
 

 

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

1 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS DE CIDADE 

OCIDENTAL/GO NO CONTEXTO DA PROBLEMÁTICA DAS VAZÕES DE 

BACIAS 

Lucas Galdino Cardoso dos Reis1; Diana Veronez2 & Romulo José da Costa Ribeiro 3 

 

RESUMO - Um país em desenvolvimento, como o Brasil, passa por mudanças urbanísticas 

significativas e a urbanização é o principal motivo de transformação das metrópoles brasileiras. 

Essa urbanização por vezes tenta acompanhar o déficit habitacional existente no país, entretanto, é 

pacífico que caso esse fenômeno deve acontecer de forma planejada para que se torne sustentável e 

que assim não haja prejuízos socioeconômicos futuros advindos desse processo. A partir dessa 

problemática esse trabalho objetiva contribuir com parâmetros para análise territorial a fim de 

aperfeiçoar a gestão de bacias hidrográficas nos municípios brasileiros.  Técnicas de 

geoprocessamento aliadas a metodologias bibliográficas relacionadas ao uso e ocupação do solo são 

as ferramentas e meios principais deste estudo para alcançar o objetivo proposto. 

 

ABSTRACT - A developing country, such as Brazil, undergoes significant urban changes and 

urbanization is the main reason for transformation of Brazilian metropolises. This urbanization 

sometimes tries to keep up with the existing housing deficit in the country, however, it is peaceful 

that if this phenomenon must happen in a planned way so that it becomes sustainable and that thus 

there is no future socioeconomic losses arising from this process. Based on this problem, this work 

aims to contribute parameters for territorial analysis in order to improve the management of 

hydrographic basins in Brazilian municipalities.  Geoprocessing techniques combined with 

bibliographic methodologies related to land use and occupation are the main tools and means of this 

study to achieve the proposed objective. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), as taxas de crescimento 

populacional no Brasil retraíram em relação às décadas anteriores. Entretanto, apesar disso, os 

problemas socioeconômicos originados da expansão ou mesmo da criação não planejada de 

perímetros urbanos seguem uma curva de crescimento ascendente. 

Nesse sentido, ao estudar os efeitos das ações antrópicas nos processos de escoamento 

superficial e de assoreamento na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, Menezes (2010) concluiu 

que, caso a ocupação humana não seja feita de maneira planejada, ela acarretará efeitos 

significativos no processo de degradação de uma bacia hidrográfica. 

Deve-se notar, contudo, que tais efeitos vão além da degradação dos corpos hídricos. Com o 

efeito, o solo impermeabilizado e a vegetação cada vez mais suprimida a culminância desses 

processos provocam enchentes e alagamentos, ocasionando, também, graves danos sociais e 

econômicos. 

Todo o contexto denota a importância do adequado planejamento urbano e da prevenção da 

forma de uso e de ocupação do solo. Justamente por isso, diversas técnicas de geoprocessamento 

surgem como ferramentas fundamentais para a elaboração de um planejamento urbano apropriado, 

proporcionando a adequada ocupação humana do solo e, consequentemente, minimizando as ações 

antrópicas no meio. 

Acrescente-se que a utilização das supracitadas técnicas de geoprocessamento deve estar 

aliada a fundamentos teóricos da Hidrologia, ciência que estuda o comportamento do ciclo 

hidrológico, embasada em históricos de processos que envolvam o meio físico conjuntamente a 

modelos matemáticos.  

Diante da problemática exposta, este trabalho pretende, através do modelo 

hidrometeorológico conhecido como Método Racional, aliado às técnicas de geoprocessamento, 

prever como será o comportamento de uma bacia hidrográfica do Município de Cidade 

Ocidental/GO após a aplicação e a ocupação populacional da forma prevista pelo Plano Diretor. 

Documento ordenador territorial atualmente vigente na região, análise esta que permite, por 

consequência, estabelecer um prognóstico dos futuros possíveis problemas socioeconômicos que 

serão desencadeados na área de estudo caso não haja nenhuma intervenção contrária. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo deste trabalho trata-se da Bacia Hidrográfica da Reserva São Francisco que 

está localizada na região leste do município de Cidade Ocidental/GO, entre as coordenadas de 

Latitude: 16° 5'58.73"S e Longitude: 47°57'8.03"O, ocupando uma área de cerca de 288,00 

hectares. 
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Figura 1 - Especificidades da área de estudos. 

 

O município de Cidade Ocidental está localizado no entorno sul do Distrito Federal e 

compõem, junto a outros municípios goianos e mineiros, a RIDE-DF, Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia inicia-se com a consulta bibliográfica, a fim de entender toda a problemática 

que envolve os impactos dos fatores antrópicos na modificação do ciclo natural da água e as formas 

para determinação de vazão, bem como no estudo da legislação urbanística vigente, para conhecer a 

previsão legal de ocupação local. A utilização do software QuantumGis e do software Google Earth 

permitiu o mapeamento da ocupação atual da área, a projeção dos mapas de zoneamento da região e 

o lançamento dos usos prioritários e permissíveis, de acordo com a legislação vigente. 

As Figuras 1, 2 e 3 são o resultado da aplicação da metodologia supracitada com as 

alterações necessárias identificadas na bibliografia base para cada resultado. Em todos os mapas foi 

utilizado o software QGIS, aplicativo de licença livre. 

O ponto de alagamento ilustrado na Figura 1 dispõe de uma área de contribuição de 

aproximadamente 118,00 hectares. 
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Figura 2 - Mapa de Ocupação do Solo. 

