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RESUMO
O avanço das tecnologias da informação, o crescente número de satélites e sensores e a
ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados e informações
geoespaciais, têm contribuído, nos últimos anos, para a popularização das geotecnologias em
análise ambiental. A importância destas ferramentas para a análise fisiográfica de bacias
hidrográficas visam avaliar os possíveis impactos das atividades desenvolvidas na área ao meio
ambiente. Este trabalho tem como objetivo apresentar, de forma integrada, a espacialização e
caracterização dos elementos físicos da Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP) que, localizada
na Mesorregião Sul Goiano, tem a maior parte de sua extensão no município de QuirinópolisGO, com áreas também nos municípios de Rio Verde e Cachoeira Alta, ambos em território
goiano. Suas terras são tomadas por atividades agropecuárias, industriais e ocupação urbana. A
realização deste estudo necessitou do uso conjugado de geotecnologias, utilizando-se do Sistema
de Informação Geográfica (SIG) com auxílio de ferramentas de sensoriamento remoto, conforme
proposto por métodos de Rosa e Brito (1996), Assad et al. (1998) e Rosa (2001). Entre os
materiais e procedimentos metodológicos, destacam-se: aquisição, entrada e interpretação dos
dados; armazenamento e processamento das informações; visualização e apresentação dos
resultados obtidos, que se deram por meio da elaboração de mapas temáticos. Todas as imagens e
bases vetoriais foram georreferenciadas e processadas no software ArcGis10.1®, licenciado para
o uso do Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. Na
elaboração dos mapas temáticos e análise do uso da terra, foram utilizadas Cartas Topográficas
do IBGE (1973), folhas SE-22-Y-B (Caçu), SE-22-Z-A (Quirinópolis) na escala de 1:250.000, e as
imagens do sensor OLI do satélite Landsat8 (órbitas/ponto 223/73 e 222/73). Como
embasamento teórico e documental, buscou-se informações disponíveis no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Mauro Borges (IMB) e informações disponíveis em
artigos, dissertações e teses. Como resultados, verificou-se que a área da bacia se constitui por
relevos predominantemente planos a suavemente ondulados e bem drenados, com abundância de
água em suas vertentes extensas e de baixa declividade (0 a 12%), sem restrições à mecanização.
- 1243 -

Actas XVII Simposio Internacional SELPER 2016
Eds.: Sione, W. F.; Viva Mayer, F. M.; Antes, M. E. y Serafini, M.C.

Predominam os Latossolos, que se apresentam, segundo RADAMBRASIL (1983), com
moderadas limitações em suas propriedades físico-químicas e morfológicas, por apresentarem
excesso de concreções, cascalhos ou pedregosidade. Os índices pluviométricos apresentam uma
média que varia entre 1.500 mm a 1.750 mm de precipitação anual (Santos, 2013). Quanto ao uso
e ocupação, verifica-se o predomínio das terras da bacia ocupada por cultivo de pastagens para
pecuária extensiva e, nas últimas décadas, a entrada da cultura da cana-de-açúcar, que vem
provocando modificações na paisagem, que apresenta áreas de preservação permanente
degradadas e reservas legais com percentuais abaixo das exigências legais.
PALAVRAS-CHAVE: GEOTECNOLOGIAS. USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL. BACIA
HIDROGRÁFICA.

