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1. Introdução
A condição fundamental para a existência de vida em qualquer parte do planeta é a
disponibilidade de água e, mesmo com 77% de sua superfície coberta por água, nem todas as
regiões da Terra dispõem desse recurso em quantidade e qualidade suficientes para oferecer
condições dignas de sobrevivência às sociedades humanas e às plantas e animais. Na obra
“Atlas da Água”, os autores Clarke e King (2005) apontam que 67% da superfície terrestre
apresentam fontes hídricas insuficientes, escassas ou no limite considerando as necessidades
da população local e que, em 2050, 4 bilhões de pessoas (entre uma projeção de 8,9 bilhões de
habitantes no planeta) viverão em países com escassez crônica de água.
Rebouças (1997) apud Conte e Leopoldo (2001) destaca que, a disponibilidade de
2.000 m³/hab/ano é a quantidade de água limite por habitante considerada razoável pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) e, como pode ser verificado nos estudos de Clarke e King
(2005), países como Israel, Arábia Saudita e Hungria não dispõem de mais do que 1.000
m³/hab/ano de água potável. Assim, chega-se à reflexão de que é preciso, com urgência,
encontrar formas de uso sustentável da água, bem como seu tratamento e reaproveitamento
e de se adotar unidades de estudo e planejamento eficazes para o gerenciamento desse
recurso que tende, nos próximos 50 anos, a se tornar cada vez mais raro.
De acordo com Conte e Leopoldo (2001, p.12), essa crescente preocupação com a
questão da água está fundamentada na previsão de futuras crises decorrentes de sua
insuficiente disponibilidade frente às necessidades da sociedade, o que comprometeria sua
existência, impulsionando a busca pelo tão discutido “desenvolvimento sustentável”. Essa
preocupação mundial ficou clara nas diversas conferências ambientais, principalmente na Eco92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, que teve como resultado a Agenda 21, cujo capítulo
18 manifestou as preocupações com o futuro da água, definindo um rigoroso programa de
suporte técnico para a gestão dos recursos hídricos em todo o mundo.
No Brasil, a gestão de recursos hídricos tem merecido, nos últimos anos,
ampla discussão em razão da degradação qualitativa e quantitativa desses
recursos. No início, tal discussão detinha-se em torno de problemas
relacionados à produção energética, ao armazenamento e à contenção das
cheias, por meio da construção de barragens. Em um segundo momento, a
preocupação foi com o controle dos despejos industriais e domésticos que,
via de regra, são jogados in natura nos cursos d’água. Avançando mais nessa
discussão, verificou-se a necessidade de se pensar em desenvolvimento
sustentado, no qual as decisões devem ser descentralizadas, integradas e
participativas, tendo sido recomendada, tanto pela Legislação sobre
Recursos Hídricos como pela comunidade científica, a utilização de uma
abordagem integrada envolvendo a bacia de drenagem e o conceito de
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ecossistema, necessários para o planejamento e gerenciamento dessas
unidades de trabalho. (CONTE E LEOPOLDO, 2001, p.18)

Atualmente, muito se discute sobre a necessidade de adoção de parâmetros,
modelos e unidades de estudo “ideais” para atividades de planejamento, uso e gestão dos
recursos hídricos, discussão que adquire grande respaldo na legislação ambiental e de recursos
hídricos. O primeiro passo, neste longo caminho em direção à sustentabilidade do atual
sistema produtivo é entender a estrutura e o funcionamento dos diversos sistemas que
compõem o ambiente.
Neste sentido, muitos autores, entre eles Bertrand (1972), Bertalanffy (1973) e
Christofoletti (1980), trabalham com o conceito de “Sistema” para justificar que a natureza
(entendida como um organismo) desempenha funções interdependentes, tanto em situações
de estabilidade como de desequilíbrio. Dessa forma, impactos e medidas preventivas ou
paliativas devem ser pensados como relações de causa-efeito em uma visão mais abrangente,
onde qualquer alteração pontual pode vir a interferir em áreas adjacentes, transmitindo os
impactos em velocidade difícil de prever ou controlar.
Bertrand (1972), ao trabalhar com o conceito de geossistema, afirma que a
combinação de elementos físicos, biológicos e antrópicos atribuem à paisagem uma
característica de conjunto, indissociável e em evolução permanente.
Adaptando esta visão sistêmica às metodologias de estudo em bacias hidrográficas,
os elementos de entrada seriam representados pela precipitação pluvial e seus fluxos
(infiltração e escoamento), o solo e a estrutura geológica como armazenadores e condutores
dos fluxos e a saída, pela vazão final medida no ponto onde determinado curso d'água deságua
em outro curso superficial, lago ou oceano, perpassando por processos de transporte e uso
que provocam “perdas” ou “desvios” relativos de matéria (água), que podem retornar ou não
ao sistema, o que caracteriza a bacia hidrográfica como um sistema aberto, de fundamental
interesse, que permite “reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos
elementos da paisagem e os processos que atuam na sua esculturação”, representando
também uma “unidade ideal de planejamento de uso das terras” (BOTELHO, 1999, p.269). A
energia solar, e o impacto das gotas de chuva e transporte de sedimentos também são
componentes do sistema.
Moragas (2005, p.32) contribui com esta discussão ao afirmar que
Numa visão fisiográfica, a bacia hidrográfica pode ser entendida como área
drenada por uma rede de canais influenciada por diversas características
topográficas, litológicas, tectônicas, de vegetação, dentre outras. Mas a
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bacia hidrográfica representa um complexo sistema integrado de interrelações ambientais, socioeconômicas e políticas.

A dissociação homem-natureza iniciada no período das grandes navegações (século
XV), séculos mais tarde impulsionada pelas inovações tecnológicas trazidas pela Revolução
Industrial e pelo modelo de “desenvolvimento a qualquer custo” baseado no “American way of
life”, já no século XX, fez com que o ambiente sofresse uma pressão até então desconhecida,
levando à desestabilidade dos sistemas naturais.
A reaproximação entre homem e meio e a centralização das atenções de geógrafos e
cientistas naturais nos desdobramentos da relação entre sociedade e natureza é algo recente,
que data da segunda metade do século XX.
Considerado o “Pai das Águas”, é no Cerrado que se localizam grande parte das
nascentes que originam as principais bacias hidrográficas do país (Rio São Francisco, Rio
Paranaíba, Rio Araguaia, entre outros), cujos córregos, ribeirões e rios correm, em grande
parte, nas grandes áreas planas com declividades inferiores a 10%, entremeadas por veredas e
covoais, onde aflora o lençol freático e surgem as nascentes, sendo também as áreas que
oferecem condições favoráveis ao desenvolvimento de lavouras comerciais, permitindo o uso
intenso de maquinário agrícola e técnicas de irrigação, principalmente por pivô central, além
de abrigar extensas áreas de pastagem (natural e cultivada), tornando o Cerrado brasileiro
uma das mais importantes regiões de produção de carne, leite e grãos da América do Sul.
Porém, o intenso uso agropecuário faz com que essas áreas comecem a demonstrar
sinais de estresse, principalmente quando se analisa a diminuição da vazão dos cursos d’água e
o assoreamento e diminuição do nível da água de reservatórios artificiais, assim como a
ausência de áreas de preservação permanente, como reservas legais e matas ciliares e de
galeria, cuja função seria auxiliar na reposição de água ao solo e manter a “saúde” dos cursos
d’água, tanto no período chuvoso quanto seco.
A água, como elemento indispensável à vida, tem sido fator importante na
localização e desenvolvimento das cidades. Além do atendimento às necessidades biológicas
do homem, a água cada dia se torna mais necessária para outros usos, tais como: suprimento
às indústrias, produção de energia, irrigação, recreação, pesca, etc. Assim, é importante, sob o
aspecto da ocupação do solo para fins urbanos, que a água seja garantida em quantidade e
qualidades necessárias aos usos para os quais se destina. Toda a água disponível faz parte do
ciclo hidrológico, no qual este líquido circula através do ar, da superfície do solo e do subsolo,
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compreendendo processos como precipitação, infiltração, escoamento superficial (“runoff”),
escoamento subterrâneo, evaporação e evapotranspiração. (MOTA, 1999)
Carvalho (2003, p.11-12) contribui com esta questão ao afirmar que
A necessidade de gestão das águas, através de técnicas, invenções/
transformações da natureza, engendrou novas relações sociais e espaciais –
a cidade. As cidades se expandem e se exacerbam no uso da água. As
técnicas para a gestão das águas evoluem e passam a ter uma autonomia
que somente os problemas imprevistos parecem colocá-las em xeque em
vários momentos da história.

O processo de urbanização, principalmente quando ocorre num curto espaço de
tempo e sem ordenamento, traz intensas consequências ao espaço urbano, conforme destaca
Lombardo (1985), ao afirmar que uma metrópole sem planejamento do uso da terra pode
colocar em risco a qualidade de vida dos habitantes, sobretudo se o crescimento acontecer de
forma rápida e com poucos recursos técnicos.
Na região Sudoeste de Goiás, o processo mais intenso de urbanização ocorre a partir
das décadas de 1970/80, com o intenso desenvolvimento agrícola e, mais recentemente, com
a instalação de grandes empresas nacionais e multinacionais do setor. Centros urbanos como
Rio Verde e Jataí apresentam um rápido crescimento, nem sempre respeitando os limites do
ambiente, culminando em ações como supressão de APPs, drenagem de áreas alagadas,
ocupação em áreas de risco natural, inclusive, criando novas áreas de risco, destinação
indevida de resíduos, entre outras.
Dessa forma, as bacias hidrográficas situadas em áreas urbanas e de expansão
urbana tornam-se as principais áreas de tensão, colocando em desequilíbrio o sistema, que
passa a dar sinais de estresse percebidos, no período seco, com a escassez de água para
abastecimento, incêndios florestais, etc., e, no período chuvoso, pela ocorrência de
inundações, deslizamentos, proliferação de vetores de doenças, entre outros.
Nesse sentido, o objetivo central do projeto desenvolvido em uma parceria entre
UFG/Campus Jataí, Hidrocon Engenharia e Consultoria Ltda. e Raízen, é realizar uma avaliação
ambiental integrada das microbacias da área urbana de Jataí/GO, identificando as principais
áreas de risco e de vulnerabilidade ambiental por meio de ferramentas de sensoriamento
remoto e geoprocessamento, sugerindo medidas de controle e/ou solução aos problemas
diagnosticados.
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2. Localização da área de estudo
Localizado na região Sudoeste de Goiás, o município de Jataí, cuja área é de 7.174
Km², apresenta população de aproximadamente 89.000 habitantes, sendo considerado um dos
maiores produtores de grãos do Estado de Goiás, segundo dados do IBGE, 2009 (Mapa 01).

Mapa 01 - Localização do município de Jataí/GO.

A área urbana, foco do estudo realizado, apresenta uma área de 27,1 Km², na área
central do município, sendo cortada por importantes rodovias federais e estaduais (BR-364,
BR-060, BR-158, GO-184 e GO-020) estando em posição privilegiada entre o Norte, o CentroOeste e o Sudeste do Brasil.
Três bacias hidrográficas drenam a área urbana, sendo a bacia do Córrego Queixada
e a bacia do Córrego Santa Rosa os limites oeste e leste, respectivamente, da cidade, cujo
principal curso d’água é o Córrego Jataí, com uma área de 100 Km², que drena
aproximadamente 90% de Jataí por meio das sub-bacias dos córregos do Açude (também
conhecido como Córrego do Sapo), Capoeira, Olho d’Água, Diacuí, José Ferreira ou Balneário
Brasnipo (também conhecido como Córrego Chichico), além dos córregos do Retiro e Lajeado,
que limitam a cidade em sua porção norte/nordeste (área de expansão urbana) e uma série de

9

pequenas nascentes identificadas em campo em ambas as margens do Córrego Jataí (Mapa
02).

Mapa 02 - Localização das bacias hidrográficas de Jataí.

3. Material e procedimentos técnicos
3.1. Material
Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados:


Aparelho GPS Garmim 76CSX, para georreferenciamento da imagem de satélite,
levantamento de áreas preservadas, pontos críticos e áreas de risco;



Mosaico de duas cenas do satélite GeoEye1, de junho e setembro de 2010, com resolução
espacial de 0,5 metros para o canal pancromático e 1,65 metros para os canais azul,
verde, vermelho e infravermelho, corrigida e georreferenciada por levantamentos de
campo;



Microcomputadores com configuração própria para trabalhos de geoprocessamento;



Câmera fotográfica de 10 megapixels para registro das ocorrências de campo;
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Software ArcGis10® (ESRI) com licença de uso adquirida pelo Programa de Pós-Graduação
em Geografia da Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí;



Trena, régua hidrológica, flutuadores e cronômetros para medição de vazão dos cursos
d’água;



Programas do pacote Microsoft Office 2010, como Word, Excel e PowerPoint.

3.2 - Procedimentos
O trabalho foi desenvolvido em duas etapas simultâneas, em campo e em
laboratório. Em laboratório, com o auxílio da imagem do satélite GeoEye1, foram definidas as
bacias hidrográficas a serem percorridas e os principais pontos para aferição. Posteriormente,
estas bacias foram percorridas da nascente à foz pela equipe de campo, munida de GPS e
câmera fotográfica para identificação de nascentes, pontos de captação de água, áreas
degradadas (invasão e supressão de Áreas de Preservação Permanente, conforme o Código
Florestal Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965), Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938
de 31 de agosto de 1981) e Lei Municipal de Uso e ocupação do Solo Urbano (Lei 3.068 de 28
de junho de 2010), áreas de despejo inadequado de resíduos, erosão, inundação, risco de
incêndio florestal, entre outros. Estas áreas foram georreferenciadas, fotografadas, analisadas
e relatadas.
Ainda durante as pesquisas de campo, foram aferidas as vazões de todos os cursos
d’água principais que compõem as bacias hidrográficas da área urbana, sempre próximo à foz.
Apesar de serem necessários levantamentos semanais de vazão num período mínimo de um
ano para se conhecer o regime hidrológico de uma bacia hidrográfica, as medidas realizadas
servem como base para simular o comportamento destes canais em eventos extremos de
precipitação, indicando, assim, áreas sujeitas à inundação e que constituem um risco aos
moradores de áreas próximas.
Para a medição das vazões, utilizou-se o método simplificado dos flutuadores, que
consiste em:
a) Com uma trena, mede-se o leito menor (área que coincide com a superfície da
água, de uma margem a outra) e o leito maior (área máxima atingida pelo curso
d água, sendo considerado o limite entre cheia e inundação). Posteriormente,
com o auxílio de uma régua hidrológica, é feita a batimetria para aferir a
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profundidade do curso d’água a cada 20 cm de distância entre cada margem.
Com a média da batimetria multiplicada pela área do leito menor, obtêm-se a
área da seção, em m² (Foto 1).

Foto 1 – Batimetria para aferir a profundidade do leito do córrego com a régua hidrológica, em
destaque. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Outubro de 2011.
b) Em um espaço pré-determinado (seção de 5m ou 10m), com características
semelhantes de área, é utilizado um flutuador (frasco de 100 ml) para medir a
velocidade da água no trecho (em segundos) e, posteriormente, calcular a
velocidade da água, em m/s. Os flutuadores são lançados em 3 pontos diferentes
do curso, primeiro, vazios, posteriormente com meio preenchimento e,
finalmente com preenchimento total de água, chegando a um tempo médio de
deslocamento (foto 2). A velocidade da água é obtida pela fórmula:
∆V = ∆S/∆T, em que:

(fórmula 01)

∆V corresponde à variação da velocidade da água; ∆S à variação do espaço e ∆T à
variação do tempo gasto pelo flutuador para percorrer o trajeto entre os pontos
A e B.
c) A vazão é obtida pela fórmula:
Q = A x V x C, em que:

(fórmula 02)
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Q corresponde à vazão da seção; V corresponde à velocidade da água; e C
corresponde a um coeficiente de variação relacionado à superfície do fundo do
leito do córrego (com vegetação, C=0,7; pedregoso, C=0,8; barrento, C=0,9).

Foto 2 – Aferição da velocidade da água com os flutuadores (circulo). Autor: SOUZA, Millene
Rodrigues, Outubro de 2011.
Novamente, em laboratório, estas áreas foram lançadas sobre a imagem de satélite
para espacialização dos pontos críticos e áreas de risco para, posteriormente, sugerir um modo
adequado de uso e de recuperação das mesmas. A imagem de satélite recebeu tratamento de
contraste e foi classificada de acordo com o uso dado a cada bacia hidrográfica, definindo-se as
seguintes classes: área construída (área urbana, estradas, construções rurais, etc.); corpos
d’água; várzeas, áreas úmidas e áreas de inundação natural; agricultura; pastagem; solo
descoberto; cobertura rasteira (grama); mata (ciliar e de galeria); cerradão; cerrado; mata
seca; cascalheiras e áreas de exploração mineral; silvicultura. Também foram identificadas as
Áreas de Preservação Permanente ao longo dos cursos d’água e nascentes, conforme previsto
nas leis federal e municipal. Todas estas informações foram organizadas em diferentes mapas
temáticos, que irão compor o “Atlas ambiental das bacias urbanas da cidade de Jataí/GO” a ser
finalizado no início de novembro de 2011.
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4. Diagnóstico ambiental das microbacias urbanas de Jataí/GO
4.1. Caracterização física do município de Jataí
4.1.1. Geologia
O município de Jataí está assentado sobre o reverso da Cuesta do Caiapó segundo
Oliveira (2002). Em sua amplitude, a área do município é recoberta por rochas de estruturas e
idades variadas, com coberturas recentes da Era Cenozóica, nos períodos Quaternário e
Terciário, representadas pelos Depósitos Aluvionares, Coberturas Detríticas Indiferenciadas e
Formação Cachoeirinha; perpassando pela Era Mesozóica, do período Cretáceo ao Jurássico,
com os grupos Bauru e São Bento, originando nesta região a formação Vale do Rio do Peixe
(Grupo Bauru) e formações Serra Geral e Botucatu (ambos os Grupo São Bento); e finalizando
na Era Paleozóica, com os afloramentos do Permiano do Grupo Passa Dois com as formações
Corumbataí e Irati (mapa 03).

