Diminuir a energia das águas do córre-
go. Melhoria na manilha mal construída. 
Implantação de sistema eficiente de dre-
nagem de águas pluviais e correta desti-
nação até as drenagens naturais; e sistema 
de esgoto. Reflorestamento e recosntitui-
ção das APPs, criando-se um uso público. 
Palestras visando uma conscientização 
ambiental.

8 23/08/2016 Erosão 
Fluvial Muito Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Reflorestamento e reconstituição das 
APPs, criando-se um uso público. Implan-
tação de sistema de coleta de esgoto ade-
quado e eficiente. Palestras visando uma 
conscientização ambiental, em relação às 
áreas em situação de risco do município.

9 23/08/2016 Erosão 
Fluvial Muito Alto

Remoção total das famílias em risco e 
do material jogado inapropriadamente 
no local. Destinação da área para lazer. 
Implantação de sistemas de alerta e de 
monitoramento periódico das áreas em 
situação de risco a deslizamento de solo. 
Implantação de sistema de coleta de esgo-
to adequado e eficiente e de políticas de 
planejamento urbano. Palestras visando 
uma conscientização ambiental.

10 24/08/2016 Erosão 
Fluvial Alto

Remoção total das famílias em situação 
de risco e do material jogado inapropria-
damente no local. Destinação da área para 
lazer. Implantação de sistema de alerta e 
de monitoramento periódico das áreas 
em situação de risco a deslizamentos de 
solo. Implantação de sistemas de coleta de 
esgoto adequados e eficientes e de política 
de planejamento urbano. Palestras visan-
do uma conscientização ambiental.

11 24/08/2016 Inundação Alto

Remoção das famílias em área de risco. 
Reflorestamento e reconstuição da APP. 
Implantação de políticas de controle ur-
bano para inibir futuras construções e 
ocupações em situações de risco. Palestras 
visando uma conscitentização ambiental.
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12 25/08/2016 Erosão 
Fluvial Muito Alto

Remoção das residências em situações 
de risco. Obras para diminuir a força das 
águas (barreiras hidráulicas ou poços de 
infiltração). Reflorestamento e reconsti-
tuição das APPs. Implantação de políticas 
de controle urbano para inibir constru-
ções e ocupações em situações de risco. 
Palestras visando uma conscientização 
ambiental.

13 25/08/2016 Erosão 
Fluvial Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Reconstituição das faces dos taludes 
erodidos. Reflorestamento e reconstitui-
ção das APPs. Implantação de políticas de 
controle urbano para inibir futuras cons-
truções e ocupações em situação de risco. 
Palestras visando uma conscientização 
ambiental.

14 25/08/2016 Inundação Médio

Observação da evolução da área com po-
tencial para ficar em situação de risco. 
Obras de melhorias na infraestrutura 
urbana. Reflorestamento e reconstitui-
ção das APPs. Palestras visando uma 
conscientização ambiental. Instalação 
de pluviômetros para monitoramento e 
alerta em alguns pontos estratégicos do 
município.

15 25/08/2016 Inundação Médio

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Reflorestamento e reconstituição das 
APPs. Obras de melhorias na infraestru-
tura urbanística. Implantação de políticas 
de controle urbano para inibir futuras 
construções e ocupações em situações de 
risco. Palestras visando uma conscienti-
zação ambiental.

16 26/08/2016 Inundação Médio

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Reflorestamento e reconstituição das 
APPs. Obras de melhorias na infraestru-
tura urbanística. Implantação de políticas 
de controle urbano para inibir futuras 
construções e ocupações em situações de 
risco. Palestras visando uma conscienti-
zação ambiental.
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17 26/08/2016 Erosão 
Fluvial Médio

Remoção das famílias em situações de ris-
co. Reconstituição das faces dos taludes 
erodidos. Obras de melhorias na infraes-
trutura urbana. Reflorestamento e recons-
tituição das APPs. Implantação de políti-
cas de controle urbano para inibir futuras 
construções e ocupações em situações de 
risco. Palestras visando uma conscienti-
zação ambiental.