ABSTRACT
The advancement of information technology, the increasing number of satellites and sensors,
as well as the expansion of the processing capacity, combined with data and geospatial
information storage, have recently contributed to the popularity of geotechnology in
environmental analysis. The importance of these tools for the physiographic analysis of river
basins aims to assess the possible environmental impacts due to activities in the surrounding
areas. This work aims to present, in an integrated manner, the spatial distribution and
characterization of the physical elements of the Hydrographic Basin of the “Rio Preto” River
(BHRP), located in the south of Goiás, which has most of its length in the municipality of
Quirinopolis-GO, whose areas also reach the municipalities of Rio Verde and Cachoeira Alta,
both located in Goiás. Its land is predominantly used for agricultural and industrial purposes, as
well as for urban occupation. This study required the conjugate use of geotechnology, through
the Geographic Information System (GIS) with the aid of remote sensing tools, as proposed by
Rosa Brito (1996), Assad et al. (1998) and Rose (2001). Among the materials and methodological
procedures, the ones which have been emphasized are: the acquisition, input and interpretation
of data; storage and information processing; and the display and presentation of results, which
were performed through the elaboration of thematic maps. All the images and vector bases were
georeferenced and processed through the ArcGis10.1® software, licensed for the use of the
Geoinformation Laboratory of the Universidade Federral de Goiás / Jataí-based. While drawing
up thematic maps and analyzing land use, this study has used the IBGE Topographical Letters
(1973), SE-22-YB sheets (Caçu), SE-22-ZA (Quirinópolis) on the scale of 1: 250,000, and images
of the satellite sensor OLI Landsat8 (orbits / point 223/73 and 222/73). As a theoretical and
documentary basis, we have used information available at the Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Instituto Mauro Borges (IMB), as well as information available in articles,
dissertations and theses. As a result, it was found that the area of the basin is made up of
predominantly flat surfaces to gently undulating and well drained ones, with plenty of water in its
extensive slopes, besides having low slope (0-12%), with no restrictions on mechanization.
Oxisols are predominant, which present, according to RADAMBRASIL (1983), moderate
limitations in their physical, chemical and morphological properties, due to their excessive
concretions, gravel or stones. The rainfall has an annual average ranging from 1,500 mm to 1,750
mm (Santos, 2013). As for its use and occupation, the land in the basin is predominantly
occupied by cultivated pastures for extensive livestock. However, sugarcane crops have been
grown in the last decades, which has caused changes in the landscape, due to the degradation of
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permanent preservation areas and the low percentages of legal reserves, which are below legal
requirements.
KEYWORDS: GEOTECHNOLOGY. LAND USE AND VEGETATION COVER. HYDROGRAPHIC BASIN.