Mapa 03 - Geologia do município de Jataí.

Ocupando em média 3,1% da área, as Formações Irati e Corumbataí do Grupo Passa
Dois ocorrem ao norte do município em afloramentos no Rio Claro. Predominam calcários de
cor cinza, intercalados com folhelhos negros e arenitos de textura fina e média (GUERRA et al,
1989).
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A Formação Botucatu, do Grupo São Bento, constituído por arenitos eólicos friáveis de
granulação média a fina e de cor rosa, ocupa quase 9,3% da área do município. Ocorre em
afloramentos a noroeste e sudoeste do município.
Já a Formação Serra Geral ocupa cerca de 25,4% da área. Possui litologia constituída
por basalto de coloração negra a cinza, com espessura de até 100 metros. As rochas basálticas
são intercaladas com arenitos eólicos estratificados, de coloração rosa a vermelha e grãos
médios a fino. Ocorrem em afloramentos ao longo do Rio Claro e alguns de seus afluentes
(GUERRA et al, 1989).
O Grupo Bauru com a Formação Vale do Rio do Peixe ocupa 33,2% da área do
município. Aflora em pequenas faixas ao longo dos rios a nordeste do município, e numa área
que se estende do centro para o sudeste. Apresenta litologia composta por arenitos de
coloração creme e vermelhos, mal classificados com grãos arredondados (GUERRA, 1989).
A Formação Cachoeirinha ocorre a oeste do município e ocupa 16,2% da área. Ocorre
acompanhando a Cuesta do Caiapó com altitudes variando de 750 até acima de 1.000 metros.
Esta formação é constituída por argilas, areias brancas, amarelas e avermelhadas, intercalados
com conglomerados lateríticos (GUERRA et al, 1989).
As Coberturas Detríticas Indiferenciadas ocupam 10,9% da área e situam-se a nordeste
e norte. Constitui-se de areias finas a grossas, localmente síltico-argilosas, formando terraços
argilo-arenosos com cascalhos dispersos e níveis de material ferruginoso transportado.
Os Depósitos Aluvionares ocupam 1,7% da área. Em sua maioria estão associadas ao
alto curso dos rios que drenam o Planalto do Rio Claro. Segundo Pereira (1980), esses
depósitos são constituídos em sua maioria por cascalho grosseiro, mal selecionado, matriz
arenosa com seixos arredondados de quartzo e quartzitos.

4.1.2. Solos
O município de Jataí tem sua área recoberta por solos distribuídos em seis ordens
dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999): Latossolos,
Argissolos, Cambissolos, Neossolos, Gleissolos e Nitossolos (mapa 04).
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Mapa 04 – Solos do município de Jataí.

Cerca de 73% dos solos de Jataí são classificados como latossolos, seguido pelos
cambissolos que representam cerca de 12% da área. Assim, considerando o elemento solo,
observa-se que o município apresenta um grande potencial para o desenvolvimento da
agricultura e pecuária, uma vez que conta com extensas áreas planas constituídas por solos
que oferecem boas condições no que se refere à facilidade de mecanização e de correção da
acidez para a prática de cultivo.
As regiões recobertas por latossolos em áreas planas, apesar de apresentarem relativa
acidez, geralmente são de fácil mecanização, uma vez que facilitam o emprego de maquinário
eliminando a necessidade de utilização de grande contingente de mão-de-obra. Além disso,
esses solos são facilmente corrigidos por meio da aplicação de calcário e fertilizante.
Na ordem dos Latossolos, observa-se a presença das subordens Latossolo Vermelho
distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho Amarelo (LVA), sendo este último associado ao Latossolo
Vermelho. Na ordem dos Argissolos (que recobrem 7% da área total do município), observa-se
a subordem Argissolos Vermelho Amarelo (PVA); na ordem dos Neossolos (3% da área total)
observam-se as subordens Neossolos Litólicos (RL) e Neossolos Quartzarênicos (RQ); na ordem
dos Nitossolos (cerca de 1% da área total) observa-se a presença da subordem Nitossolo
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Vermelho (NV) e na ordem dos Cambissolos observou-se a subordem Cambissolo Háplico (Cx).
Ainda, observa-se no mapa 05 a presença de Gleissolos recobrindo 4,3% da área do município.

4.1.3. Relevo
Quanto ao relevo, o município de Jataí apresenta superfície relativamente plana, o que
facilitou a ocupação das terras com lavouras comerciais, tornando-o um dos maiores
produtores de grãos do Estado de Goiás. Aproximadamente 95% da área é classificada como
Superfície Regional de Aplainamento (mapa 05), com cotas altimétricas variando de 650 a
1000 metros.

Mapa 05 - Geomorfologia do município de Jataí.
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No mapa 06, é possível identificar que a variação hipsométrica total vai de 500 a 1100
metros, acompanhando a variação Geológica: áreas com altitudes mais baixas estão
relacionadas às formações relativamente mais antigas, como Serra Geral, Vale do Rio do Peixe
e formações do Grupo Passa Dois; as áreas mais elevadas estão relacionadas às formações
recentes, em sua maioria, sedimentos terciários e quaternários (chapadões).
A variação das classes de declividade (mapa 07) segue a mesma tendência, visto que o
relevo apresenta-se mais plano nas áreas mais elevadas, identificadas por uma litologia
relativamente recente (formações terciárias e quaternárias), explicando a maciça ocupação
desta região por lavouras mecanizadas e, com declividades mais acentuadas à medida que se
aproxima dos fundos de vale, principalmente próximo ao vale do Rio Claro, onde afloram
superfícies das formações Serra Geral, Botucatu, Vale do Rio do Peixe e Grupo Passa Dois.

Mapa 06 - Hipsometria do município de Jataí.
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Mapa 7 - Declividade do município de Jataí.

4.1.4. Uso da terra e cobertura vegetal
O município de Jataí apresenta cerca de 54% de suas terras ocupadas por áreas
agrícolas, em sua maioria, representadas por culturas de ciclo curto (soja, milho, sorgo) e, nos
últimos três anos, por áreas crescentes de cultivo de cana-de-açúcar. Estes cultivos estendemse por áreas planas, solos profundos, com boa drenagem e com altitudes mais elevadas,
conhecidas regionalmente como chapadões. Em segundo lugar, em termos de área, destacamse as pastagens, que ocupam aproximadamente 41% das terras do município, localizadas em
áreas de relevo suavemente ondulado e ondulado, solos com maior teor de areia e baixa
fertilidade, menos aptos ao desenvolvimento agrícola como os anteriormente citados. Juntas,
estas áreas de produção ocupam cerca de 95% do território municipal (mapa 08). As áreas
identificadas como Floresta (vegetação mais densa, matas ciliares e de galeria, etc.) e Cerrado
(em suas diferentes feições) encontram-se restritas a áreas próximas a cursos d’água, reservas
legais e porções do terreno com declividade muito acentuada, solos rasos e exposição de
rochas, que impossibilitam o uso comercial destas terras.
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Mapa 08 - Uso da terra e cobertura vegetal do município de Jataí.

4.2. Bacia do córrego Jataí
A Bacia do Córrego Jataí, localizada na parte central do município (conforme mapa
02), apresenta uma área de aproximadamente 100 Km² e suas águas percorrem o sentido
nordeste-sudeste, desaguando no Rio Claro, um dos principais cursos d’água do Sudoeste de
Goiás. Seu baixo curso está totalmente dentro da área urbana do município de Jataí, onde
encontra-se bastante degradado, seja pelo lançamento de esgotos e lixo, seja pela ocupação
desordenada das margens, que apresenta áreas de proteção bem abaixo do total disposto pelo
Código Florestal, que é de 30 metros no mínimo. O alto e médio curso do Córrego Jataí
também se encontram bastante degradados pelo intenso uso agrícola, o que confere uma
característica de extrema fragilidade a toda a área de estudo.
De acordo com os estudos de Lopes et al (2007), a bacia do Córrego Jataí percorre
uma área cujo embasamento é representado por rochas basálticas da Formação Serra Geral
(Grupo São Bento), que recobrem a maior parte da área de estudo, e Coberturas Quaternárias,
identificadas em áreas próximas às nascentes e aos divisores de águas, em altitudes mais
elevadas (mapa 09). O relevo é representado predominantemente por platôs nas áreas de
cabeceira e, a jusante, apresenta dissecação fraca, com altitudes variando entre 580 e 880m
(mapa 10).
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Mapa 09 – Geologia do córrego Jataí.

Mapa 10 – Hipsometria do córrego Jataí.
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Ainda segundo Lopes et al (2007),
Os solos da área de estudo, apresentam-se muito intemperizados, devido
aos fatores de formação e aos processos pedogenéticos, possuindo baixa
fertilidade natural. O tipo de solo predominante na área é o Latossolo
Vermelho distroférrico (LRd), apresentando textura muito argilosa e
argilosa, oriundos possivelmente do basalto da formação Serra Geral,
sendo profundos, muito porosos e permeáveis, com baixa suscetibilidade à
erosão. (LOPES et al. 2007, p.152)

Estas características (mapa 11), aliadas a fatores climáticos, permitem que as terras
da bacia do Córrego Jataí sejam intensamente utilizadas na agricultura com a obtenção de
duas safras por ano, sem necessidade de uso de irrigação ou grandes gastos com manejo,
como pode ser observado nos mapas de uso da terra e cobertura vegetal (mapas 12 e 13).

Mapa 11 – Solos do córrego Jataí.
No que diz respeito às categorias de uso das terras e cobertura vegetal identificadas
na Bacia do Córrego Jataí, destacam-se, de acordo com a tabela 01, as áreas de agricultura,
que ocupam 35,60% da área total, no alto e médio curso da bacia e, portanto, ao
norte/nordeste da área urbana, mas que são fundamentais para a dinâmica hidrológica e
ambiental desta que constitui a principal bacia hidrográfica da cidade de Jataí. Embora
agricultura e pastagem somem aproximadamente 46% da área, é na área urbana (que ocupa
18,60% da área total) que se encontram os principais pontos de degradação como depósitos
irregulares de lixo, supressão de áreas de preservação permanente e ocupação das margens,
como pode ser observado no mapa 13.

22

Mapa 12 - Carta-imagem da bacia do córrego Jataí, maio de 2010.
Tabela 01 -Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Bacia do Córrego Jataí.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação nativa

Categoria de uso
Mata

Área (ha)
1.107,63

%
11,05

Cerradão

303,72

3,03

Cerrado

753,78

7,52

Mata seca

9,80

0,10

Várzea/ área úmida

26,17

0,26

Clareira

8,49

0,08

Agricultura

3.569,98

35,60

Pastagem

2.043,83

20,38

Silvicultura

8,79

0,09

Solo descoberto

264,48

2,64

Área construída

1.864,80

18,60

Vegetação Rasteira/Grama

55,05

0,55

Água

9,39

0,09

Tratamento de água/ esgoto (ETE)

1,91

0,02

Cascalheira/ Extração mineral

0,00

0,00

10.027,82

100%

Total
Organização: MARTINS, Alécio Perini. Outubro 2011.
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Mapa 13 - Uso da terra e cobertura vegetal na bacia do córrego Jataí.

Quanto ao clima, com base nos estudos de Nimer (1989), Lopes et al (2007) afirmam
que
o regime de chuvas se deve quase que exclusivamente aos sistemas
regionais de circulação atmosférica. No verão, o clima tropical é dominado,
principalmente, pelas massas Equatorial Continental (Ec) e Tropical
Atlântica, responsáveis pelas chuvas de verão, sendo que a massa de ar Ec,
atinge a região Centro-Oeste e o interior (parte ocidental) das regiões
Nordeste, Sudeste e Sul. (LOPES et al, 2007 p. 155)

Quanto ao relevo, a área da bacia do Córrego Jataí apresenta-se relativamente
plano/suavemente ondulado na maior parte da área, com declividades inferiores a 8%. Em
algumas áreas, como no médio e baixo curso, são observadas declividades superiores a 20% de
inclinação que devem ser preservadas (mapa 76). Quanto à exposição das vertentes (mapa
77), a margem direita encontra-se voltada para leste e, a margem esquerda, para oeste.
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Mapa 14 - Declividade da bacia do córrego Jataí.

Mapa 15 – Exposição de vertentes da bacia do córrego Jataí.
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4.2.1 - Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da porção urbana da
bacia do córrego Jataí
Foi realizado um extenso e minucioso trabalho de campo em toda a área da Bacia do
Córrego Jataí para a identificação da situação ambiental em que esta se encontra, com foco
nas áreas de vegetação natural e preservação permanente, de modo mais específico. Algumas
das principais nascentes em área rural foram visitadas para aferir se estas apresentavam
alguma situação de degradação e/ou se enquadravam no artigo 2º do Código Florestal, que
regulamenta que, em nascentes, ainda que intermitentes e/ou nos chamados “olhos d’água”, ,
deve ser preservado um raio mínimo de 50m (cinquenta metros) de largura, qualquer que seja
a sua situação topográfica.
E, conforme o mapa 13 é possível observar que, na maioria das nascentes de área
rural, as margens dos cursos d’água encontram-se dentro da lei, ainda que em diversos pontos
estas áreas não estejam cercadas para impedir o acesso do gado e de pessoas.
Em área urbana, foco deste estudo e onde os levantamentos foram mais precisos,
identificou-se diversos pontos de degradação, áreas de risco e em desconformidade com o
Código Florestal, como pode ser visualizado no mapa 15. É importante ressaltar que as análises
específicas das microbacias afluentes do Córrego Jataí, que se encontram na área urbana, são
descritas individualmente no decorrer deste relatório.
Como mostra o mapa 16, foram encontradas algumas áreas de risco no curso do
córrego Jataí. Essas áreas concentram-se principalmente no baixo curso do córrego, onde é
localizada a área urbana do município. Entretanto, no alto curso diagnosticaram-se duas áreas
propícias a incêndio e uma a erosão que necessitam de atenção visto que estão próximas as
nascentes do córrego. Em seu médio curso, encontrou-se um ponto com erosão proveniente
da ação fluvial.
No baixo curso do córrego existem áreas suscetíveis a transbordamento, erosão
fluvial, erosão linear e inundação. Tais erosões consistem no maior problema encontrado no
córrego, pois devido à retirada e/ou modificação da vegetação original, as margens ficaram
desprotegidas e com a intensificação da precipitação pluvial estão susceptíveis a processos
erosivos. Os pontos de inundação concentram-se no trecho canalizado do córrego, onde o
intenso carregamento de sedimentos pode provocar o entupimento de galerias em pontes e,
consequentemente, ocasionar transbordamentos.
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Mapa 16 – Áreas de APPs e áreas de risco da bacia do córrego Jataí.
A tabela 02 demonstra as diferentes áreas de risco identificadas na porção urbana da
Bacia do Córrego Jataí e seu enquadramento de acordo com a Codificação dos Desastres
Naturais (CODAR) da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Tabela 02 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da bacia do córrego Jataí.
Ponto

Coordenadas
(UTM zona 22)
Latitude
Longitude

Descrição

1

8033167

429794

2

8030950

431931

3

8031913

429813

4

8031895

429816

5

8028216

426982

6

8026883

428678

7

8025194

426212

8

8023502

425282

Mata com abundância de
substrato combustível.
Cerrado sentido restrito com
substrato combustível.
Calha do córrego sujeito a
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
erosão fluvial.
Mata com abundância de
substrato combustível.
Calha do córrego sujeito a
erosão fluvial.
Local no curso d’água sujeito
a transbordamento.
Local sujeito a inundação.

9

8023176

425364

Local sujeito erosão.

Código de Área de
Risco
CODAR: NE.SIF
12.404
CODAR: NE.SIF
12.404
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NE.SIF
12.404
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR:NE.H 12.3
CODAR: NE.H 12.3
CODAR: NI.GTC
13.308
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10
11

8022763
8022677

425274
425256

Local sujeito a inundação.
Local sujeito a inundação.
Local sujeito a inundação e
erosão fluvial.

12

8022490

425192

13

8022407

425141

Local sujeito erosão.

14

8022039

425010

Local sujeito erosão.

Calha do córrego sujeito a
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
16
8021164
424278
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
17
8021132
424250
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
18
8021035
424190
erosão fluvial.
Gênese de erosão linear em
19
8020749
424183
formato de sulcos.
Calha do córrego sujeito a
20
8020704
424046
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
21
8021137
424230
erosão fluvial.
Gênese de erosão linear em
22
8020793
424132
formato de sulcos.
Erosão linear em formato de
23
8020555
424142
sulco (ravina).
Erosão linear em formato de
24
8020456
424126
sulco (ravina).
Erosão linear em formato de
25
8020166
423804
sulco (ravina).
Erosão linear em formato de
26
8019941
423636
sulco (ravina).
Calha do córrego sujeito a
27
8020127
423543
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
28
8020012
423577
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
29
8019651
423127
erosão fluvial.
Erosão linear em formato de
30
8019620
423133
sulco (ravina).
Erosão linear em formato de
31
8019601
423109
sulco (ravina).
Erosão linear em formato de
32
8019572
423064
sulco (ravina).
Calha do córrego sujeito a
33
8019543
422948
erosão fluvial.
Calha do córrego sujeito a
34
8019551
422873
erosão fluvial.
Organização: PEREIRA, Firmino Cardoso. Outubro/2011.
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8021225

424316

CODAR: NE.H 12.3
CODAR: NE.H 12.3
CODAR: NE.H 12.3
NI.GTC 13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GEV
13.306
CODAR: NI.GTC
13.308
CODAR: NI.GTC
13.308

28

A sequência de fotos a seguir exemplifica as áreas de risco contidas dentro da bacia do
córrego Jataí.