18 26/08/2016 Inundação Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Constante observação para eventual 
aumento do grau de risco. Construção 
de obras para melhorar a vazão do cór. 
para evitar o extravasamento. Obras de 
melhorias na infraestrutura urbana. Re-
florestamento e reconstituição das APPs. 
Palestras visando uma conscientização 
ambiental.

19 26/08/2016 Inundação Muito Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Novas obras para controle das cheias 
dos córregos. Análise geotécnica da se-
gurança dos diques. Obras de melhorias 
na infraestrutura urbanística. Reflores-
tamento e reconstituição das APPs. Pa-
lestras visando uma conscientização 
ambiental.

20 29/08/2016 Inundação Muito Alto

Remoção das famílias em risco e das resi-
dências que estão nas planícies de inun-
dação. Criação de parques lineares ao 
longo do curso d’água, para impedir fu-
turas ocupações. Obras de melhorias na 
infraestrutura urbana. Reflorestamento e 
reconstituição das APPs. Palestras visan-
do uma conscientização ambiental.

21 29/08/2016 Inundação Muito Alto

Remoção das famílias em situação de 
risco e do centro de distribuição dos cor-
reios. Criação de uma praça ou parque 
linear na rua 30 A, para evitar novas ocu-
pações. Obras de melhorias na infraestru-
tura urbana. Reflorestamento e reconsti-
tuição das APPs.  Palestras visando uma 
conscientização ambiental.
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22 29/08/2016 Inundação Muito Alto

Remoção das famílias em situação de ris-
co. Obras de melhorias na infraestrutura 
urbana. Reflorestamento e reconstituição 
das APPs. Conscientização da população 
sobre os perigos de construções feitas de 
forma incorreta e sem conhecimentos téc-
nicos. Palestras visando uma conscienti-
zação ambiental.

23 30/08/2016 Inundação Alto

Remoção das famílias em risco. Recons-
trução do muro de gabião destruído pelo 
rompimento da adutora. Obras de melho-
rias na infraestrutura urbana. Reflores-
tamento e reconstituição das APPs. Im-
plantação de sistemas de coleta de esgoto 
adequados e eficientes. Palestras visando 
uma conscientização ambiental.

24 30/08/2016 Inundação Alto

Remoção das famílias em situação de 
risco. Obras de melhorias na infraestru-
tura urbana. Adequação do sistema de 
drenagem.

Fonte: Projeto ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e 
inundações (CPRM, 2016). Adaptado. 

Para	ampliar,	ainda	mais	os	seus	conhecimentos,	
a	seguir,	algumas	sugestões	de	sites	e	de	um	fil-
me são apresentadas:

• www.anamma.com.br

• www.mma.gov.br/conama

• w w w.goiania .go.gov.br/s ing _ ser v icos /
plano-diretor-goiania-do-futuro/.

• Nestes sites você encontra informações so-
bre	a	legislação	ambiental	(federal,	estadual	e	
municipal),	notícias	relacionadas	ao	ambiente	
no estado de Goiás, maneiras de efetivar de-
núncias de agressão ao ambiente, divulgação 
de eventos e links para outros sites que tra-
balham essa temática. 

• Filme:	“Pedro	fundamental”.	Diretor:	PX Silvei-
ra. Disponível em: https://memorialdaindus-
triago.com.br/memorial/timeline/pedro-fun-
damental.	Acesso	em:	02	mai.	2022.	

http://www.anamma.com.br/
http://www.mma.gov.br/conama
http://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/plano-diretor-goiania-do-futuro/
http://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/plano-diretor-goiania-do-futuro/
https://memorialdaindustriago.com.br/memorial/timeline/pedro-fundamental
https://memorialdaindustriago.com.br/memorial/timeline/pedro-fundamental
https://memorialdaindustriago.com.br/memorial/timeline/pedro-fundamental
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