INTRODUÇÃO
Considerando a bacia hidrográfica como uma unidade básica de gerenciamento territorial, é de
fundamental importância conhecer as características físicas de sua paisagem. Para tal estudo, o
uso de geotecnologias é fundamental, pois possibilita o mapeamento de suas áreas nos diferentes
aspectos: geológicos, geomorfológicos, pedológicos, altimétricos, declividade e suas classes de
uso do solo.
As geotecnologias vêm se popularizando e ganhando espaço com o avanço das tecnologias da
informação, o número crescente de satélites e sensores e a ampliação da capacidade de
processamento e armazenamento de dados e informações geoespaciais.
A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento é de aceitação universal
(Santos, 2004, citada por Paula, 2011). O critério de bacias hidrográficas é comumente utilizado
porque constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de
terras topograficamente drenadas por um curso de água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas. São tratadas como unidades
geográficas, onde os recursos naturais se interagem. Segundo a autora,
A bacia hidrográfica constitui-se numa unidade espacial de fácil reconhecimento e
caracterização, sendo um limite nítido para ordenação territorial, considerando que não há área
de terra, por menor que seja que não se integre a uma Bacia Hidrográfica e, quando o problema
central é água, a solução deve estar estreitamente ligada ao seu manejo e manutenção (Santos,
2004, p.40).
A Bacia Hidrográfica do Rio Preto, insere-se na região hidrográfica do Rio Paranaíba e é de
fundamental importância para a população da área urbana do município de Quirinópolis-GO,
pois tem em seu território o manancial de abastecimento da água para a população, o Ribeirão
das Pedras.
Este artigo teve por objetivo a caracterização fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Preto,
com ênfase nas formas de uso e ocupação do solo. Especificamente o trabalho visou detalhar
aspectos físicos paisagísticos da bacia por meio da geração de cartas temáticas na escala de
1:250.000 a partir de bancos de dados cartográficos e Cartas Topográficas do IBGE (1973),
folhas SE-22-Y-B (Caçu), SE-22-Z-A (Quirinópolis) e dados do Sistema Estadual de
Geoinformação do Estado de Goiás (SIEG).
Nos últimos anos a tecnologia de sistemas de informação geográfica teve um crescimento
substancial. De um tema que era restrito ao meio acadêmico e a alguns órgãos públicos no início
dos anos de 1990, as geotecnologias representam nos dias de hoje um segmento destacado de
aplicações da informática nas mais diversas áreas do conhecimento.
Segundo Tôsto et al. (2014) as geotecnologias são um conjunto de técnicas e métodos
científicos aplicados à análise, à exploração, ao estudo e à conservação dos recursos naturais
considerando diferentes escalas e a informação espacial. Esse conjunto de técnicas é composto
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por hardware (satélites, câmeras, GPS, computadores) e software capaz de armazenar, manipular
informações geográficas e processar imagens digitais.
As geotecnologias auxiliam no mapeamento espaço-temporal e atuam como suporte eficiente
para tomadas de decisão e também são usadas para estudar a paisagem nos aspectos da
topografia, hidrografia, geologia e geomorfologia, além de gerenciar e de monitorar a atividade
humana no que diz respeito à infraestrutura, agropecuária e dados socioeconômicos. Estas
tecnologias têm sido aplicadas cada vez mais em estudos ambientais, saúde pública, planejamento
urbano, cadastro multifinalitário, entre muitas outras áreas.
As ferramentas de geotecnologia para a análise fisiográfica de bacias hidrográficas são de
fundamental importância pois visam avaliar os possíveis impactos das atividades desenvolvidas na
área ao meio ambiente. Gorayeb (2008) indica que as bacias hidrográficas apresentam-se como
unidades geográficas fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos e para o planejamento ambiental, mostrando-se extremamente vulneráveis as
atividades antrópicas.
Villela e Mattos (1975) indicam bacia hidrográfica como uma área definida topograficamente,
drenada por um curso d’água ou um sistema conectado de cursos d’água tal que toda vazão e
fluente sejam descarregados através de uma simples saída, seu exutório. Os principais
componentes – solo, água, vegetação e fauna – coexistem em permanente e dinâmica interação,
respondendo às interferências naturais e àquelas de natureza antrópica, afetando os ecossistemas
como um todo. Nesses compartimentos naturais – bacias hidrográficas –, os recursos hídricos,
segundo Souza et al. (2002) constituem indicadores das condições dos ecossistemas, no que se
refere aos efeitos do desequilíbrio das interações dos respectivos componentes.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
A área de estudo compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Preto (Figura 1), que tem a maior
parte de sua extensão localizada no município de Quirinópolis-GO, com áreas também nos
municípios de Rio Verde e Cachoeira Alta, ambos em território goiano. A Bacia Hidrográfica do
Rio Preto, pertence à área de planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba –
CBH/Paranaíba (ANA, 2009).
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Figura 1: Mapa de localização da Bacia do Rio Preto, Goiás – Brasil
Fonte: SIEG (2010).
Organização: Laboratório de Geoinformação da UFG/Regional Jataí (2014).

Segundo a base cartográfica do IBGE (1973), digitalizada e disponibilizada pelo Sistema
Estadual de Geoinformação (SIEG, 2010), a área da Bacia Hidrográfica do Rio Preto é de 2.332
km². Suas terras são tomadas por atividades agropecuárias, industriais e ocupação urbana. Nos
últimos anos a bacia tem apresentado intensa modificação em sua paisagem, tendo grande parte
de suas terras ocupadas pela monocultura da cana-de-açúcar.