Foto 3 – Alto curso da bacia do córrego Jataí, ponto 3 e 4 da tabela 2. Devido à retirada da
mata de proteção das margens e índice pluviométrico intenso, o local está susceptível a
erosão. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, em Setembro de 2011.

Foto 4 - No trecho canalizado do Córrego Jataí fica evidente a necessidade de conservação das
áreas devido ao montante e o intenso carregamento de sedimentos e detritos pelas águas do
córrego, o que pode provocar o entupimento de galerias em pontes e, consequentemente,
transbordamentos. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, Setembro de 2011.
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Foto 5 – Baixo curso da bacia do córrego Jataí. Em primeiro plano o curso do córrego está
sujeito à inundação. O local que corresponde ao ponto oito da tabela 1 é utilizado para pasto
dentro da área urbana. No segundo plano, residências. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues,
setembro de 2011.

Foto 6 – Margem do córrego Jataí em frete ao Lago JK, de acordo com os pontos 10 e 11 da
tabela 1. Área sujeita a inundação localizada próxima ao lago JK. Fundo de vale plano, sem
presença de vegetação. O baixo gradiente de declividade do canal dificulta o escoamento da
água em eventos de precipitação extrema. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, em setembro de
2011.
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Foto 7 – Margem do córrego Jataí, em seu baixo curso. Ponto 16 da tabela 1 com construção
no barranco do córrego, sujeito a erosão fluvial devido à retirada da vegetação. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, em setembro 2011.

Foto 8 – Ponto 20 da tabela 1, calha do córrego Jataí em seu baixo curso, suscetível a erosão
devido à retirada da vegetação nas margens. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro
2011.
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Foto 9 – Curso do córrego, referente ao ponto 27 da tabela, dentro da área urbana. O local
está sujeito à erosão fluvial. A vegetação original foi totalmente removida. No segundo plano
há presença de pasto. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 10 – Ponto 30 na tabela 01 com área de risco de erosão fluvial. Nota-se em primeiro
plano que o barraco, indicado pela seta, já está erodido. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro 2011.

4.3

- Microbacia do córrego do Retiro
A microbacia do córrego Retiro tem 1.364 ha de área. Localizada na porção norte da

área urbana de Jataí, suas nascentes encontram-se dentro da Área de Preservação
Permanente (APP) de propriedades particulares conforme mostrado no mapa 17.
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Mapa 17 - Localização da microbacia do córrego Retiro.

.

O alto curso da bacia apresenta solo ocupado principalmente por área de agricultura,

que corresponde a 65% da área da bacia em propriedades particulares, e ainda ao redor dos
cursos d’água apresenta 9% de áreas de mata, sendo 2% constituído por cerrado. O médio e
baixo curso ocupados por pastagens (17% da área total da bacia), cerrado, mata, mata seca e
áreas úmidas (mapa 18 e tabela 03).
A microbacia do córrego Retiro caracteriza-se por apresentar dois ambientes distintos:
seu alto curso encontra-se em formações geológicas relativamente recentes, como sedimentos
terciários e quaternários indiferenciados, com relevo plano à suave ondulado e altitudes acima
de 800 metros; e o médio/baixo curso apresentam declividades mais acentuadas,
especialmente próximas ao fundo de vale e em áreas de encostas, onde são encontrados
basaltos da formação Serra Geral e áreas de cascalheiras recobertas por vegetação decidual
(mata seca). Algumas áreas do médio curso apresentam declividades próximas a 20% que,
aliadas às características do solo, devem receber cuidados especiais no sentido de conservá-las
para evitar deslizamentos, conforme relatado no item 4.3.1. Os mapas 18, 19, 20 e 21 auxiliam
na compreensão desta dinâmica.

33

Tabela 03 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego Retiro.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Área (ha)

%

129,16
33,76
9,80
7,50
6,04
890,89
236,97
2,32
8,67
37,49
1,21
1,00

9,46
2,47
0,72
0,55
0,44
65,28
17,36
0,17
0,64
2,75
0,09
0,07

1.384,81

100

Mata
Cerrado
Mata seca
Várzea/ área úmida
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída
Vegetação Rasteira/Grama
Água
Total

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

Mapa 18 - Uso da terra da microbacia do córrego Retiro.
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Mapa 19 - Hipsometria da microbacia do córrego Retiro.

Mapa 20 - Declividade da microbacia do córrego Retiro.
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Mapa 21 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Retiro.

O córrego apresenta três nascentes principais, todas localizadas dentro de áreas de
APPs de propriedades rurais. A nascente um (1), que corresponde às coordenadas 424729E e
8029370N, apresenta menos de 30 metros de vegetação, mas está cercada para contenção do
gado, como se observa na foto 11. A vegetação típica da nascente é mata de galeria, como
ocorre ao longo do curso d’água.

Foto 11 – Área de uma das nascentes do córrego do Retiro dentro da APP. A seta indica a cerca
de contenção para o gado. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 12 – Nascente do córrego do Retiro (seta).Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Setembro de
2011.
A segunda nascente do córrego, dentro da área da APP apresenta mata ciliar. É uma
área cercada e o curso d’água apresenta pequena quantidade de água, provavelmente,
influenciado pela falta de chuvas no período (Foto 12).
A terceira nascente principal encontra-se preservada, devido ao fato de a APP estar
dentro de área de propriedade rural, que mantêm a área devidamente cercada. Dentre as
nascentes, esta é que possui menor quantidade de água que abastece o curso do córrego.

4.3.1 Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Retiro
A Microbacia do Córrego Retiro constitui uma das áreas de expansão urbana da cidade
de Jataí, apresentando, até o ano de 2011, apenas 2,75% de área construída, cenário que deve
se transformar gradualmente nos próximos anos. Mesmo assim, por apresentar intenso uso da
terra por atividades produtivas e, devido a características naturais do terreno, foram
identificadas algumas áreas de risco ambiental, dispostas na tabela 06 e no mapa 22. Em
algumas áreas de preservação permanente (APPs) foi observado risco de incêndio,
principalmente nas proximidades das nascentes (CODAR, 2004). Conforme nota-se na foto 13,
devido à proximidade com área lavoura e pelo fato dela conter palhas secas (cultivo direto) e
ausência de aceiro, a APP está suscetível a incêndio.
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Mapa 22 – Áreas de Preservação Permanente e de Risco na microbacia do córrego Retiro.

Foto 13 – Área de plantio adjacente a APP do córrego Retiro, cuja faixa da mata é inferior à
30m. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso. Setembro de 2011.
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Tabela 4 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco microbacia do córrego Retiro.

Pontos

Coordenadas UTM
(Zona 22)
Latitude

Descrição

Código de Área de Risco

Longitude

1

8028231

423529

2

8029370

424729

3

8025538

426024

Formação florestal com
abundância de substrato
combustível.
Formação florestal com
abundância de substrato
combustível.
Local
suscetível
transbordamentos.

a

Formação florestal com
abundância de substrato
combustível.
Formação florestal com
5
8026664
425725
abundância de substrato
combustível.
Local suscetível rolamento
6
8027175
425371
de rochas.
Organização: PEREIRA, Firmino Cardoso, outubro/2011
4

8026209

425781

CODAR: NE.SIF
12.404
CODAR: NE.SIF 12.404

CODAR: NE.H
12.3
CODAR: NE.SIF 12.404

CODAR: NE.SIF 12.404
CODAR: NI.GQT 13.304

A sequência de fotos a seguir exemplifica as áreas de risco na bacia do córrego Retiro.

Foto 14 – Alto curso da microbacia do córrego Retiro. Local em abundância de serapilheira,
que consiste em um substrato combustível dentro da mata com risco de incêndio. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 15 – Baixo curso da bacia do córrego Retiro. Área de várzea suscetível a alagamento
(ponto 3 na tabela 4). Neste trecho o córrego não possui o curso definido, sendo interceptado
por uma estrada onde foi canalizado. Em caso de altos índices pluviométricos a área pode
acumular grande quantidade de água e a canalização não ser suficiente para escoar o
excedente de água, ocasionando alagamentos. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de
2011.

Foto 16– Alto curso bacia do córrego Retiro. Local onde houve deslizamento de encosta (ponto
06, tabela 04). Neste local, alguns blocos de rocha deslizaram devido à declividade acentuada
aliada às chuvas intensas que provocaram inundação em alguns pontos da área urbana, em
março de 2010. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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4.4

Microbacia do córrego Lajeado
Localizado na porção norte/nordeste em relação á área urbana de Jataí (mapa 23), a

bacia do Córrego Lajeado apresenta-se como uma das prováveis áreas de expansão urbana,
conforme observado no mapa 02. Atualmente, encontra-se recoberta principalmente por
áreas de agricultura (55,6%), pastagem (19,3%), mata, cerrado e cerradão (18,5%), além de
corpos d’água, área úmida, silvicultura e solo descoberto (mapa 24 e tabela 05).

Mapa 23 - Localização da microbacia do córrego Lajeado.

Nesta bacia não foram identificadas áreas de risco e as áreas de preservação
permanente (APPs) no alto e médio curso encontram-se relativamente conservadas. No baixo
curso, observou-se que o leito do córrego foi desviado para abastecer duas propriedades
rurais, descaracterizando o curso original (mapa 25). As fotos 17, 18, 19 e 20 possibilitam uma
visão geral da área.
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Mapa 24 – Uso da terra da microbacia do córrego Lajeado.

Tabela 05 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Lajeado.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Area (ha)

%

Mata

13,44

6,09

Cerradão

24,84

11,25

Cerrado

2.54

1,15

Várzea/ área úmida

7,12

3,22

Agricultura

122,90

55,67

Pastagem

42,63

19,31

Silvicultura

1,04

0,47

Solo descoberto

4,15

1,88

Área construída

0,54

0,24

Água

1,58

0,72

Total

220,78

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.
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Mapa 25 - Esquema demonstrando o novo percurso do córrego Lajeado, após ter seu baixo
curso desviado.

Foto 17 - Alto curso da bacia do Córrego Lajeado. Em primeiro plano, área de lavoura, com
mata de galeria relativamente conservada no fundo do vale. Em segundo plano, a área urbana
de Jataí, que se expande no sentido norte-nordeste, em direção à área da bacia. Autor:
PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 18- Área de nascente em propriedade rural, seguida de represamento. Apesar de
cercada, o gado tem acesso à área. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de 2011.

Foto 19 - Baixo curso do Córrego Lajeado, desviado para a sede de duas propriedades rurais. O
leito original encontra-se seco e sem vegetação nativa. Ao fundo, a mata ciliar do Córrego
Jataí. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 20 - Ponto onde o córrego Lajeado foi desviado. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso,
setembro de 2011.
A bacia apresenta áreas com altitudes superiores a 850 metros (mapa 26), em regiões
caracterizadas por solos profundos, bem drenados, embasamento geológico representado por
sedimentos terciários e quaternários indiferenciados e relevo plano/suavemente ondulado,
que explicam o intenso uso agrícola. A declividade raramente ultrapassa inclinações de 10%,
com exceção de áreas de cascalheira próximas ao limite norte da bacia, com declividades
próximas a 20% (mapa 27). Afluente da margem esquerda do Córrego Jataí apresenta suas
vertentes voltadas para a posição noroeste (mapa 28).
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Mapa 26 – Hipsometria da microbacia do córrego Lajeado.

Mapa 27 – Declividade da microbacia do córrego Lajeado.
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Mapa 28 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Lajeado.

4.5

Microbacia do córrego do Açude (Sapo)
Com toda sua extensão situada na área urbana de Jataí, a microbacia do Córrego do

Açude (também conhecida como Mata do Açude ou Córrego do Sapo), tem uma área de
aproximadamente 610 ha, sendo que 67% correspondem a áreas construídas, 14,5% a
pastagens e aproximadamente 9% a feições de matas, cerrado e cerradão, entre outros usos. É
uma das bacias urbanas que apresenta situação mais crítica, considerando o estado de
conservação de suas áreas de preservação permanente e à quantidade de áreas de risco
identificadas (mapas 29 e 30 e tabela 06).
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Mapa 29 - Localização da microbacia do córrego Açude.

Mapa 30 - Uso da terra da microbacia do córrego do Açude.
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Tabela 06 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Açude.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Área (ha)

%

Mata

47,51

7,78

Cerradão

3,37

0,55

Várzea/ área úmida

1,93

0,32

Agricultura

43,47

7,12

Pastagem

88,42

14,47

Solo descoberto

7,52

1,23

Área construída

411,08

67,29

Vegetação Rasteira/Grama

7,41

1,21

Água

0,17

0,03

Total

610,88

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

Apesar da área relativamente pequena, a microbacia do Córrego Açude apresenta
uma diversidade considerável de ambientes, apresentando suas nascentes em cotas próximas
a 850 metros e, sua foz, em cotas de 650 metros (mapa 31), com afloramentos de basaltos da
formação Serra Geral em seu leito, apresentando pequenas quedas d’água. As áreas próximas
aos divisores apresentam topografia relativamente plana e, com exceção da área de topo
próxima às nascentes que é ocupada por lavouras, às demais áreas apresentam-se totalmente
ocupadas por edificações.
No que diz respeito à declividade (mapa 32), toda a área de fundo de vale,
principalmente no médio/baixo curso, apresenta gradientes acima de 8%, chegando a 20% em
alguns pontos, o que exige atenção redobrada dos órgãos públicos quanto aos procedimentos
para uso e ocupação, pois podem se constituir áreas de risco. A ausência de redes pluviais
nestas áreas propicia um forte escoamento superficial da água das chuvas, especialmente em
eventos concentrados como as “chuvas de verão”, ocasionando erosões em áreas próximas ao
córrego e rápida elevação do nível da água. Essa característica de vertentes inclinadas pode ser
mais bem observada no mapa 33, que demonstra a exposição das vertentes da microbacia.
Observe que as vertentes da margem direita encontram-se voltadas para leste e, as da
margem esquerda para oeste, o que confere padrões diferenciados de insolação para estas
áreas.
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Mapa 31 - Hipsometria da microbacia do córrego Açude.

Mapa 32 - Declividade da microbacia do córrego Açude.
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Mapa 33 - Exposição de vertentes da microbacia do córrego Açude.
Dentre as atividades que podem provocar alterações na paisagem estão à
urbanização e a agricultura, identificadas próximas às nascentes do córrego do Açude (fotos 21
e 22).

Foto 21- Mata onde se encontra as nascentes do córrego Açude é separada de uma área de
produção agrícola por uma via municipal. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 22 - Uma das nascentes que se encontra dentro de área de mata relativamente
conservada e recentemente alterada pela construção de uma via urbana. Autor: PEREIRA,
Clarissa Cardoso, Setembro de 2011.
Cerca de 300 metros abaixo das nascentes, um parque municipal e um novo lago
estão em processo de construção, aproveitando um represamento existente há alguns anos
(fotos 23 e 24).

Foto 23 - Represamento do córrego do Açude. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de
2011.

52

Foto 24 - Área de construção do Parque do Açude. Em primeiro plano, quadras e
estacionamento. Em segundo plano, a mata de galeria presente nas nascentes do córrego.
Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

4.5.1. Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Açude
Sem dúvidas, a microbacia do Córrego Açude é uma das que apresenta um maior
número de pontos de degradação e áreas de risco de Jataí, visto ser uma das áreas de
ocupação mais antigas da cidade. Como pode ser observado no mapa 34, raramente se
encontram pontos próximos a nascentes ou ao curso d’água onde foram respeitados os 30
metros mínimos de preservação permanente (e 50 metros para nascentes) previstos no Código
Florestal.
Na tabela 07, que identifica as áreas de risco na microbacia, são contabilizados 09
processos erosivos em diferentes formas, evidenciando que a associação entre declividade
acentuada, ausência de áreas de preservação e mau uso das terras, além da grande
quantidade de lixo, esgoto, entulho e restos de animais lançados no fundo do vale, tornam
esta área a que apresenta uma maior urgência em ações de intervenção entre todas as
estudadas.
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Mapa 34 – Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia do córrego Açude.
Tabela 7 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do córrego Açude.
Coordenadas
(UTM
zona 22)
Pontos
Descrição
Código de Área de Risco
Longitude
Latitude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

423536
423652
423680
423695
423757
423878
423918
424000
424010
424029
424102

8024664
8024499
8024511
8024375
8024328
8024118
8024025
8023963
8023954
8023919
8023683

12
13

Erosão Linear
Voçoroca
Erosão Linear
Ravina
Erosão Fluvial
Erosão Fluvial
Processo Erosivo
Desbarrancamento
Erosão Linear
Desbarrancamento
Desbarrancamento

424265
8023341
Erosão Fluvial
424430
8023336
Deslizamento
Organização: SOUZA, Millene Rodrigues. Setembro/2011.