   

É possível identificar uma maciça concentração de lotes vazios na região, o que certamente 

significará maior desenvolvimento urbano na região com novas construções e empreendimentos de 

diversos tipos. Esse fato, para Reis (2017), justifica a aplicação de metodologias relacionadas a 

gestão de bacias hidrográficas. 

A análise acima é complementada e enriquecida com o resultado obtido e ilustrado na 

Figura 3, apresentada abaixo. Identifica-se onde existem lotes vazios em maior quantidade são áreas 

predominantemente de uso misto. Ou seja, áreas que podem receber variados empreendimentos que 

contribuirão de formas diferentes e significativas na vazão de água na região. 
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Figura 3 - Mapa de Zoneamento. 

 

O ponto identificado como alagável localiza-se de forma central na área de estudo, 

abrangendo Zonas de Adensamento Restrito e de Uso Misto 1, significando estar sujeita a diferentes 

empreendimentos. Mesmo que ocorra alguma restrição nos tipos de edificações construídas 

especificamente no ponto de alagamento, a sua área de contribuição está sujeita a grandes 

modificações no que tange a vazão da região.  

Para Menezes (2010), ações antrópicas como as que a área de estudo está sujeita contribuem 

diretamente com a incidência de ocorrências prejudiciais socioeconômicas na bacia atingida. Sendo 

assim, justifica-se a problemática a médio prazo.  

Após a obtenção dos resultados até aqui apresentados a metodologia chega a fase final de 

aplicação, cruzando as informações e análises para subsidiar os resultados e análises finais. 

Entretanto, apenas com os mapas já obtidos e apresentados até o momento o estudo já se justifica e 

contribui de forma significativa.  

Por fim, o Método Racional foi empregado considerando a situação atual e, após, 

observando a previsão de ocupação de acordo com o Plano Diretor do Município, conforme 
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instruções de Reis (2017) observadas durante a revisão bibliográfica prévia realizada para 

formulação da metodologia a ser utilizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação do Método Racional tem os resultados apresentados na Tabela 1, ilustrada a 

seguir.  

O método já difundido para a formulação de estruturas de drenagem urbana permite outras 

interpretações a partir dos resultados obtidos. 

Tabela 1 - Distribuição da ocupação da área de contribuição 

Descrição da 

Ocupação 

Atual Factível 
Transição 

Área Fração Área Fração 

Comercial 

(C=0,8) 
1,74 ha 1% 11,81 há 10% 9% 

Lotes Vazios 

(C=0,2) 
50,15 ha 43% - - - 

Institucional 

(C=0,8) 
0,82 ha 1% 4,94 há 4% 3% 

Parques 

(C=0,2) 
0,49 ha 0% 2,54 há 2% 2% 

Residencial 

(C=0,6) 
41,75 ha 35% 75,66 ha 64% 29% 

Vias (C=0,9) 23,05 ha 20% 23,05 ha 20% - 

Total 118,00 ha 100% 118,00 ha 100% - 

Vazão 20,12 m³/s 27,79 m³/s 38% 

 

Faz-se notar que a área em estudo está vocacionada ao uso residencial, que é menos 

impactante se comparada aos usos de serviço, todavia, mesmo assim, houve um acréscimo de 38% 

na vazão da região. 

Uma ocupação diferente do uso residencial, previsto em Uso Misto 1, pode agravar ainda 

mais a situação, uma vez que, não há como prever a forma em que se desenvolverá o uso descrito 

no Plano Diretor como misto. Apesar de conter algumas restrições de uso, ainda há margem para 

usos comerciais e de multifamiliares, usos que contribuiriam ainda mais com a vazão do que um 

uso simplesmente residencial comum como indicado pelo estudo. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Após a aplicação da metodologia proposta, concluiu-se que a região de estudo não se 

encontra, atualmente, em seu limite problemático potencial, porquanto apresenta-se apenas 56% 

ocupada, sendo que, após a ocupação máxima legalmente permitida, haverá um acréscimo de 38% 

das águas superficiais da área de contribuição do ponto problemático, o que agravará ainda mais a 

ocorrência de alagamentos. 

O Município de Cidade Ocidental/GO possui diretrizes sólidas no que tange ao ordenamento 

urbano e seus regramentos expressam relevante preocupação em restringir usos de embate potencial 

(ex.: empreendimentos estrondosos e/ou de grande atratividade em zonas residenciais). Entretanto, 

as políticas vigentes não eximem a problemática relacionada ao aumento do escoamento superficial 

gerado pela ocupação urbana, haja vista que elas não apresentam diretrizes que obriguem os novos 

empreendimentos a utilizarem as chamadas técnicas sustentáveis de drenagem urbana. 

Ressalta-se que a bacia hidrográfica de estudo compõe, juntamente a outras sub-bacias, a 

bacia hidrográfica do rio Paranaíba, que tem como principal recurso hídrico o rio Paranaíba, o 

maior corpo hídrico navegável presente na região Nordeste. Conforme conclui Menezes (2010), a 

sub-bacia da Reserva São Francisco contribuirá a montante na degradação das bacias hidrográficas 

adjacentes, podendo levar ao aceleramento do assoreamento do rio Paranaíba, limitando a sua 

principal atividade econômica, isto é, sua navegabilidade.  

Diante do exposto, sugere-se a observâncias dos órgãos em relação a lacuna no que se refere 

a cobrança de técnicas compensatórias em suas legislações para os novos empreendimentos para 

que não ampliem o problema, inclusive estendê-lo a outras sub-bacias do Município ou mesmo a 

bacias hidrográficas adjacentes evitando assim, maiores danos socioambientais, além de estudos 

para implantação imediata de mecanismos na região. 

 

https://www.sinonimos.com.br/estrondosos/
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