Procedimentos Metodológicos
A realização deste estudo necessitou do uso conjugado de geotecnologias, utilizando-se do
Sistema de Informação Geográfica (SIG) com auxílio de ferramentas de sensoriamento remoto,
conforme proposto por métodos de Rosa e Brito (1996), Assad et al. (1998) e Rosa (2001). Entre
os materiais e procedimentos metodológicos, destacaram-se: aquisição, entrada e interpretação
dos dados; armazenamento e processamento das informações; visualização e apresentação dos
resultados obtidos, que se deram por meio da elaboração de mapas temáticos.
Todas as imagens e bases vetoriais foram processadas no software ArcGis10.1®, licenciado
para o uso do Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí.
Na elaboração das cartas temáticas foram utilizadas Cartas Topográficas do IBGE (1973), folhas
SE-22-Y-B (Caçu), SE-22-Z-A (Quirinópolis) na escala de 1:250.000, e as imagens do sensor OLI
do satélite Landsat8 (órbitas/ponto 223/73 e 222/73).
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RESULTADOS
A Bacia Hidrográfica do Rio Preto localiza-se em área intertropical, apresentando, segundo a
classificação climática KÖPPEN, um clima Aw do tipo Tropical quente Sub-Úmido, com duas
estações bem definidas, uma chuvosa (outubro-abril) e outra seca (maio-setembro), concorrendo
para uma grande variação dos elementos climáticos. No período chuvoso ocorrem 95% do total
de precipitação pluvial com destaque para os meses de dezembro e janeiro, que mostram que na
maior parte do estado chove em torno de 250 a 300 mm mensal (Goiás, 2006), sendo que os
índices pluviométricos apresentam uma média que varia entre 1.500 mm a 1.750 mm de
precipitação anual (Santos, 2013).
Com relação à temperatura, a média anual varia de 14 a 30ºC em toda a extensão da bacia e
também em toda a área do município de Quirinópolis. Segundo dados do Sistema de
Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (SIMEHGO, 2010) as médias de temperatura
máxima se apresentam aproximadamente em torno de 30ºC, sendo que nos meses mais frios do
ano, as mínimas de temperatura são de aproximadamente 18ºC, de acordo com a caracterização
climática do Estado Goiás (Goiás, 2006).
A possibilidade de apresentar as características fisiográficas de uma área se dá pelo fato do uso
das técnicas de geoprocessamento e sistemas de informação geográfica associados ao manuseio
de ferramentas computacionais. Nos dias de hoje, a tecnologia da informação e comunicação
(TIC) se tornou a base do desenvolvimento da sociedade moderna. Miranda (2015) menciona que
não é mais possível viver sem internet e sistemas de apoio à decisão rápidos e eficientes, baseados
em tecnologias inovadoras como as Geotecnologias.
Os dados obtidos por meio da elaboração das cartas temáticas mostraram que a Bacia
Hidrográfica do Rio Preto apresenta topografia plana a suavemente ondulada, com altitudes que
variam de 400 a 850 metros (Figura 3).
As menores altitudes (400 a 500m) aparecem nas margens e foz do Rio Preto, próximo à área
do reservatório da Usina Hidrelétrica de São Simão, GO.

Figura 3:
Carta das cotas de
altitude da Bacia
Hidrográfica do Rio
Preto-GO
Fonte: SIEG 2010
Organização: Paula,
M. M. de (2016)
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As cotas mais elevadas (800 a 850 m) representam as Serras do Paraíso, do Potreiro, do
Esfolado, do Salgado, da Cachoeira, da Confusão e do Rio Preto, que seguem margeando a
esquerda da área da Bacia do Rio Preto (Brasil, 1983). Na margem direita, à montante do curso
d’água do Rio Preto, aparecem também as Serras São João Furnas e Bebedouro.
Observa-se também a presença de morros testemunhos, com destaque para o Morro do Baú
do Sobradinho. As cotas entre 600 a 700m predominam e facilitam as práticas agrícolas na área
da bacia.
Quanto ao relevo, observa-se maior percentual do território com declividades abaixo de 12%
que, segundo Martins e Paula (2014, p.38), “[...] favorece a implantação da agricultura
mecanizada, sendo importante fator condicionante para o desenvolvimento agrícola local”.
Na Figura 4 é possível observar que as inclinações mais acentuadas encontram-se próximas às
encostas e bordas das serras, dos morros testemunhos e aos fundos de vales do Rio Preto e de
alguns de seus afluentes.