NI.GEV-13.306
NI.GEV-13.306
NI.GEV-13.306
NI.GEV-13.306
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GES-13.305
NI.GTC -13.308
NI.GEV-13.306
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GDZ-13.301

As fotos 25 a 33 demonstram algumas destas áreas de risco ambiental distribuídas ao
longo do curso do córrego Açude.
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Foto 25 - Mata de galeria na nascente do Córrego do Açude. Apesar de relativamente
conservada, apresenta cerca de 20 metros de raio, muito abaixo do necessário. Em primeiro
plano, calçadão construído recentemente. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de
2011.

Foto 26 - Área no interior da Mata do Açude. Área de preservação situada próximo à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, que sofreu um incêndio no mês de agosto. Incêndios florestais
são comuns durante o período de seca neste tipo de ambiente em toda a cidade em
decorrência do manejo incorreto do fogo em áreas vizinhas. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso,
setembro de 2011.
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Foto 27 - Área de lançamento de esgoto no alto curso do Córrego do Açude proveniente de
indústria têxtil e, aparentemente, sem tratamento. Situação bastante comum encontrada em
toda a extensão do Córrego. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

Foto 28 – Problemas como a falta de mata ciliar em ambas as partes da margem do córrego, o
pisoteio de gado e de pedestres que utilizam este ponto como atalho, ocasionam o
aparecimento de processos erosivos que, consequentemente, alteram as características
geomorfológicas desta área. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de 2011.

56

Foto 29 - Tubulação de esgoto sem as devidas manutenções. Problemas como este são
constantes em toda a extensão do leito e ocasionam a contaminação do córrego por
coliformes fecais e demais poluentes que são lançados na rede de drenagem, além de
incomodar a população adjacente com o mau cheiro. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues,
setembro de 2011.

Foto 30 - Canalização do córrego do Açude. O local está densamente povoado com
loteamentos instalados de maneira inadequada, desconsiderando o parcelamento do uso do
solo urbano estabelecido em lei. Situação comum em toda a extensão do córrego. Autor:
SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de 2011.
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Foto 31 - Ocupação das margens, ausência de área de preservação permanente, erosão,
assoreamento e lançamento de esgoto e resíduos sólidos são situações comuns encontradas
em aproximadamente 80 pontos ao longo do curso do Córrego do Açude. Autor: SOUZA,
Millene Rodrigues, setembro de 2011.

Foto 32 - Lançamento de esgoto no curso d’água. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro
de 2011.
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Foto 33 - Erosão linear provocada pela concentração do fluxo d’água, ocasionadas por
construções de canaletas de captação de água pluvial. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues,
setembro de 2011.

4.6. Bacia do córrego Capoeira
A microbacia do córrego Capoeira é uma das áreas mais conservadas até o momento,
por estar localizada predominantemente em área militar, fator que propicia a conservação.
Esta microbacia é localizada na porção leste da área urbana de Jataí (mapa 35) e de acordo
com mapa 36 e com a tabela 08, possuí 61,9% de áreas de mata, cerradão e cerrado
(aproximadamente 770 hectares, de um total de 1.258ha). Apenas 5,5% destinam-se a áreas
construídas, que apresentam algumas situações de risco por estar em estado precário de
conservação.
As nascentes (duas principais)estão localizadas em áreas de topo, com altitudes
acima de 800 metros (mapa 37). A nascente do córrego Capoeira localiza-se dentro de uma
chácara próxima à Avenida das Primaveras, na saída para Rio Verde. É um local que não possui
a proteção mínima necessária para a preservação das nascentes, como demonstra a foto 34 e
35. Além disso, a vegetação natural do local foi totalmente modificada.
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Mapa 35 – Localização da microbacia do córrego Capoeira.

Mapa 36 – Uso da terra da microbacia do córrego Capoeira.
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%

Vegetação
nativa

Categoria de uso
Mata

123,93

9,86

Cerradão

192,03

15,26

Cerrado

453,69

36,08

Agricultura

266,91

21,23

Pastagem

103,83

8,26

Solo descoberto

30,42

2,42

Área construída

69,82

5,55

Vegetação Rasteira/Grama

14,96

1,19

Água

1,88

0,15

Total

1.257,47

100%

Outros

área (ha)

Áreas de
produção

Tabela 08 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Capoeira.

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

Foto 34 e 35 – Nascente do córrego Capoeira. As setas indicam os locais que afloram água.
Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.
A segunda nascente forma o Córrego do Rego, principal afluente da bacia. Localiza-se
dentro de uma fazenda particular que faz divisa com a área do 41º Batalhão de Infantaria
Motorizada, por onde o curso do córrego segue. Conforme se observa nas fotos 35 e 36, a
nascente está rodeada por pastagem e o gado adentra a área da nascente, erodindo o solo.
Além disso, nota-se que a área da APP da nascente não possui 50 metros de cobertura para
sua proteção.
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Foto 36 e 37 – Mata ciliar da nascente do córrego Capoeira. A seta (36) indica o local de
passagem do gado. O local que aflora água (seta; 37). Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso,
setembro de 2011.

Mapa 37 – Hipsometria da microbacia do córrego Capoeira.
Em relação à vegetação, ao longo do curso do córrego ocorre o predomínio de áreas
de mata (galeria ou ciliar), cerrado e cerradão. Em sua maior parte, a quantidade de vegetação
às margens do córrego não está em conformidade com o código florestal, exceto na área
militar (mapa 38).
Assim como as demais microbacias afluentes do Córrego Jataí, o Córrego Capoeira
apresenta embasamento geológico da formação Serra Geral (basaltos) no médio/baixo curso e
sedimentos inconsolidados terciários e quaternários em seu alto curso. Na área de
conservação do Exército Brasileiro (41º BIMTZ), são encontrados alguns pontos de afloramento
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de concreções ferruginosas e cascalheiras. O relevo é plano/suave ondulado na maior parte do
terreno, com declividades mais acentuadas próximas aos fundos de vale e áreas de
afloramento rochoso, com inclinação de até 20%m conforme o mapa 39.

Mapa 38 – Vegetação da microbacia do córrego Capoeira.

Mapa 39 – Declividade da microbacia do córrego Capoeira.
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Com relação à exposição das vertentes, graças às características morfológicas do
terreno, não existe uma variação principal (mapa 40), embora predominem as vertentes
voltadas para as posições sul/oeste.

Mapa 40 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Capoeira.

Existem dois pontos de captação de água no baixo curso do córrego: um para
abastecimento de cerca de 10 casas na Vila São Pedro, na margem direita (próximo à foz) e
outro destinado a abastecer o Lago JK, com desvio de aproximadamente 50% da vazão total.
Esses desvios podem comprometer a quantidade de água do córrego, principalmente se o
volume d’água não for bem distribuído. (Conferir fotos 38 e 39)
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Foto 38 e 39 – Ponto onde ocorre a captação de água no Córrego Capoeira (baixo curso) para
manutenção do Lago JK. A foto 38, mostra grande quantidade de pedras que corresponde ao
ponto do desvio. O curso normal segue por baixo das pedras enquanto que a água captada
segue pelo rego observado na foto 39. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

4.6.1. Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Capoeira.
Embora tenham sido observados vários pontos de degradação em áreas próximas às
nascentes e no baixo curso do Córrego Capoeira, apenas 03 áreas foram classificadas
efetivamente como de risco (tabela 09). De acordo com o mapa 41, parte das áreas que
deveriam ser de preservação permanente (APPs) está em desconformidade com a legislação
pertinente.
Tabela 09 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do córrego
Capoeira

Pontos

Coordenadas
(UTM zona 22)

Descrição

Código de Área de Risco

HT.CPS-21.302

NI.GEV-13.306

Latitude

Longitude

1

8022685

425379

2

8022424

425639

Ocupação
inadequada
Ravina

3

8022473

425710

Ravina

Organização: SOUZA, Millene Rodrigues. Setembro/2011.

NI.GEV-13.306
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Mapa 41 – Áreas de APPS e áreas de risco da microbacia do córrego Capoeira.
As fotos a seguir demonstram algumas destas áreas de risco ambiental distribuídas ao
longo do curso do córrego Capoeira.

Foto 40 - Margens do Córrego Capoeira, próximo da foz, estão alteradas devido à construção
do Parque Ecológico JK. Não existe mata ciliar e a margem esquerda está totalmente ocupada,
tornando comum o surgimento de processos erosivos. Um plantio de mudas de árvores foi
realizado na margem direita na tentativa de recuperar a área. Autor: PEREIRA, Clarissa,
setembro de 2011.
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Foto 41 – Erosão dentro da área de APP do córrego Capoeira. No local existem ravinas nas
margens do córrego devido a precipitação pluvial e falta de vegetação que fixe o solo. A mata
está degradada e não tem a extensão mínima de 50m, conforme a legislação municipal. Autor:
PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

Foto 42 – Erosão dentro da área de APP do córrego Capoeira. No local existem ravinas nas
margens do córrego devido a precipitação pluvial e falta de vegetação que fixe o solo. A mata
está degradada e não tem a extensão mínima de 50m, conforme a legislação municipal. Autor:
PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

4.7. Microbacia do córrego Olho D’água
Localizado na porção centro-oeste de Jataí (mapa 42), a microbacia do Córrego Olho
D’água é responsável pela drenagem de grande parte dos setores centrais da cidade. Com a
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área de 191 ha, apresenta 86% de área construída e apenas 9% de áreas de vegetação,
essencialmente mata de galeria em alguns pontos (mapa 43 e tabela 10).

Mapa 42– Localização da microbacia do córrego do Olho D´água.
Tabela 10 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Olho d’água.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Mata

Área (ha)

%

17,57

9,17

Agricultura

35,60

Pastagem

1,17

0,61

Solo descoberto

2,15

1,12

Área construída

165,07

86,14

Vegetação Rasteira/Grama

5,53

2,89

Água

0,13

0,07

Total

191,62

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.
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Mapa 43 – Uso da terra da bacia do córrego Olho d´água
A área encontra-se embasada pela formação Serra Geral, com fragmentos de basalto
aflorando em partes do baixo curso. Os solos, em decorrência, são férteis e apresentam teor
de argila elevado. Apesar da pequena extensão do curso principal (aproximadamente 500
metros), a área de drenagem é bem maior, com uma extensão de 2.500 metros entre o limite
da bacia e a foz. A variação altimétrica na bacia fica entre 800 e 650 metros (mapa 44).

Mapa 44 - Hipsometria da microbacia do córrego Olho D`água.
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Apesar do relevo relativamente plano (mapa 45), com inclinações de no máximo 12%,
a grande área impermeabilizada e a ausência de galerias pluviais na maioria das vias de
circulação faz com que o escoamento superficial seja intenso em eventos pluviométricos de
médio-alta magnitude, com a possibilidade de ocorrência de danos nas áreas à jusante,
próximas à calha do Córrego Olho d’água e de sua foz, no Córrego Jataí. A maioria das
vertentes encontra-se voltadas para sudeste (mapa 46).

Mapa 45 – Declividade da microbacia do córrego Olho D` água.

Mapa 46 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego do Olho D`água.
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A área de preservação permanente do entorno das três nascentes do córrego Olho
D’água não está em conformidade com o Código Florestal - raio de 50m (BRASIL, 1965) e pela
Lei nº 3.069 de loteamento, desmembramento e remembramento do solo para fins urbanos
do Município de Jataí, de 100m de raio (Jataí, 2010). No entanto, a área está em bom estado
de conservação (Fotos 43, 44 e 45). O mapa 47 demonstra as áreas de APP previstas em lei em
contraposição às áreas atualmente conservadas.

Mapa 47 – Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia do córrego Olho D'água.
As nascentes da bacia do córrego Olho D’água (fotos 43 e 44) estão localizadas aos
fundos do prédio da secretaria de Cultura de Jataí-GO, na Av. Goiás, onde foi constatado que a
área do prédio público invade a APP (Fotos 46 e 47). A área das nascentes está cercada para
proteger a mata de galeria, o que significa uma importante medida para a conservação das
mesmas.
A salvo as descrições anteriormente citadas, no local em que houve a avaliação
ambiental das nascentes não foram constatados problemas que o classifique com o status de
área de risco ou de vulnerabilidade ambiental, assim como não existe focos de resíduos sólidos
(lixo) na água ou no solo.
A jusante da nascente, o curso d’água é canalizado para o Parque Olho D’água, onde é
retido por três barramentos artificiais sucessivos, para a formação dos lagos 1, 2 e 3,
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respectivamente. Por se tratar de área de interesse público, e por tal intervenção ser
devidamente amparada pela Lei Federal Nº 4.771 (BRASIL, 1965), toda vegetação natural foi
removida para a instauração do parque no local e há invasão da área por construções
particulares (Foto 48).

Foto 43 - Nascente 1 do córrego Olho D’água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Agosto de
2011.

Foto 44 - Nascente 2 do córrego Olho D’água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de
2011.
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Foto 45 - Nascente 3 do córrego Olho D'água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de
2011.

Fotos 46 e 47 - Invasão da APP por construção pública. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
agosto de 2011.
Em seguida, a água é captada por uma rede subterrânea de águas fluviais continuando
o percurso do curso d’água (Foto 49).
Após a emergência do córrego Olho D’água até a foz, no córrego Jataí, todos os pontos
georreferenciados apresentam problemas análogos, tais como, mata ciliar (APP) em
desarmonia com as leis vigentes, Federal e Municipal, respectivamente; invasão da APP por
lotes particulares e presença de resíduos sólidos (lixo) no solo ou na água (Foto 50 e 51).
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Foto 48 - Parque Olho D'água. Setas: 1, 2, 3 lagos; 4 - Erosão pluvial devido à ineficiência do
sistema de captação de águas pluviais; 5 - invasão por construção particular. Autor: Firmino
Cardos Pereira. Agosto de 2011.

Foto 49 - Canalização subterrânea do córrego Olho D’água. Seta vermelha indica a canalização.
Autor: Firmino C. Pereira, Agosto de 2011.
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Foto 50 - Focos de resíduo sólido no curso d'água após o fim da galeria. Autor: Pereira, Firmino
Cardoso, agosto de 2011.

Foto 51 - Invasão da APP por construções particulares. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
agosto de 2011.
Neste trecho, onde o córrego é canalizado sob a Rua Bela Vista, ocorrem todos os
problemas citados anteriormente. (Foto 52)
Após a canalização na Rua Bela Vista, há uma estrada irregular no local, paralela ao
curso d’água, o que intensificou o processo de antropização, principalmente por facilitar o
acesso de pessoas, concernente ao despejamento ilegal de lixo doméstico na área das APPs
(Foto 53).
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Foto 52 – Setas: Remoção (1), invasão por construção (2) e focos de resíduo sólido (3) na APP.
Autor: PEREIRA, Firmino Cardos, agosto de 2011.

2

3

1

Foto 53 - Setas: estrada irregular margeando o curso d'água (1); APP antropizada em ambas as
margens (2); Lixo (3). Autor: Firmino C. Pereira, Agosto de 2011.
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Próximo à foz, o curso d’água encontra-se provisoriamente canalizado, a fim de
interligar a Rua Bela Vista com a rua paralela à canalização do Córrego Jataí. Portanto, houve a
retirada de um trecho de APP de ambas as margens do córrego (Foto 54).

1

2

Foto 54 - Setas: APP invadida por cerca viva de sansão do campo (Mimosa caesalpineafolia)
(1); Canalização improvisada do curso do córrego Olho D’água próximo à foz, utilizada como
ponte (2). Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de 2011.
A foz do Córrego Olho D’água encontra-se em processo de canalização, juntamente
com o curso principal do Córrego Jataí, do qual é afluente. (Fotos 55 e 56).

Foto 55 - Foz do Córrego Olho D'água na canalização do córrego Jataí. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso. Agosto de 2011.
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Foto 56 - Desembocadura do Córrego Olho D'água na canalização do córrego Jataí.
Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de 2011.
4.8. Microbacia do córrego Diacuí
A microbacia do Córrego Diacuí está localizada na porção sudoeste de Jataí (mapa 48)
e ocupa a área aproximada de 248 ha. Totalmente inserida na área urbana, suas nascentes são
responsáveis pela manutenção dos lagos do Parque Ecológico Diacuí, um dos cartões postais
da cidade. Do total da microbacia, 90,8% é ocupada por áreas construídas (mapa 49), sendo a
microbacia com maior índice de urbanização e, por conseguinte, a que apresenta uma situação
ambiental de fragilidade acentuada devido a forte ação antrópica. Apenas 2% da área é
ocupada por vegetação arbórea (matas de galeria), essencialmente na área do Parque
Ecológico Diacuí (tabela 11).
Foram identificadas oito nascentes, todas localizadas dentro da área do Parque Diacuí,
represadas para formar dois lagos com finalidade paisagística. Apesar de apresentar uma área
de aproximadamente 3 ha de mata de galeria, esta área não se encontra cercada, permitindo o
acesso da população, gerando alguns processos de degradação, principalmente pelo
lançamento de lixo e pisoteio, conforme fotos 53 e 54.
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Mapa 48 - Localização da microbacia do Córrego Diacuí.

Tabela 11 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Diacuí.

Outros

Áreas de
Produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Área (ha)

%

Mata

5,15

2,07

Pastagem

5,28

2,13

Solo descoberto

5,47

2,20

Área construída

225,53

90,79

Vegetação Rasteira/Grama

5,83

2,35

Água

1,16

0,47

248,42

100

Total
Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.
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Mapa 49 – Uso da terra da microbacia do córrego Diacuí.
Quanto às características físicas da microbacia, não existem estudos específicos com o
nível de detalhamento exigido por este trabalho. As bases disponíveis estão em escalas
superiores a 1:250000, assim como os levantamentos disponibilizados pelo SIEG (Sistema
Estadual de Estatísticas e Informações Georreferenciadas). E, de acordo com essas bases, a
microbacia do Córrego Diacuí apresenta as mesmas características de geologia, relevo, clima e
solos descritos para a bacia do Córrego Jataí, da qual é afluente.
As altitudes na microbacia encontram-se entre as cotas de 600 e 800 metros (mapa
50), embora o curso d’água apresente pequeno gradiente hipsométrico (menos de 100 metros
entre a nascente e a foz). No que diz respeito a características específicas do terreno, como
declividade (mapa 51), não existem áreas com declividades acima de 45% que, por lei, devem
ser protegidas.
Quanto à exposição das vertentes (mapa 52), que corresponde ao ângulo apresentado
por cada feição, observa-se uma predominância entre 90º e 180º, o que significa que a maioria
está voltada para sudoeste.
De modo geral foram diagnosticados problemas em relação ao não cumprimento da
lei em relação às nascentes, sendo que em algumas dessas nascentes não é possível encontrar
vegetação.
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Mapa 50 - Hipsometria na microbacia do Córrego Diacuí.

Mapa 51 - Declividade da microbacia do Córrego Diacuí.
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Mapa 52 - Exposição de vertentes da microbacia do Córrego Diacuí

Foto 57 - Uma das nascentes encontradas no parque Diacuí. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro de 2011.
Algumas das ferramentas importantes para o controle destas áreas, principalmente
nascentes e cursos d’água na área urbana, são o zoneamento urbano e o plano diretor,
ferramentas de organização do espaço da cidade, que buscam através da criação de zonas de
interesses específicos, soluções para o problema de utilização do solo.
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E de acordo com a Lei nº 3068 de 2010 (zoneamento da cidade de Jataí), o local
onde se encontram as nascentes do córrego Diacuí está delimitado como ZIUP I (Zona de
Interesse Urbano e Paisagístico I), que
são áreas que devido às suas particularidades de vizinhança, características
de ocupação e presença de determinados equipamentos públicos, deverão
ter sua ocupação controlada de maneira a garantir sua viabilidade de
implantação sem prejuízo da qualidade do entorno, da infraestrutura
urbana e do meio ambiente urbano, bem como a execução de operações
urbanas consorciadas.

Essas zonas são delimitadas considerando a estrutura de cada região, o tamanho dos
lotes, potencial de abastecimento de água, localização de córregos, rios e afluentes e
particularidades ambientais distintas dentro de um mesmo bairro. Neste zoneamento onde se
encontra as nascentes do córrego Diacuí, não é permitido qualquer tipo de indústria, fábrica,
etc., que resulte em prejuízos na condição “natural” desta zona, implicando em poluição ou
degradação deste meio. Porém não é o que acontece na prática.

Foto 58 - Nascentes que formam um dos lagos no parque Diacuí. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro de 2011.
Abaixo do parque Diacuí, o curso d’água apresenta-se parcialmente canalizado e,
devido à falta de manutenção, a área apresenta riscos de desbarrancamento (Fotos 59 e 60).
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Foto 59 - Desbarrancamento adjacente canalização. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro de 2011.

Foto 60 - Desbarrancamento após canalização. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de
2011.
A foto 61 evidencia uma oficina mecânica situada a menos de 5m do leito do córrego,
com escoamento de óleo, como se observa nas fotos 62 e 63. Vale lembrar que no local não
são permitidos construções como aquela, de acordo com o zoneamento da cidade.
Nas coordenadas 423191E e 8021197N foi observado uma nascente em área particular
(Foto 64) sem presença de vegetação ou mesmo cercamento, além de quantidade
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considerável de lixo e construções no entorno, comprometendo sua permanência nessa
localização.

Foto 61 - Oficina mecânica a menos de 5m do leito. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues,
Setembro de 2011.

Foto 62 - Escoamento de óleo para o curso d’água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
Setembro de 2011.
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Foto 63 - Mancha de óleo na água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Setembro de 2011.

Foto 64 - Nascente dentro de lote particular. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Setembro de
2011.
De modo geral, em toda a extensão do córrego, abaixo do Parque Ecológico Diacuí, os
problemas diagnosticados se repetem. Ocupações inadequadas e instalações comerciais como
oficinas mecânicas e lava jatos são comuns, além da presença constante de lixo, entulho e
animais mortos no curso d’água, conforme as fotos 65, 66, 67 e 68.
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Foto 65 - Ocupações inadequadas próximas ao leito. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
Setembro de 2011.

Foto 66 - Lixo, entulho e animais mortos encontrados em toda extensão do leito do córrego.
Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 67 - Construção a menos de 3 m do leito. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Setembro de
2011.

Foto 68 - Construção a menos de 4m do curso d’água, que apresenta erosão na margem e
água visivelmente poluída. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Setembro de 2011.

4.8.1 Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Diacuí.
Entre as áreas classificadas pelo CODAR como áreas de risco, destacam-se no córrego
Diacuí, principalmente, áreas de desbarrancamento e erosão, com riscos iminentes para as
construções ribeirinhas (Conforme tabela 12).
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Para obter melhor compreensão da localização destas áreas, observe o mapa 53,
segundo o qual, a maior concentração de áreas de risco ocorre no baixo curso do córrego. É
possível observar também que, nenhuma nascente apresenta a área de preservação
permanente mínima estabelecida em lei, assim como toda a extensão do curso d’água.

Tabela 12 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do córrego
Diacuí
Pontos

Coordenadas
(UTM zona 22)
Latitude

Descrição

Longitude

1
8021213
423101
Desbarrancamento
2
8021171
423177
Desbarrancamento
3
8021150
423218
Poluição/Focos de Dengue
4
8020875
423616
Desbarrancamento
5
8020781
423714
Desbarrancamento
6
8020699
423727
Desbarrancamento
7
8020578
423815
Desbarrancamento
8
8020516
423820
Desbarrancamento
9
8020469
423816
Desbarrancamento
Organização: SOUZA, Millene Rodrigues. Setembro/2011.

Código de Área de
Risco
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
HT-DPH-21.607
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308
NI.GTC -13.308

Mapa 53 - Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia córrego do Diacuí.

89

As fotos a seguir permitem a visualização de algumas destas áreas de risco e de
degradação ambiental.

Foto 69 - O curso possui canalização parcial destruída em alguns trechos pela ação do tempo e
da água pluvial. A ocupação das margens e ausência de áreas de preservação permanente são
algumas situações encontradas desde o vertedouro do Lago Diacuí até a foz. Autor: PEREIRA,
Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 70 - Processos erosivos provocados pela ação da água pluvial colocam em risco as
construções próximas às margens do córrego. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de
2011.
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Foto 71 - Foz do Córrego Diacuí no Córrego Jataí. Em primeiro plano, a ausência de mata ciliar
e, em segundo plano, área de pastagem sem cercas para impedir o acesso do gado às margens
do curso d’água. Autor: PEREIRA, Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

Foto 72 - Desbarrancamento de alto risco em uma das margens do Córrego Diacuí. Autor:
SOUZA, Millene R. Setembro de 2011.
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Foto 73 - Área sujeita a desbarrancamento. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues em setembro de
2011.

Foto 74 - Lagoa suscetível à proliferação de focos da dengue. A lagoa que antigamente foi
represada para criação de peixes está abandonada. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro de 2011.

4.9. Microbacia do Córrego José Ferreira (Balneário Brasnipo)
A microbacia do Córrego José Ferreira (também conhecido como Córrego Chichico) é
localizada na porção sul da cidade de Jataí e abrange a área de 221 ha, com 83% ocupados por
área construída e apenas 7% de áreas de vegetação arbórea (tabela 13), classificada como
mata de galeria, apesar do estágio avançado de degradação (mapas 54 e 55).
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Mapa 54 – Localização da microbacia do córrego José Ferreira.

Tabela 13 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Bacia do Córrego Jataí.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Área (ha)

%

Mata

15,44

6,96

Agricultura

0,32

0,14

Silvicultura

3,51

1,58

Solo descoberto

6,32

2,85

Área construída

183,46

82,67

Vegetação Rasteira/Grama

12,69

5,72

Água

0,19

0,09

Total

221,93

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

O curso do Córrego José Ferreira possui aproximadamente 850 metros de extensão,
metade da distância aferida entre sua foz e o limite superior da bacia, cujas nascentes
localizam-se em uma área de mata situada dentro dos limites do clube Balneário Brasnipo,
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motivo pelo qual o córrego também é conhecido por este nome. Apesar de sinais de
degradação, as nascentes encontram-se cercadas e o acesso à mata é restrito (Fotos 75, 76 e
77).

Mapa 55 – Uso da terra da microbacia do córrego José Ferreira.
A variação hipsométrica na bacia é relativamente pequena, visto que estas nascentes
encontram-se em cotas próximas a 700 metros e, a foz, em 600 metros (mapa 56). Apesar de
não apresentar declividades acentuadas (mapa 57), com inclinações inferiores a 12%, a
ausência de galerias pluviais e o uso da terra sem planejamento propiciam a ocorrência de
erosões em diferentes pontos da bacia, conforme relatado no item 4.8.2. Quanto à exposição
das vertentes (mapa 58), observa-se uma predominância de ângulos que indicam direções
entre leste, sudeste e sul.
Mesmo com mata de galeria relativamente preservada, foram identificados alguns
problemas relacionados a erosões lineares e até mesmo uma voçoroca no alto curso (fotos 78
e 79), visivelmente provocados pelo escoamento superficial.
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Foto 75 - Local onde surge uma das nascentes do córrego José Ferreira na área do clube
Balneário. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de 2011.

Foto 76 - Cerca que delimita na área da nascente no clube Balneário. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, agosto de 2011.

Foto 77 - Erosão linear na área do clube Balneário. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de
2011.
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Mapa 56 – Hipsometria da microbacia do córrego José Ferreira.

Mapa 57 – Declividade da microbacia do córrego José Ferreira.
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Mapa 58 – Exposição de vertente da microbacia do córrego José Ferreira.

Foto 78 - Voçoroca na área do clube Balneário. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Agosto de
2011.
No médio e baixo curso do córrego José Ferreira, tanto em seu leito, quanto em suas
vertentes, constataram-se desbarrancamento devido à ação da precipitação pluvial e falta de
vegetação em áreas de preservação permanente (foto 80). A poluição hídrica se manifesta
pelos acúmulos de lixo e de lançamento de esgoto doméstico e industrial.
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Foto 79 - Desbarrancamento e falta de vegetação no curso d’água. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, Agosto de 2011.

Foto 80 - Acumulo de lixo as margens do córrego. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Agosto de
2011.

4.9.1 Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego José Ferreira
Apesar de apresentar área relativamente pequena, na tabela 14 e no mapa 59 é
possível identificar 13 áreas de risco e 04 áreas críticas de degradação, além das regiões onde
não existe a faixa de preservação permanente prevista em lei, situações ilustradas pela
sequência de fotos 81, 82 e 83.
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Tabela 14 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do córrego José
Ferreira (Balneário Brasnipo)

Pontos

Coordenadas
(UTM zona 22)

Descrição

Longitude

Latitude

1

422433

8020259

2

422524

8020275

3

422486

8020192

4

422482

8020179

Gênese de erosão laminar

5

422501

8020168

Erosão laminar: voçoroca

6

422506

8020196

Gênese de erosão laminar próximo
a nascente.

7

422538

8020165

Erosão fluvial na calha do córrego.

8

422579

8020066

9

422504

8020048

10

422700

8019925

11

422726

8019861

12

422773

8019809

13

422734

8019740

14

422770

8019747

15

422798

8019705

Área de mata semidecídua com
abundância
de
substrato
combustível (serapilheira).
Área de mata semidecídua com
abundante substrato combustível
(serapilheira).
Área de mata semidecídua com
abundante substrato combustível
(serapilheira); Loca da nascente do
córrego.

Curso
d’água
canalizado
perpassando a área de clube
aquático,
sujeito
a
transbordamento em caso de altos
índices pluviométricos.
Aterro/terraplanagem
sem
vegetação, escorregamento ou
deslizamento
relacionado
à
infiltração de água pluvial.
Pocilga em chácara particular
próximo ao curso d’água.
Margem do curso d’água com mata
ciliar natural suprimida;
Margem oeste da Avenida Goiás;
lixo e esgoto próximo ao curso
d’água.
Erosão laminar: ravina
Curso
d’água
após
a
canalização/ponte; mata ciliar
suprimida.
Calha do córrego sujeito a erosão
fluvial
ocasionando
desbarrancamento devido.

Código de Área
de Risco
CODAR: NE.SIF
– 12.404
CODAR: NE.SIF
– 12.404
CODAR: NE.SIF
– 12.404
CODAR: NI.GEV
– 13.306
CODAR: NI.GEV
– 13.306
CODAR: NI.GES
– 13.305
CODAR: NI.GTC
– 13.308
CODAR: NE.H –
12.3

CODAR: NI.GDZ
– 13.301
Risco de
contaminação
da água.
Degradação
Degradação
CODAR: NI.GEV
– 13.306
Degradação
CODAR: NI.GTC
– 13.308
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Calha do córrego sujeito a erosão
fluvial
ocasionando
desbarrancamento devido.
Calha do córrego sujeito a erosão
17
422830
8019604
fluvial
Organização: PEREIRA, Firmino Cardoso. Outubro/2011.
16

422801

8019687

CODAR: NI.GTC
– 13.308
CODAR: NI.GTC
– 13.308

Mapa 59 – Áreas de APPs e de risco da microbacia do córrego José Ferreira.

Foto 81 - Aterro/terraplanagem sem vegetação acima de nascente, em área com declividade
sujeita a escorregamento ou deslizamento relacionado à infiltração de água pluvial. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, Agosto de 2011.
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Foto 82 - Margem do curso d’água com mata ciliar natural suprimida; com espécies invasoras
(gramíneas). Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Agosto de 2011.

Foto 83 - Calha do córrego sujeito a erosão fluvial ocasionando desbarrancamento devido à
supressão da mata ciliar. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, Setembro de 2011.

4.10. Microbacia do Córrego Santa Rosa (Açude)
A bacia do Córrego Santa Rosa (também conhecido como córrego do Açude) apresenta
área de 562 hectares, dos quais, 22% correspondem a áreas construídas (tabela 15),
constituindo o limite leste da área urbana de Jataí (mapas 60 e 61), na porção sudeste da
cidade. Com um percentual de 45,1% de suas terras destinadas a atividades de agricultura e

101

pecuária, a área não pode ser considerada como uma bacia urbana, mas constitui-se como
uma área de expansão.

Mapa 60 – Localização da microbacia do córrego Santa Rosa.
Tabela 15 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego Santa
Rosa
Categoria de uso
Área (ha)
%
81,09

14,43

Cerrado

73,25

13,04

Clareira

0,40

0,07

112,51
140,84
3,60
19,04
124,85
6,21
0,003

20,03
25,07
0,64
3,39
22,22
1,11
0,00

Total
561,79
Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

100%

Outros

Áreas de
produçã
o

Vegetação
nativa

Mata

Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída
Vegetação Rasteira/Grama
Água
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Mapa 61 – Uso da terra da microbacia do córrego Santa Rosa.
Sua nascente fica localizada dentro da Área de Preservação Permanente (APP) de uma
propriedade particular. O curso do córrego percorre trechos como áreas próximas ao
incubatório da BR-Foods, Centro de Controle de Zoonoses (Bairro Sebastião Herculano) em seu
alto curso; no médio-baixo curso, encontra-se canalizado sob a BR364 e funciona como divisa
entre a área do Campus Jatobá/UFG (Fazenda Santa Rosa do Lajeado) e os bairros Estrela
D´alva e Francisco Antônio, desaguando no trecho de vazão reduzida da PCH Jataí, no Rio
Claro. Apresenta vários pontos de degradação e duas áreas classificadas como de risco (tabela
16 e mapa 65). 28% da área encontram-se recoberta por áreas de mata de galeria, mata seca,
cerradão e cerrado, devido à presença de áreas de declividade acentuada, com inclinações
superiores a 20% (mapa 62) e exposição de rochas da Formação Serra Geral (basaltos), que
dificultam a ocupação.
A variação hipsométrica é considerável, com cotas variando de 850 metros nas áreas
de topo até 600 metros em sua foz, no Rio Claro (mapa 63). As vertentes encontram-se, em
sua maioria, com ângulos acima de 200º, nas direções sudoeste/oeste/noroeste (mapa 64).
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Mapa 62 – Declividade da microbacia do córrego Santa Rosa.

Mapa 63 – Hipsometria da microbacia do córrego Santa Rosa.
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Mapa 64 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Santa Rosa.
A nascente (fotos 84 e 85) fica localizada dentro de área dentro de APP da fazenda. A
vegetação típica da área de nascente é mata, apresentando árvores de porte grande e mata
ciliar no início do curso d’água. Em torno da nascente existe uma área de mata que apresenta
menos de 50 metros de vegetação, mas não está cercada para contenção do gado,
descumprindo assim a legislação pertinente.
Ainda dentro da nascente, há uma represa que provavelmente foi construída para
captação de água ou dessedentação do gado de acordo com a foto 2. A água represada está
com coloração esverdeada, presença de algas e mau cheiro, evidenciando a má conservação
da construção, aparentemente antiga, não permitindo a vazão adequada da mesma.
Nas proximidades da nascente, dentro da área de APP e as margens do córrego, no
bairro Francisco Antônio, foi encontrado lixo doméstico, provavelmente proveniente das
propriedades do entorno, conforme se observa na foto 86 e 87. Não foram encontrados
rejeitos específicos como embalagens de defensivos agrícolas, hospitalar e/ou similares, que
poderiam causar maiores riscos ao ambiente.
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Foto 84 – Nascente do córrego Santa Rosa. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso em agosto de
2011.