Figura 4: Carta de variação da declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: SIEG 2010
Organização: Paula, M. M. de (2016)

Na área da bacia é possível verificar a formação de cinco unidades litoestratigráficas (Figura 5),
a saber: a formação Serra Geral (Grupo São Bento), as formações Marília e Vale do Rio do Peixe
(Grupo Bauru), a formação Cachoeirinha e os Depósitos Aluvionares (Brasil, 1983). Estes
últimos tratam de formações mais recentes na história evolutiva do Planeta (Martins e Paula,
2014).
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Figura 5: Formações Geológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: SIEG 2010
Organização: Paula, M. M. de (2016)

Em trabalho de campo foi possível observar uma extensa Vereda (Figura 6) na extensão da
formação dos Depósitos Aluvionares.

Figura 6: Formação de Vereda encontrada na Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: PAULA, M. M. de (2015)

As Veredas são ecossistemas úmidos, geralmente associados a solos hidromórficos e ao
afloramento do lençol freático, ocorrendo com frequência nas proximidades das nascentes e
cursos d’água da região do Cerrado (Souza et al., 2016).
A Bacia Hidrográfica do Rio Preto insere-se na unidade geomorfológica denominada Planalto
Setentrional da Bacia Sedimentar do Paraná (Figura 7) que é representada por planície fluvial em
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Sistema de Agradação, que aprece no curso médio alto do Rio Preto e alguns afluentes e
subafluentes.

Figura 7: Unidades Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: SIEG 2010
Organização: Paula, M. M. de (2016)

No Sistema de Denudação da bacia foram identificadas as seguintes categorias: Superfícies
Regionais de Aplainamento (SRA), Zonas de Erosão Recuante (ZER) e Morros e Colinas (MC)
com marcante controle estrutural (GOIÁS, 2005). Na foz do Rio Preto é possível identificar
também uma massa de água, já com referência à área de alagamento do Rio Paranaíba (UHE São
Simão).
As Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA) são as unidades mais representativas da
geomorfologia do estado de Goiás (GoiáS, 2005). De forma geral, o relevo da Bacia Hidrográfica
do Rio Preto constitui-se, predominantemente, por amplo vale, com caracterização de Superfície
Regional de Aplainamento (SRAIII), com cotas entre 500 a 700 metros (SIEG, 2010).
Quanto à ocorrência dos solos na área da Bacia, são identificadas, segundo a classificação da
EMBRAPA (2013), as classes de os Latossolos, Argissolos, Gleissolos e Neossolos (Figura 8).
Observa-se que a ocorrência e distribuição dos solos estão relacionadas às características do
relevo e também à formação geológica. Nas SRAIII, cotas mais planas do relevo, predominam os
Latossolos, que se apresentam, segundo RADAMBRASIL (1983), com moderadas limitações em
suas propriedades físico-químicas e morfológicas, por apresentarem excesso de concreções,
cascalhos ou pedregosidade.
A área onde aparecem os Gleissolos é recoberta por uma extensa planície úmida (conhecida
como brejo ou varjão) com vegetação típica de Vereda, já mencionada na classe geológica dos
Depósitos Aluvionares.

- 1251 -

Actas XVII Simposio Internacional SELPER 2016
Eds.: Sione, W. F.; Viva Mayer, F. M.; Antes, M. E. y Serafini, M.C.

Figura 8: Carta Pedológica da Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: SIEG 2010
Organização: Paula, M. M. de (2016)

Os Argissolos aparecem recobrindo os topos das serras e apresentam características mais
arenosas, mas com maior teor de argila no horizonte B e melhor estruturação e capacidade de
armazenamento de água que os Neossolos (Martins; Paula, 2014). Os Neossolos foram mapeados
em menor quantidade nas encostas das escarpas e dos morros testemunhos e correspondem a
solos ainda em processo de formação, com pequena profundidade e alto teor de areia.
A vegetação predominante da Bacia do Rio Preto era constituída basicamente pelos Cerrados.
Essa vegetação encontra-se reduzida a fragmentos de Mata Ciliar (Figura 9) que, segundo Ribeiro
e Walter (2001, citado por Paula, 2011), é o tipo de vegetação florestal associada a cursos de água,
que podem ocorrer em terrenos bem ou mal drenados.