Foto 85 - Represa dentro da área da nascente (02). Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso em
agosto de 2011.
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Foto 86 e 87 - Lixo encontrado dentro da APP, próximo à nascentes e as margens do córrego
em seu baixo curso, no bairro Francisco Antônio. Autor: PEREIRA, Firmino CARDOSO, Setembro
de 2011.

4.10.1 Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Santa Rosa.
De modo geral, foram diagnosticados na bacia do córrego Santa Rosa problemas de
invasão de APPs para usos antrópicos, tais como construção de residências. Observou-se que
existem pontos críticos, que necessitam de atenção, no que diz respeito à situação das
nascentes, vegetação e erosão.
Em torno das nascentes existe uma área de mata de galeria que apresenta menos de
50 metros de vegetação, a qual não se encontra cercada para contenção do gado,
descumprindo assim a legislação pertinente (mapa 65).

Tabela 16 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do córrego Santa
Rosa

Pontos

Coordenadas
(UTM zona 22)
Latitude

Descrição

Longitude

1
8018211
423380
Alagamento
2
8018632
4241143
Erosão Fluvial
Organização: SOUZA, Millene Rodrigues. Setembro/2011.

Código de Área de
Risco
NE.HAL - 12.303
NI.GTC -13.308
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Mapa 65 – Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia do córrego Santa Rosa.
A seguir, uma sequência de fotos que exemplificam as áreas de riscos dentro da bacia
do córrego Santa Rosa.

Foto 88 – Baixo curso do córrego Santa Rosa, local suscetível a alagamento, de acordo com o
enquadramento de risco do Codar, devido à retirada da vegetação original, deixando as
margens sem proteção adequada. Foto: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de 2011.
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Foto 89 – Médio curso da bacia do córrego Santa Rosa às margens da BR-364, O relevo original
do córrego foi modificado para canalização do córrego, que passa embaixo da rodovia,
tornando assim o local suscetível a erosão, pela ação da precipitação pluvial intensa. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto de 2011.

4.11. Microbacia do Córrego Queixada
Localizada a oeste da área urbana de Jataí (mapa 66), a microbacia do Córrego
Queixada constitui uma das principais áreas de expansão recente da cidade, ocupando 26% de
uma área total de 1.944 hectares. É um tributário do Rio Claro, cujas águas suprem a
população jataiense e apresenta-se em formato alongado no sentido norte-sul (Jataí, 2010A).
Com o comprimento aproximado de 6 km, a microbacia possui dois córregos principais
e um tributário (microbacia do Córrego Tatu). De acordo com a Lei de Parcelamento do Solo
(LEI 3.069), as áreas de preservação permanente (APP) possuem uma atenção especial, graças
a sua importância para a zona urbana. Considerando a área de crescimento e de interesse
urbano, preconiza-se que a área de preservação permanente (APP) do Córrego Queixada e do
Rio Claro deverá ser de 300,00 m (trezentos metros) e institui-se outros aspectos referentes a
conservação das APPs naqueles cursos d’água (Jataí, 2010B).
No que diz respeito ao uso da terra (mapa 67 e tabela 17), 576,5 hectares da área total
são recobertos por áreas de vegetação nativa (mapa 67), representadas por matas (17,82%),
cerrado (7,38%) e cerradão (4,47%). Apresentam ainda, áreas de pastagem (20,62%),
agricultura (15,79%), silvicultura (0,25%), e solo descoberto (6,74%) que, somadas às áreas
urbanas, totalizam 70% de área antropizada.
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Mapa 66 – Localização da microbacia do córrego Queixada.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Tabela 17 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Queixada.
Categoria de uso

Área (ha)

&

Mata
Cerradão
Cerrado
Várzea/ área úmida
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída

346,25
86,81
143,52
1,14
8,46
306,89
400,76
4,90
130,98
505,15

17,82
4,47
7,38
0,06
0,44
15,79
20,62
0,25
6,74
25,99

Cascalheira/ Extração mineral

8,70

0,45

Total

1.943,56

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.
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Mapa 67 – Uso da terra da microbacia do córrego Queixada.

Mapa 68 – Vegetação da microbacia do córrego Queixada.
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O substrato Geológico da microbacia é constituído pela formação Serra Geral, Grupo
São Bento, que se caracteriza por apresentar basalto e arenito, recoberto por latossolo
vermelho (LOPES et al, 2007).

Quanto à hipsometria, identifica-se uma variação de

aproximadamente 300 metros entre as áreas de topo e a foz do Córrego Queixada, no Rio
Claro (mapa 69).

Mapa 69 – Hipsometria da microbacia do córrego Queixada.

O relevo da área é plano/suavemente ondulado em sua maior parte, com declividades
inferiores a 8%. Em algumas áreas próximas as nascentes principais, no médio curso (próximo
à confluência dos dois canais principais) e na área da microbacia do córrego Tatu, são
observadas declividades superiores a 20% de inclinação, que devem ser preservadas (mapa
70). Quanto à exposição das vertentes (mapa 71), a margem direita encontra-se voltada para
leste e a margem esquerda para oeste.
As principais nascentes do Córrego Queixada (foto 90) encontram-se em área de mata
relativamente preservada, embora sejam percebidas pontos de interferência humana. Logo
abaixo das nascentes (421692E e 8024434N) observa-se uma queda d’água de
aproximadamente 3m de altura (foto 91).
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Mapa 70 – Declividade da microbacia do córrego Queixada.

Mapa 71 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Queixada.
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Foto 90 – Nascentes do córrego Queixada (setas). Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro
de 2011.

Foto 91 – Queda d’água situada imediatamente após as duas nascentes do córrego Queixada.
Seta: Sinal de interferência humana. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
A faixa de mata da área de preservação permanente (APP) onde fica localizada a queda
d’água está em conformidade com o que é preconizado pela Lei nº 4771 do Código Florestal,
em 30m de largura (BRASIL, 1965) e pela Lei nº 3.069 de loteamento, desmembramento e
remembramento do solo para fins urbanos do Município de Jataí, de 300m de raio (Jataí,
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2010A), assim como para as nascentes num raio de 50m e 300m, para as respectivas leis. No
entanto, a APP não esta cercada (foto 92) para restringir a entrada de animais domésticos
(Fotos 93 e 94). Foram também registrados pequenos focos de resíduos sólidos (lixo
doméstico) dentro da APP (fotos 95 e 96).

Foto 92 - Cerca inviável para contenção de gado. Setas: Fio de arame próximo ao solo. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Fotos 93 e 94 – Registros da invasão de animais domésticos na APP do Córrego Queixada.
Autor: Firmino C. Pereira, Setembro de 2011.
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Fotos 95 e 96 – Lixo do doméstico na APP do Córrego do Queixada. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro de 2011.

Fotos 97 e 98 – APPs do Córrego Queixada preservadas de acordo com as leis Lei Federal nº
4771 e Municipal Lei nº 3.069, que estipulam 30m e 300m de APP, respectivamente. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro/2011.
O Córrego Queixada é interceptado por uma estrada (420349 – 8022641) utilizada
como conexão alternativa entre a zona urbana e rural, onde há uma canalização/ponte, local
que também é utilizado para a captação de água (fotos 100). Um outro local (421634 –
8024136) próximo a APP, é utilizado para contenção de águas pluviais que são canalizadas da
zona urbana adjacente à APP em períodos chuvosos e despejadas em grandes valas sem
comprometer o leito do córrego. Mas pra que isto não ocorra, é preciso retirar o material
transportado pela água que se acumulam nas valas, após o período da estação chuvosa (fotos
101 e 102).
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Foto 99 – Apesar de a APP estar em conformidade com as leis vigentes, a cerca que delimita a
APP das áreas de pastagem necessita de manutenção (retângulo). Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro/2011.

Foto 100 - Canalização/ponte sobre o Córrego Queixada, onde há captação de água. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro/2011.
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Fotos 101 e 102 – Local onde a água pluvial é armazenada em grandes valas, próximo a APP do
Córrego do Queixada. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro/2011.

4.11.1. Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do
córrego Queixada
Embora a legislação municipal, em seu artigo 33 especifique que a área de preservação
permanente da bacia do Córrego Queixada precisa ser de 300 metros, em alguns pontos
existem loteamentos avançando sobre este limite. Na tabela 18 e no mapa 72 é possível
observar as principais áreas de risco e degradação ambiental da bacia.
Tabela 18 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco microbacia do córrego
Queixada
Coordenadas
Código de Área
Pontos
(UTM zona 22)
Descrição
de Risco
Longitude
Latitude
Erosão na calha do córrego
CODAR: NI.GTC
1
421713
8026420 ocasionando no desbarrancamento
– 13.308
das margens do curso d’água.
CODAR: NE.SIF
2
421712
8026388 Erosão linear na margem do córrego.
– 13.306
Zona de transição entre Mata
Semidecídua
e
cerradão
com CODAR: NE.SIF
3
421737
8026570
abundância de substrato combustível
– 12.404
(serapilheira).
Nascente em mata de galeria com
CODAR: NE.SIF
4
419699
8024681 abundância de substrato combustível
– 12.404
(serapilheira).
Nascente em mata de galeria com
abundância de substrato combustível CODAR: NE.SIF
5
419724
8024670
(serapilheira),
circundada
por
– 12.404
pastagens e lavoura.
Mata semidecídua com abundância de CODAR: NE.SIF
6
419549
8024708
substrato combustível (serapilheira).
– 12.404
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7

420349

8022641

8

423054

8022604

9

421326

8024147

10

421311

8024115

11

419709

8008542

12

421070

8021607

13

421005

8021886

14

421035

8021911

15

421062

8021934

16

421218

8022012

Canalização/ponte; mata com inferior
a 30m; Pastagem degradada.
Loteamento próximo ao IF-Goiás;
Entulho; Solo compactado.
Mata de Galeria abundância de
substrato combustível (serapilheira).
Modificação do curso d’água; remoção
da APP;
Mata ciliar a margem esquerda do Rio
Claro; APP com menos de 300m.
Inicio de mata semidecídua com
abundância de substrato combustível
(serapilheira).
Gênese de erosão laminar próxima a
margem esquerda do córrego.
Gênese de erosão laminar próximas as
margens do córrego devido à
supressão da mata ciliar.
Gênese de erosão laminar próximas as
margens do córrego devido à
supressão da mata ciliar.
Gênese de processo erosivo linear.

Gênese de erosão laminar próximas as
margens do córrego devido à
supressão da mata ciliar.
18
421261
8022027 Área pisoteada por gado.
Área pisoteada por gado; Pouca
19
421261
8022048
vegetação.
Nascente; Área pisoteada por gado;
20
421400
8022192 represamento
artificial
com
barramento rompido.
21
421396
8022203 Nascente; Área pisoteada por gado.
Inicio de mata semidecídua com
22
421491
8022147 abundância de substrato combustível
(serapilheira).
Local de escoamento de enxurrada;
23
421404
8021960
gênese de processos erosivos.
Erosão com mais de 2m de
24
420499
8021035
profundidade.
Organização: PEREIRA, Firmino Cardoso. Outubro/2011.
17

421235

8022024

DEGRADAÇÃO
Degradação
CODAR: NE.SIF
– 12.404
Área
vulnerável
Degradação
CODAR: NE.SIF
– 12.404
CODAR: NI.GES
– 13.305
CODAR: NI.GES
– 13.305
CODAR: NI.GES
– 13.305
CODAR: NI.GEV
– 13.306
CODAR: NI.GES
– 13.305
Degradação
Degradação
Degradação
Degradação
CODAR: NE.SIF
– 12.404
CODAR: NI.GEV
– 13.306
CODAR: NI.GEV
– 13.306
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Mapa 72 – Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia do córrego Queixada.
A sequência de fotos a seguir exemplifica as áreas de risco da microbacia do córrego
Queixada.

Foto 103 – Mata onde se localiza uma das nascentes do córrego Queixada, próximo a
construção do anel viário, conforme seta de indicação. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
agosto 2011.
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Foto 104 – Mata do córrego Queixada, vista do loteamento aos fundos da construção na nova
sede do Instituto Federal de Educação – Goiás. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto 2011.

Foto 105 – Presença de lixo dentro da bacia do córrego Queixada, loteamento aos fundos da
construção na nova sede do Instituto Federal de Educação – Goiás. No fundo da foto mata do
córrego Queixado. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, agosto 2011.
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Foto 106 – APP suprimida em ambas as margens do Córrego Queixada, acarretando
desbarrancamento em uma das margens do curso d’água (retângulo) . Setas: áreas de
pastagens. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro/2011.

Foto 107 e 108 – Nascentes secundárias do Córrego Queixado (circulo). A APP está em
desconformidade com o preconizado em lei, que deveria ser de no mínimo 300 m. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 109 e 110 – Trecho da APP na margem do Rio Claro suprimida para captação de água.
Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 111 – Foz do córrego Queixada no Rio Claro. Nota-se a presença de pouca vegetação as
margem do Rio Claro, que deveria ser de no mínimo 300 m. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
agosto de 2011.

Foto 112 - Ravina em estágio avaçado localizada na área urbana da microbacia do Queixada,
cujas dimesões são de aproximadamente 3m de profundidade (em alguns pontos) por 330m
de comprimento. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, outubro 2011.

4.12. Microbacia do córrego Tatu
A Microbacia hidrográfica do Córrego Tatu apresenta-se em formato alongado no
sentido nordeste – sudoeste e está localizada a oeste da área urbana de Jataí (mapa 73). Seu
curso d’água é um tributário do Córrego Queixada e possui o comprimento aproximado de
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1.200km, sendo que a APP onde suas nascentes estão inseridas são adjacentes ao Setor
Hermosa, bairro de Jataí-GO.

Mapa 73 - Localização da microbacia do córrego Tatu.
No que diz respeito ao uso da terra (mapa 74 e tabela 18), 142,73 hectares da área total
são recobertos por áreas de vegetação nativa (mapa 74), representada por matas (17,96) e
cerrado (2,16). Apresenta ainda áreas de pastagem (56,96) e área construída (65,64).
O substrato Geológico da microbacia é constituído pela formação Serra Geral, Grupo
São Bento, que se caracteriza por apresentar basalto e arenito. A formação edáfica da
microbacia é recoberta por latossolos vermelho (LOPES et al, 2007). Quanto à hipsometria,
identifica-se uma variação de aproximadamente 150 metros entre as áreas de topo e a foz do
córrego Tatu, no córrego Queixada (mapa 76).
O relevo apresenta-se plano/suavemente ondulado na maior parte da área, com
declividades inferiores a 8%. Em algumas áreas como no médio curso, são observadas
declividades superiores a 20% de inclinação, que devem ser preservadas (mapa 77). Quanto à
exposição das vertentes (mapa 78), a margem direita encontra-se voltada para leste e, a
margem esquerda para oeste.
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Tabela 17 - Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego
Queixada.

Outros

Áreas de
produção

Vegetação
nativa

Categoria de uso

Área (ha)

%

Mata

17,96

12,59

Cerrado

2,16

1,51

Pastagem

56,96

39,90

Área construída

65,65

46

Total

142,73

100%

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

Mapa 74 – Uso da terra da microbacia do córrego Tatu.
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Mapa 75 – Vegetação da microbacia do córrego Tatu.

Mapa 76 – Hipsometria da microbacia do córrego Tatu.
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Mapa 77 – Declividade da microbacia do córrego Tatu.

Mapa 78 – Exposição de vertentes da microbacia do córrego Tatu.
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As principais nascentes do Córrego Tatu (foto 113) estão em área de mata
relativamente preservada, sendo assim a AAP está em conformidade com o que é preconizado
pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771). Entretanto, é perceptível a interferência antrópica
sofrida pela área.

Foto 113 – Início da APP da nascente do Córrego Tatu, adjacente ao perímetro urbano. Autor:
PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 114 – Mata agregada a microbacia do Córrego Tatu adjacente ao perímetro urbano de
Jataí-GO. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 115 – Umas das nascentes principais do Córrego Tatu (circulo). Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro de 2011.

Foto 116 – Nascente secundária ao longo do leito do Córrego Tatu (circulo). Autor: PEREIRA,
Firmino Cardoso, setembro de 2011.
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Fotos 117 e 118 – Quedas d’água no leito do Córrego Tatu. Em ambos locais a área de APP é
respeitada de acordos com a Lei do Código Florestal (4.771) Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro de 2011.

4.12.1

Avaliação das áreas de risco e degradação ambiental da microbacia do

córrego Tatu.
Embora as APPs das nascentes estejam preservadas em consonância com o Código
Florestal (Lei 4.771), o curso d’água é interceptado por um barramento ilegal (atualmente
rompido) imediatamente após uma das nascentes (421400 – 8022192). Na área também foi
verificado a existência de pisoteio de gado, indicando o livre acesso ao local. Ao longo do curso
foram diagnosticados outros problemas, como largura da APP menor que 30m e barramento
ilegal do curso d’água. Na tabela 20 e no mapa 79 é possível observar as principais áreas de
risco e degradação ambiental na bacia.
Tabela 20 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco da microbacia do Córrego Tatu.
Coordenadas
(UTM zona 22)
Pontos
Descrição
Código de Área de Risco
Longitude Latitude
1

421004

8021887

3

421005 8021886

5

421035 8021911

6

421062 8021934

Mata
semidecídua
com
abundância
de
substrato
combustível (serapilheira).
Gênese de erosão laminar
próxima a margem esquerda do
córrego.
Gênese de erosão laminar
próximas as margens do
córrego devido à supressão da
mata ciliar.
Gênese de erosão laminar
próximas as margens do
córrego devido à supressão da
mata ciliar.