Figura 9: Fragmentos de vegetação do Cerrado às margens do Rio Preto
Fonte: Paula, M. M. de (2015)
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A análise dos elementos físicos constituintes da paisagem possibilita compreender como se
organiza e se distribuem as atividades de uso e ocupação do solo na área em estudo.
Observando a Figura 10 é possível observar que a maioria das terras da Bacia Hidrográfica do
rio Preto é ocupada por atividades ligadas à atividades agropecuárias, pois a área é plana e os
solos são favoráveis à mecanização.
A Carta de Uso e Ocupação do Solo usada foi gerada a partir do mapa de uso da terra e
cobertura vegetal obtido pela base Shapefile do ZAEE disponibilizada pelo SIEG (2016).
A Bacia, com uma extensão de 2.332 km², apresenta em sua área um total de 30,7 km²
ocupada por corpos hídricos, representando um percentual de 1,3%. (30,7).
A classe Cerrado, que representa 16,3% (380,2 km²) teve sua extensão reduzida no processo
de ocupação do município pela pecuária extensiva, com o uso de pastagens artificiais. A classe
Agricultura na Carta de Uso e Ocupação do Solo, ocupa uma área de 1219,4 km², num total de
52,3% do território da Bacia.
Apesar da substituição de algumas culturas pela cana-de-açúcar em boa parte das terras do
município de Quirinópolis, ainda observa-se extensas áreas ocupadas por Pastagens, que na bacia
é representada por 689,6 km², num percentual de 29,6%. Ainda na Bacia Hidrográfica do rio
Preto insere-se a área urbana de Quirinópolis, ocupando uma extensão de 12,1 km².

Figura 10: Uso do solo e cobertura vegetal da Bacia Hidrográfica do Rio Preto-GO
Fonte: SIEG 2014
Organização: Paula, M. M. de (2016)

Nas últimas décadas, a entrada da cultura da cana-de-açúcar vem provocando modificações na
paisagem, que apresenta áreas de preservação permanente degradadas e reservas legais com
percentuais abaixo das exigências legais.
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CONCLUSÃO
Considerando a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento e gerenciamento de
recursos hídricos, a caracterização fisiográfica é indicada como condição básica para conhecer
suas características físicas, principalmente formas e aspectos do relevo e compreender as formas
de uso e ocupação do solo em toda sua área de abrangência. Essas informações são possíveis por
meio de técnicas de geoprocessamento, que facilitam o referenciamento de bases de dados para a
sistematização e compartilhamento das informações.
Atualmente, o crescente uso das geotecnologias tem possibilitado o mapeamento das áreas
para uma melhor gestão e organização do território. Por meio do sistema de informação
geográfica e do processamento de imagens foi possível realizar uma análise integrada da paisagem
e verificar como se encontra o uso e ocupação do solo na área da Bacia Hidrográfica do Rio
Preto.
A ocorrência de desflorestamentos na área da Bacia está geralmente associada à prática da
pecuária, atividades monocultoras, abertura de estradas e mais recentemente a abertura da
ferrovia Norte-Sul (em fase de construção).
Pelo fato do desenvolvimento, nos últimos anos, das atividades sucroenergéticas no município
de Quirinópolis, percebe-se uma alteração na paisagem da área da bacia, que se encontra em
maior percentual ocupada pela classe Agricultura, seguida pela classe Pastagem.
No mapeamento de Uso e Ocupação do Solo foi possível observar uma pequena mancha de
Mata Cerrada, que na classificação percentual ficou imperceptível, o que demonstra que a forma
de uso e ocupação da área da bacia deve ser repensada, pois a mesma é de fundamental
importância para o município, uma vez que o manancial de abastecimento de água da área urbana
tem seu curso d’água nela inserido, a saber, o Ribeirão das Pedras.
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