CODAR: NE.SIF – 12.404

CODAR: NI.GES – 13.305

CODAR: NI.GES – 13.305

CODAR: NI.GES – 13.305
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Gênese de processo erosivo
linear.
Gênese de erosão laminar
próximas as margens do
8
421235 8022024
córrego devido à supressão da
mata ciliar.
Inicio de mata semidecídua
13
421491 8022147
com abundância de substrato
combustível (serapilheira).
Organização: PEREIRA, Firmino Cardoso, outubro de 2011.
7

421218 8022012

CODAR: NI.GEV – 13.306

CODAR: NI.GES – 13.305

CODAR: NE.SIF – 12.404

Mapa 79 – Áreas de APPs e áreas de risco da microbacia do córrego Tatu.

A sequência de fotos a seguir exemplificam as áreas de risco da microbacia do
córrego Tatu.
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Foto 119 – Represamento do Córrego Tatu. A nascente está ao fundo, indicada pela seta.
Traço: local do rompimento. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 120 – Área da nascente pisoteada por gado. Traço vermelho: barramento rompido.
Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Fotos 121 e 123 – Represamento do Córrego Tatu. Traço: direção do barramento. Seta: local
do rompimento da barragem. Estrela: curso d’água. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso,
setembro de 2011.
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Foto 124 – Gênese de processo erosivo em direção à margem do Córrego Tatu Seta: direção da
erosão. Autor: PEREIRA, Firmino Cardoso, setembro de 2011.

Foto 125 – APP suprimida em uma das margens do Córrego Tatu. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro de 2011.
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Foto 126 - Erosão linear em uma das margens do Córrego Tatu. Autor: PEREIRA, Firmino
Cardoso, setembro de 2011.

5. Trecho urbano do Rio Claro
Localizado a oeste da área urbana de Jataí (mapa 80), o Rio Claro é um dos principais
rios do sudoeste goiano. Pertencente à bacia do rio Paranaíba, este rio nasce na Serra do
Caiapó, e é divisa entre os municípios de Caiapônia e Jataí.
O levantamento no trecho urbano de Jataí inicia na captação de água da Saneago –
Saneamento de Goiás, cujas águas suprem a população de Jataí, segue por baixo da ponte sob
a BR-364, percorre os fundos dos bairros Francisco Antônio e Estrela D’alva até a rede de
tratamento de esgoto da Saneago.
Na região onde se encontram os bairros Cohacol 5 e Setor Sul, porção oeste do mapa
80, próximo a delimitação da APP do Rio Claro, a ocupação urbana encontra-se de acordo com
as leis que a regulam, conforme constatado em campo (Fotos 121,122). Porém, a área de APP
está sendo usada para pecuária, não obedecendo as distancias necessárias conforme preveem
as leis municipais, estaduais e federais no que tangem a preservação de vegetação nativa as
margens dos rios e córregos (mapa 81).
Observa-se ainda no mapa 80 que os bairros Estrela D'alva e Francisco Antônio se
encontram as margens do Rio Claro na porção ao sul da área urbana de Jataí, ocupando a APP
do rio, conforme legislação pertinente.
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Mapa 80– Localização da bacia do Rio Claro (Trecho Urbano).

Mapa 81 - Área de preservação permanente do trecho urbano do Rio Claro.
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Foto 127 - Última rua do bairro Cohacol 5. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Setembro de
2011.

Foto 128 - Última rua do Setor Sul. Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, Setembro de 2011.

O trecho urbano do Rio Claro apresenta somente dois pontos de área de risco, uma vez
que o ponto 2 da tabela é uma área de ocupação urbana de baixa renda, antiga da cidade.
Como foi observada no mapa 80, a urbanização se encontra muito próxima do curso do Rio,
não respeitando os 300 metros de preservação permanente previsto na lei municipal de Jataí.
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Tabela 21 - Discriminação e enquadramento das áreas de risco do trecho urbano do Rio Claro
Pontos
1
2

Coordenadas
(UTM Zona 22)
Longitude
Latitude
420626
422934

8018838
8018124

Ocorrência

Código Codar

Incêndios Florestais
Alagamento

NE.SIF-12.404
NE. HAL– 12.303

Autor: SOUZA, Millene Rodrigues, setembro de 2011.
A vegetação encontrada próximo ao Rio Claro é conhecida como Mata seca, como
podemos observar na foto 129. Essas biomassas são caracterizadas pela queda de suas folhas
durante a época de seca, o que contribui para o aumento da matéria orgânica do solo. Esta
vegetação, de acordo com a tabela 2, foi classificada como área de risco graças ao risco de
incêndios florestais.

Foto 129 - Mata seca, vegetação presente na área de preservação permanente. Autor: SOUZA,
Millene Rodrigues, setembro de 2011.
Foram diagnosticados, na parte baixa do trecho urbano do Rio Claro, ocupações na
área de preservação permanente. Algumas a menos de 6 metros da margem do rio, estas
ocupações resultam em sérios impactos ambientais, como desmatamento das APPs,
assoreamento do rio, problemas de poluições domesticas como lixo e esgotos.
De acordo como o zoneamento municipal:
Devido à importância para a zona urbana municipal considerando a área de
crescimento urbano e de interesse urbano, a faixa de proteção do córrego
Queixada e do Rio Claro deverá ser de 300,00 m (trezentos metros) para
cada margem, criando desta forma uma área de proteção ambiental.
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Foto 130 - Conjunto habitacional a menos de 6 metros do curso do rio. Autor: PEREIRA,
Clarissa Cardoso, setembro de 2011.

Esta é a parte urbana que se encontra mais próxima ao leito do rio, ocupada por
conjuntos habitacionais de baixa renda e pequenas chácaras (foto 130). As construções muito
próximas ao rio são um dos principais fatores que ocasionam agressão ao meio ambiente,
principalmente aos recursos hídricos, e foram classificados como área de risco sujeita a
inundações.

6. Escoamento superficial e áreas de inundação nas microbacias urbanas de Jataí/GO
Tendências de escoamento superficial relacionados aos diferentes usos da terra nas
bacias urbanas de Jataí/GO

Existem diversas formas de calcular e/ou estimar os padrões de escoamento superficial
em uma bacia hidrográfica. Tucci (2001) descreve algumas destas metodologias, sendo a do
método racional a mais comum. Simplificadamente, o escoamento superficial em uma bacia
hidrográfica pode ser obtido pela equação:
Q = CxIxA/360

(equação 03)

Onde Q = vazão do escoamento superficial (m3/s); C = coeficiente de escoamento
(adimensional); I = intensidade da precipitação pluviométrica (mm/h); A = área de contribuição
(ha).
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A área de contribuição corresponde a área total da bacia ou microbacia, facilmente
determinado. Para ser calculada com exatidão a intensidade da precipitação, é necessária a
utilização de dados confiáveis, como os obtidos por pluviógrafos (recentemente instalados
pelo Laboratório de Climatologia da UFG/Campus Jataí, mas que ainda não apresentam dados
suficientes). Para este cálculo é preciso considerar, além da duração do evento chuvoso, o seu
período de retorno, convencionado como de 50 a 100 anos para a construção de obras
hidráulicas em áreas urbanas, como canalizações e galerias pluviais, por exemplo. O
coeficiente de escoamento é um valor adimensional definido de acordo com as características
físicas do solo e os diferentes usos aos quais se destina. Considerando os tipos de solo
encontrados nas bacias urbanas de Jataí e seus diferentes usos e baseado nos parâmetros
expostos por Tucci (2001, p. 405-406) chega-se aos valores expostos na tabela 22, separados
por microbacia.

Tabela 22 - Valores de escoamento superficial para as bacias urbanas de Jataí/GO.

Córrego Retiro

Córrego Lajeado

Bacia
Hidro
gráfica

Uso

Uso da Terra
Área (há) (%)

Mata
Cerradão
Cerrado
Várzea/ área
úmida
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída
Água
Mata
Cerrado
Mata Seca
Várzea/ Área
Úmida
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área Construída

Tipo
de
Solo*

Declividade
média (%)

Coeficiente de
Escoamento

13,44
24,84
2.54
7,12

6,09
11,25
1,15
3,22

B
B
B
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,20
0,30
0,30
0,70

122,90
42,63
1,04
4,15
0,54
1,58
129,16
33,76
9,80
7,50

55,67
19,31
0,47
1,88
0,24
0,72
9,46
2,47
0,72
0,55

B
B
B
B
B
B
B
B
C
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
12-20%
2-8%

0,50
0,35
0,41
0,60
0,90
0,98
0,20
0,30
0,50
0,70

6,04
890,89
236,97
2,32
8,67
37,49

0,44
65,28
17,36
0,17
0,64
2,75

B
B
B
B
B
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,30
0,50
0,35
0,41
0,60
0,90

Córrego Diacuí

Córrego Olho d’Água

Córrego Capoeira

Córrego Açude
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Vegetação
Rasteira/
Grama
Água
Mata
Cerradão
Várzea/ área
úmida
Agricultura
Pastagem
Solo descoberto
Área construída
Vegetação
Rasteira/
Grama
Água
Mata
Cerradão
Cerrado
Agricultura
Pastagem
Solo descoberto
Área construída
Vegetação
Rasteira/
Grama
Água
Mata
Pastagem
Solo descoberto
Área construída
Vegetação
Rasteira/
Grama
Água
Mata
Pastagem
Solo descoberto
Área construída
Vegetação
Rasteira/
Grama
Água

1,21

0,09

B

2-8%

0,35

1,00
47,51
3,37
1,93

0,07
7,78
0,55
0,32

B
B
B
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,98
0,20
0,30
0,70

43,47
88,42
7,52
411,08
7,41

7,12
14,47
1,23
67,29
1,21

B
B
B
B
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,50
0,35
0,60
0,90
0,35

0,17
123,93
192,03
453,69
266,91
103,83
30,42
69,82
14,96

0,03
9,86
15,26
36,08
21,23
8,26
2,42
5,55
1,19

B
B
B
C
B
B
B
B
B

2-8%
2-8%
B
10-12%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,98
0,20
0,30
0,35
0,50
0,35
0,60
0,90
0,35

1,88
17,57
1,17
2,15
165,07
5,53

0,15
9,17
0,61
1,12
86,14
2,89

B
C
C
C
C
C

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,98
0,20
0,35
0,60
0,90
0,35

0,13
5,15
5,28
5,47
225,53
5,83

0,07
2,07
2,13
2,20
90,79
2,35

C
C
C
C
C
C

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,98
0,20
0,35
0,60
0,90
0,35

1,16

0,47

C

2-8%

0,98

Córrego José Ferreira
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Mata
Agricultura
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída

15,44
0,32
3,51
6,32
183,46

6,96
0,14
1,58
2,85
82,67

B
B
B
B
B

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%

0,20
0,50
0,41
0,60
0,90

Vegetação
Rasteira/
Grama
Água

12,69

5,72

B

2-8%

0,35

0,19

0,09

B

2-8%

0,98

Mata

1.107,6
3
303,72
753,78
9,80
26,17

11,05

B

2-8%

0,20

3,03
7,52
0,10
0,26

B
B
C
B

2-8%
2-8%
12-20%
2-8%

0,30
0,30
0,50
0,70

8,49
3.569,9
8
2.043,8
3
8,79
264,48
1.864,8
0
55,05

0,08
35,60

B
B

2-8%
2-8%

0,30
0,50

20,38

B

2-8%

0,35

0,09
2,64
18,60

B
B
C

2-8%
2-8%
2-12%

0,41
0,60
0,90

0,55

B

2-8%

0,35

9,39
1,91

0,09
0,02

B

2-8%

0,98
0,98

81,09
73,25
0,40
112,51
140,84
3,60
19,04
124,85
6,21

14,43
13,04
0,07
20,03
25,07
0,64
3,39
22,22
1,11

C
C
B
B
B
B
B
C
B

2-12%
2-12%
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
2-12%
2-5%

0,22
0,30
0,30
0,50
0,35
0,41
0,60
0,90
0,35

Córrego Jataí (total)

Cerradão
Cerrado
Mata seca
Várzea/ área
úmida
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída

Córrego Santa Rosa

Vegetação
Rasteira/
Grama
Água
Tratamento de
água/ esgoto
(ETE)
Mata
Cerrado
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída
Vegetação

Córrego Queixada (total)

Córrego Tatu
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Rasteira/
Grama
Água
Mata

0,003
17,96

0,00
12,59

B
C

5-20%

0,98
0,22

Cerrado

2,16

1,51

C

2-12%

0,30

Pastagem

56,96

39,90

B

2-8%

0,35

Área construída

65,65

46

B

2-8%

0,90

Mata
Cerradão
Cerrado
Várzea/ área
úmida
Clareira
Agricultura
Pastagem
Silvicultura
Solo descoberto
Área construída
Cascalheira/
Extração
mineral

346,25
86,81
143,52
1,14

17,82
4,47
7,38
0,06

B
B
B
B

2-10%
2-10%
2-10%
2-8%

0,20
0,30
0,30
0,70

8,46
306,89
400,76
4,90
130,98
505,15
8,70

0,44
15,79
20,62
0,25
6,74
25,99
0,45

B
B
B
B
B
B
C

2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-8%
2-12%

0,30
0,50
0,35
0,41
0,60
0,90
0,70

Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.
* Solo A = baixo escoamento/alta infiltração (solos arenosos, pouco silte e argila); Solo B =
menos permeável que A, menos profundos que A e com permeabilidade superior à média;
Solo C = solos com escoamento superficial acima da média e capacidade de infiltração abaixo
da média, pouco profundo e quantidade considerável de argila; Solo D = contem argilas
expansivas, baixa capacidade de infiltração e pouco profundos, gerando maior escoamento.
A título de exemplo, considerando as áreas totais de cada bacia hidrográfica, o
coeficiente de escoamento médio e, adotando-se uma intensidade pluviométrica hipotética de
60mm/h (60 litros por metro quadrado de superfície a cada 60 minutos), obtêm-se as
seguintes vazões de escoamento superficial para a área estudada (Tabela 23):
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Tabela 23 - Escoamento superficial hipotético estimado para as bacias hidrográficas da área
urbana de Jataí/GO
Bacia
Hidrográfica
Lajeado
Retiro

Coeficiente de
escoamento
superficial médio
0,45

Intensidade
pluviométrica
hipotética
60

0,45

Açude
Capoeira

220,78

Escoamento
superficial
estimado (m3/s)
16,55

60

1.364,81

102,36

0,70

60

610,88

71,26

0,35

60

1.257,47

73,35

191,62
248,42
221,93

22,35
28,98
25,89

10.027,82

1.002,78

142,73

10,70

1.943,56

161,96

561,79

56,17

Olho d’água
0,70
60
Diacuí
0,70
60
José Ferreira
0,70
60
Jataí (total,
incluindo os
0,60
60
afluentes)
Tatu
0,45
60
Queixada
(incluindo os
0,50
60
afluentes)
Santa Rosa
0,60
60
Organização: MARTINS, Alécio Perini, outubro 2011.

Área (ha)

Este método não é suficiente para caracterizar o volume de escoamento superficial
produzido e sua relação temporal com o regime de vazões, mas consegue fornecer uma visão
geral sobre a contribuição de cada bacia com o todo. Em áreas predominantemente
urbanizadas, por exemplo, 90% de toda a água precipitada irá compor a parcela média de
escoamento superficial, diferentemente de áreas de mata e cerrado, onde um volume inferior
a 30% de água irá escoar.
Esta situação pode ser mais bem compreendida ao analisar, na tabela 23, os
escoamentos superficiais nas bacias dos córregos Lajeado e José Ferreira, que apresentam
áreas semelhantes, mas usos diferenciados. Enquanto que na bacia do córrego Lajeado, com
uso predominantemente agrícola (55,6%), o valor estimado de escoamento para uma chuva de
60mm/h foi de 16,55 m3/s, na bacia do Córrego José Ferreira, com 82% de área construída foi
de 25,89 m3/s, cerca de 36% a mais do que na área anterior.
Dessa forma, em áreas intensamente urbanizadas como as dos córregos Diacuí, Açude,
Olho d’Água e José Ferreira (baixo curso do Córrego Jataí) o maior volume de água precipitada
irá escoar e, caso coincida com um evento extremo (chuva de grande intensidade), este
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escoamento poderá provocar prejuízos, entre eles, alagamentos, visto que as redes pluviais e
fluviais não apresentam capacidade de escoamento para tal volume.
Considerando as características morfométricas das bacias urbanas de Jataí,
principalmente as relacionadas aos solos, a hipsometria e a declividade, bem como as
categorias de uso e ocupação das terras, relacionadas às vazões aferidas, aos cálculos de
escoamento superficial e aos registros anteriores de alagamentos, chega-se à figura 01, que
demonstra as áreas sujeitas a alagamento na cidade em eventos extremos de precipitação.

Figura 1 – Pontos sujeitos a inundação na cidade de Jataí/GO.
Na figura as cores verdes e amarelo claro correspondem aos fundos de vale, áreas mais
rebaixadas do terreno, com declividade mais plana, favoráveis a inundação durantes eventos
pluviométricos extremos. Em alguns pontos, onde o curso d’água apresenta-se
morfologicamente alterado (desvios, canalizações, retilinizações, etc.), e/ou degradado
(assoreamento, erosão nos leitos, ausência de faixas de preservação permanente, depósitos de
lixo/ entulho, etc), este processo pode ser potencializado, aumentando os riscos. Estima-se
uma área de aproximadamente 120 hectares em toda a área de estudo sujeita a inundações/
alagamentos.
Vale ressaltar que, para este estudo, não foram consideradas as obras de canalização do
Córrego Jataí, ainda em fase de finalização. Esta obra tende a reduzir as ocorrências de
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alagamento em determinados pontos da cidade, notadamente entre as avenidas Rio Claro e
Rio Verde com o alargamento do canal fluvial. Por outro lado, existe probabilidade de aumento
da velocidade da água nestes pontos, o que tende a transferir o problema dos alagamentos
para o baixo curso, que se encontra bastante degradado, sem áreas de preservação e com
vários sinais de erosão em suas margens. Outras obras, como o alargamento das galerias
pluviais e fluviais próximo à foz do Córrego do Açude e na ponte sobre o Córrego Jataí, à
jusante do Lago JK tendem a reduzir os problemas de alagamentos nestes pontos, fato que não
garante que novos alagamentos não possam ocorrer no baixo curso, à jusante da ponte sob a
BR 158, onde não foi feita nenhuma intervenção.

7. Escalas de degradação e áreas prioritárias para conservação/recuperação na área
urbana de Jataí/GO: sugestões e encaminhamentos.

7.1. Áreas com vegetação natural e áreas arborizadas no sítio urbano de Jataí/GO
Apesar de apresentar diversas áreas consideradas como de risco e áreas degradadas, a
cidade de Jataí ainda conserva uma característica comum de cidades de menor porte do
interior do país, mesmo com o crescimento acelerado nos últimos 20 anos: a arborização de
ruas e praças.
Mas a situação não é esta quando se aborda especificamente as áreas de preservação
permanente às margens dos córregos urbanos, que não apresentam uma faixa mínima de
conservação e diversos pontos de degradação. Em partes, resultado de um padrão de
ocupação de áreas de fundo de vale, para facilitar o acesso à água, comum no século XIX até
meados do século XX, período em que se consolidaram a maioria dos centros urbanos da
região. Atualmente, estas áreas continuam a ser ocupadas por apresentarem menor valor de
mercado, visto os sucessivos problemas apresentados em períodos chuvosos, agravando os
problemas ambientais.
É possível observar que, em áreas de urbanização mais antigas, como nas microbacias
dos Córregos Açude (Mapa 82), Diacuí (Mapa 83) e Olho d’Água (Mapa 84), apesar da ausência
de áreas de preservação permanente nos fundos de vale, a arborização urbana apresenta área
considerável.
Na microbacia do Córrego Açude, por exemplo, em uma área de 610,88ha, 12%
correspondem a áreas arborizadas, matas e feições de cerrado. A ausência de vegetação na
porção nordeste da área explica-se pelo recente processo de urbanização, que não segue os
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mesmos padrões das áreas antigas (médio/baixo curso), visto a dimensão reduzida dos lotes,
dimensão de calçadas e ruas, mudanças na consciência ambiental da população, entre outros.

Mapa 82- Cobertura vegetal da microbacia do córrego Açude.
No córrego Diacuí, 14,3% da área corresponde a vegetação arbórea, de uma área de
248,42ha. Área de urbanização consolidada, embora mais recente, apresenta uma das maiores
proporções de arborização observadas na cidade, embora as áreas de preservação
permanente às margens do córrego apresentem-se extremamente degradadas e praticamente
sem cobertura vegetal original.
Na microbacia do Córrego Olho d’Água, que apresenta área de 191,62ha, 20,5%
correspondem a áreas arborizadas, sendo que a presença da maioria das praças da cidade,
nesta microbacia, além das áreas verdes da Universidade Federal de Goiás e Instituto Samuel
Graham, contribui com este percentual. Novamente, as áreas de preservação permanente
encontram-se totalmente degradadas e muito abaixo do que é especificado nas leis ambiental,
federal e municipal.
Outra microbacia situada completamente em área urbana, a do córrego José Ferreira
(Balneário Brasnipo ou Córrego Chichico), apresenta um percentual de 17% em uma área de
221,93 ha (mapa 85). De urbanização relativamente recente, apresenta arborização esparsa e
pequeno número de áreas verdes, sendo este percentual elevado pela área de mata
remanescente nas nascentes do córrego, na área do clube Balneário Brasnipo. As áreas de
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preservação permanente encontram-se degradadas e abaixo do que regulamenta as
legislações ambientais.

Mapa 83 - Cobertura vegetal na microbacia do Córrego Diacuí.

Mapa 84 - Cobertura vegetal da microbacia do Córrego Olho d’Água.
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Mapa 85 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego José Ferreira.
Nas áreas de expansão urbana, especialmente nas bacias do Córrego Queixada (mapa
86), Córrego Tatu (mapa 87), afluente do Queixada, e córrego Santa Rosa (Mapa 88), o maior
percentual de áreas arborizadas encontra-se em regiões ainda não ocupadas por construções,
demonstrando a urgência na criação de mecanismos que regulamentem esta ocupação e
conservem as áreas de mata e feições de cerrado existentes.
As microbacias dos córregos Queixada e Tatu, juntas, somam um percentual de 40% de
áreas arborizadas e relativamente conservadas, divididas em feições de mata e cerrados. As
áreas urbanizadas (26%, de um total de 1.943,56ha) apresentam um padrão de arborização
razoável, que precisa ser mantido nos novos loteamentos, respeitando as áreas de
preservação permanente que, em determinados pontos, devem ser recuperadas, visto que a
legislação municipal, conforme já citado, prevê uma faixa de preservação de 300 metros a cada
margem do curso do Córrego Queixada. O Córrego Tatu, como afluente da bacia, deve ser
considerado também nesta metragem.
A microbacia do Córrego Santa Rosa apresenta um percentual de 35,5% de cobertura
vegetal essencialmente arbórea, em uma área de aproximadamente 561ha, atribuída
principalmente a áreas de cerrado da reserva do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada e
áreas de mata presente em porções do terreno com declividade acentuada, conhecido como
Rochedo Santa Rosa. Nos 22% de área urbanizada, apesar da ocupação relativamente recente
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e com pouco ordenamento (porção sudoeste da microbacia), a quantidade de arborização é
satisfatória e até mesmo superior à de áreas de ocupação mais antiga.

Mapa 86 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Queixada.

Mapa 87 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Tatu.

149

Mapa 88 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Santa Rosa.
Nas microbacias dos córregos Lajeado e Retiro (mapas 89 e 90), prováveis áreas de
expansão urbana, as áreas de mata e feições de cerrado restringem-se a áreas de preservação
permanente e/ou com relevo acentuado que impõe limites à ocupação por atividades
produtivas (agricultura e pecuária). Na microbacia do Córrego Retiro, observa-se um
percentual de 16% de áreas com vegetação predominantemente arbórea (em um total de
1364,81ha), limitadas pelas características do relevo e, na microbacia do Córrego Lajeado, um
percentual de 11% (em um total de aproximadamente 220ha), restritas a áreas de preservação
permanente.
Na bacia do Córrego Capoeira (mapa 91), situado em área urbana e rural, observa-se
um percentual de 52% de áreas recobertas por feições de mata, cerrado, cerradão e
arborização urbana em uma área de aproximadamente 1.257ha, graças à presença de uma
área de conservação pertencente ao exército brasileira, utilizada para treinamentos militares,
entre outros. Na porção norte da bacia observa-se que estas feições de vegetação arbórea
tornam-se praticamente ausentes, visto a ocupação agropecuária dada às terras, evidenciando
a importância que a área de preservação tem para a microbacia e para a cidade de Jataí. Os
5,5% de áreas urbanizadas (porção oeste) apresentam áreas arborizadas acima da média da
cidade.
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Mapa 89 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Lajeado.

Mapa 90 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Retiro.
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Mapa 91 - Cobertura vegetal da microbacia do córrego Capoeira.

Mapa 92- Cobertura vegetal da bacia do córrego Jataí.
Nas demais áreas, pertencentes à bacia do Córrego Jataí, a arborização urbana segue
os mesmos padrões das demais áreas, evidenciando a ausência de áreas de preservação

152

permanente conservadas. No geral, incluindo áreas rurais e urbanas, além das microbacias
individualmente comentadas, chega-se a um percentual de 27% de áreas com vegetação
arbórea (matas, feições de cerrado e arborização urbana), em um total de aproximadamente
100 km2, limitadas a áreas de reserva, preservação permanente (alto/médio curso) ou relevo
com maior declividade (mapa 92).

7.2. Classificação das bacias hidrográficas urbanas segundo estágios de degradação
A partir da classificação das áreas de risco e de degradação ambiental observada em
cada microbacia, juntamente com outros parâmetros como situação das APPs, porcentagem
de área de vegetação arbórea, conservação de encostas e categorias de uso da terra, foi criada
três categorias nas quais estas microbacias foram enquadradas: áreas de risco baixo; médio e
alto.


Áreas de risco baixo: áreas com vegetação arbórea ocupando 20% ou mais da área
total, áreas de risco com gravidade relativamente baixa; APPs com metragem mínima
semelhante ao disposto no código florestal (em pelo menos 60% da área); presença de
reservas ou áreas de vegetação nativa com nível de conservação razoável; encostas
conservadas.



Áreas de risco médio: vegetação arbórea cobrindo 20% ou mais da área total; áreas de
risco relativamente baixo e degradação passíveis de recuperação a curto/médio prazo;
APPs fora da metragem disposta em lei, mas com possibilidades de recuperação;



Áreas de risco alto: presença de áreas degradadas e/ou de risco ambiental com
gravidade média/ alta e que necessitam de intervenções urgentes para recuperação
(médio/ longo prazo); vegetação arbórea abaixo de 20% ou com distribuição espacial
muito irregular; APPs fora da metragem especificada em lei, em estágio avançado de
degradação; presença de áreas com risco de deslizamento e inundação.
Conforme o mapa 93, as microbacias que apresentam uma melhor situação por

apresentarem quantidade de vegetação arbórea acima de 20% e áreas de risco e degradação
com baixa gravidade, com soluções a baixo/médio prazo são as dos córregos Retiro, Cachoeira
e Queixada, coincidentemente, com baixa taxa de urbanização.
Entre as que apresentam risco médio destacam-se as dos Córregos Tatu, Santa Rosa,
Olho d’água e Lajeado, além do alto curso do Córrego Jataí, que precisam de intervenções no
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sentido de melhor ordenar o uso das terras, além de recuperar áreas de nascentes e faixas de
preservação permanente.

Mapa 93 - Classificação das microbacias urbanas de acordo com os níveis de risco/degradação
ambiental.
O baixo curso do Córrego Jataí (área urbana), juntamente com as microbacias que o
formam (Açude, Diacuí e José Ferreira, com taxa de urbanização acima de 80% são as que
apresentam uma situação de risco mais alarmante, sendo prioritárias para ações de
recuperação, visto que os fundos de vale encontram-se extremamente degradados,
apresentando diferentes classificações de áreas de risco, APPs parcial ou totalmente
suprimidas, além de servirem como depósito de lixo, entulho e destinação final de esgotos
doméstico e industrial lançados clandestinamente. Os fundos de vale com topografia mais
plana estão sujeitos a inundações em eventos extremos de precipitação e algumas obras de
canalização estão deterioradas, acelerando o processo de degradação, especialmente nas
microbacias dos Córregos Açude e Diacuí. As obras de canalização em alguns pontos do
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Córrego Jataí aparentemente solucionarão problemas de escoamento, mas, caso não sejam
feitas intervenções no baixo curso, estes problemas serão apenas transferidos para jusante.

7.3. Sugestões de áreas para conservação/recuperação e encaminhamentos
Entre as diversas áreas diagnosticadas com problemas médio-severos de degradação,
foram elencadas como “prioritárias para recuperação” nascentes, encostas, fundos de vale
suscetíveis a inundações/erosões e áreas que oferecem risco à saúde da população ribeirinha
graças ao despejo de lixo, entulho e esgotos. No mapa 94 é possível observar a distribuição
destas áreas no sítio urbano de Jataí, bem como em suas áreas de expansão.

Mapa 94 - Áreas prioritárias para conservação e recuperação das microbacias urbanas de
Jataí/GO
O mapa 94 destaca também as “áreas prioritárias para conservação” que
correspondem a regiões que apresentam características ambientais diferenciadas, como áreas
contínuas de vegetação nativa relativamente conservada (matas e feições de cerrado). Entre
estas áreas, destacam-se a reserva de cerrado localizada dentro da área do 41º Batalhão de
Infantaria Motorizada, a “Mata do Queixada” com feições de mata, cerrado e cerradão em
bom estado de conservação, a “Mata do Retiro”, localizada em área de encosta cercada por
lavouras e pastagens, com importância fundamental para conservação dos recursos hídricos e
espécies animais e vegetais, as matas dos Córregos Tatu, Santa Rosa e Açude, além de uma
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área de “Mata Seca” localizada entre o Conjunto Cohacol 5 (expansão urbana – sudoeste) e o
Rio Claro.
O mapa 95 traz uma aproximação do mapa anterior para o médio/baixo curso do
Córrego Jataí, evidenciando a ausência de áreas de conservação no perímetro urbano, apesar
da quantidade razoável de arborização em ruas, praças e avenidas. O número de áreas verdes
públicas, além de insuficientes, concentra-se nas áreas centrais da cidade. Em muitos pontos,
principalmente nos Parques Ecológicos, a arborização é insuficiente e é comum o uso de
espécies exóticas. A situação mais alarmante é observada nos fundos de vale, locais
prioritários para recuperação.

Mapa 95 - Áreas prioritárias para conservação e recuperação da bacia do córrego Jataí.
Percebe-se que, com o crescimento da área urbana as matas até então conservadas
encontram-se ameaçadas, com tendência a desaparecer num período inferior a 50 anos.
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Assim, ressalta-se a importância de ações no sentido de criar áreas de preservação, como
Parques Municipais, Reservas Ecológicas e Áreas de Preservação Ambiental (APAs).
Conforme o mapa 96, as nascentes dos Córregos Queixada e Tatu necessitam de
intervenções urgentes no sentido de recuperar suas Áreas de Preservação Permanente, vitais à
manutenção do fluxo hídrico da microbacia, à contenção de processos erosivos e à
preservação de espécies animais e vegetais. Destaca-se ainda a necessidade de recuperação de
uma erosão localizada no baixo curso do Córrego Queixada abaixo da área de expansão do
loteamento “Parque das Brisas” resultante do intenso escoamento de água pluvial na região.
Como áreas prioritárias para conservação, destacam-se as matas do Queixada e Tatu e a mata
de galeria do baixo curso do Córrego Queixada.

Mapa 96 - Áreas prioritárias para conservação e recuperação da microbacia do córrego
Queixada.
A bacia do Córrego Santa Rosa (mapa 97) também apresenta uma importante área de
vegetação nativa, composta essencialmente por áreas de mata e cerradão que devem ser
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priorizadas para conservação, apresentando uma linha de continuidade com a área de reserva
do Exército Brasileiro. Áreas situadas no baixo curso devem receber atenção especial no
sentido de recuperar as áreas de preservação permanente e leitos do córrego, que apresentam
estado avançado de degradação, inclusive, na área da Universidade Federal de Goiás, onde
não apresenta faixa de preservação, nem restrição ao acesso de pessoas e animais. As margens
do Rio Claro, próximo ao trecho urbano (entre a foz do Córrego Queixada e a Estação de
Tratamento de Esgoto de Jataí) apresentam-se degradadas, sem a faixa mínima de preservação
permanente que, segundo a legislação municipal, deve ser de 300 metros. Um contrassenso,
visto que existem construções regulares e até mesmo bairros dentro desta área de
preservação.

Mapa 97 - Áreas prioritárias para conservação e recuperação da microbacia do córrego Santa
Rosa.
A sugestão que se faz, após a realização de um diagnóstico ambiental detalhado em
todas as microbacias urbanas de Jataí, é que sejam criadas áreas de preservação nos altos
cursos dos Córregos Queixada e Tatu, dos Córregos Açude, José Ferreira e Retiro, além da
manutenção da área de preservação do Exército Brasileiro, situada nas microbacias dos
Córregos Capoeira e Santa Rosa. Pode-se pensar, também, na criação de uma APA no
alto/médio curso do Córrego Santa Rosa, em conjunto com a recuperação das APPs do
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médio/baixo curso e do Rio Claro, formando um corredor ecológico entre esta área e a reserva
do Exército Brasileiro.
Uma parceria entre poder público, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de
ensino, como a Universidade Federal de Goiás, por exemplo, seria fundamental neste processo
de estabelecimento, organização e manutenção destas áreas de preservação, sejam elas APAs,
Parques Municipais, Reservas Ecológicas, etc. Estas parcerias proporcionariam, além do ganho
ambiental, oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do
conhecimento, o desenvolvimento do turismo sustentável, realização de ações de educação
ambiental, entre outros.
Como medidas urgentes de recuperação, destacam-se o replantio de árvores (espécies
nativas) em áreas de nascente e faixas de preservação permanente em fundos de vale,
manutenção e recuperação das canalizações dos cursos d’água em área urbana, com
redimensionamento para dar suporte ao grande volume de água pluvial escoada, além de
ações de limpeza e conscientização da população sobre destinação de resíduos sólidos, restos
de construção e esgotos. Para que estas medidas atinjam os resultados esperados, é urgente
que se faça um reordenamento no uso do solo urbano, de alçada específica do poder público
municipal.
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