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RESUMO – O manejo sustentável dos recursos hídricos tem se tornado um dos grandes desafios 

desse século, em função da crescente demanda associada à deterioração desses recursos, tidos como 

essenciais para o equilíbrio ecológico, além de elemento vital para a manutenção de qualquer forma 

de vida no planeta. Grande parte dos mananciais de abastecimento público enfrentam sérios 

problemas de disponibilidade hídrica, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. O presente 

trabalho tem como objetivo, avaliar a qualidade ambiental da microbacia do Ribeirão Dourados, 

localizada no município de Abadia de Goiás – GO. O estudo foi realizado a partir do mapeamento 

do uso e ocupação do solo por meio de imagens de satélite, utilizando o software livre Quantum 

GIS. O mapeamento do uso e ocupação do solo evidenciou que mais de 70% da área total da 

microbacia está ocupada por pastagens. E um total de 36% das áreas de preservação permanente da 

microbacia apresentou inconformidade com a legislação ambiental. Os resultados encontrados 

corroboram a importância da gestão, do planejamento e do monitoramento ambiental dentro das 

microbacias, com o intuito de mitigar os impactos existentes e preservar os recursos naturais para 

gerações futuras. 
 
ABSTRACT – Water bodies management became one of the biggest challenge of this century. 

Increasing in hydric demands is associated with these resources deterioriation, that is essential for 

ecological balance and maintenance of life on the planet. Water sources are facing serious problems 

with availability, in quantitative and qualitative terms. This study aimed to evaluate the 

environmental quality of the Ribeirão Dourados, located in Abadia de Goiás city - GO.  The land 

use map was developed by satellite images with free and open-source software Quantum GIS.The 

map pointed that more than 70% of the total subwatershead area are covered by pasture. 36% of 

permanent preservation area is not in accordance with law. The results confirm the importance of 

management, planning and environmental monitoring within the catchments, in order to mitigate 

existing impacts and conserve natural resources for future generations. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos, em especial as águas doces superficiais, têm se tornado pauta 

frequente de discussões a cerca de sua importância para existência e evolução da humanidade, 

devido à redução da disponibilidade hídrica em algumas regiões, tanto no aspecto quantitativo, 

como qualitativo (FARAGEa, 2009). O intenso desenvolvimento econômico aliado as crescentes 

demandas industriais e agrícolas, além do expressivo aumento demográfico, têm ocasionado um 

aumento significativo na exploração dos recursos hídricos (TUNDISI, 2003).  

Souza et al., (2015), aponta certas preocupações em relação ao futuro do abastecimento 

público, em especial nas regiões metropolitanas que sofrem de um intenso adensamento 

populacional associado a uma série de impactos ambientais presentes nas bacias hidrográficas. Um 

dos problemas de maior magnitude gerado pela deterioração dessas unidades ambientais é a 

alteração da qualidade da água drenada nessas regiões, pois é resultado direto da interação com todo 

ambiente, sendo influenciada pela geologia, fisiografia, solos e vegetação nativa de uma bacia 

hidrográfica (ARCOVA e CICCO, 1999). 

Santos e Bertotti (2009), definem as bacias hidrográficas como unidades físicas formadas 

por paisagens ou unidades ambientais nas quais elementos naturais e humanos interagem entre si. 

As bacias hidrográficas representam ecossistemas que mantem relações intrínsecas com os sistemas 

sociais, culturais e econômicos, sendo assim, a definição de serviços ambientais que almejem a 

gestão da qualidade ambiental nessas unidades se torna uma perspectiva fundamental na busca por 

soluções e medidas de um novo modelo de gestão (OLIVEIRA et al., 2011). 

O estudo da bacia hidrográfica, seja ela de qualquer dimensão, visa entender as relações 

existentes, identificando alterações dos atributos físicos, químicos e biológicos possivelmente 

ocasionados por ações antrópicas, a fim de mitiga-los (ODUM, 1988). 

Segundo Tucci et al., (2000), as atividades humanas são grandes responsáveis pela alteração 

das características naturais de um bacia hidrográfica, modificando seu equilíbrio e sua dinâmica 

ecossistêmica, independentemente se a bacia for rural ou urbana. A introdução de algumas 

substâncias ou formas de energia em meios aquáticos desencadeia a alteração de características 

naturais desses ambientes, prejudicando seu uso futuro (SPERLING, 1996). Logo, os cursos 

hídricos são responsáveis por transportar quantidade significativa de material de origem natural e 

antrópica, podendo alterar suas características e consequentemente a qualidade da água (PINELLI; 

BOAVENTURA; MOURA, 2009). 

O estudo das bacias hidrográficas ganharam grande notoriedade nos últimos anos, e a 

partir do aprimoramento dessas pesquisas, decidiu-se eleger as microbacias hidrográficas como 
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unidades experimentais e de planejamento, pautadas em um visão integrada do ecossistema, com o 

estudo da disponibilidade hídrica, da ciclagem de nutrientes e da biota aquática (FARAGEb, 2009). 

A retirada das matas ciliares e o manejo inadequado do solo contribui para o 

assoreamento dos cursos hídricos, desequilíbrio do regime das cheias, aumento da turbidez, erosão 

das margens dos rios, além do comprometimento da fauna silvestre que com a supressão da área 

acabam afugentando-se (OLIVEIRA-FILHO et al, 1994). 

Segundo Poleto (2003), toda a problemática apresentada se torna um fator 

preponderante na identificação dos impactos ambientais, buscando propor medidas e alternativas 

preventivas e corretivas objetivando a mitigação dos respectivos impactos, através do 

monitoramento da qualidade da água, bem como o conhecimento do uso e ocupação do solo. 

A análise do uso e ocupação do solo proporciona a identificação das principais formas 

de uso pelas atividades antrópicas, possibilitando o planejamento para a manutenção da cobertura 

vegetal, da qualidade do solo e das águas superficiais, visto que, sem o devido manejo o solo fica 

exposto a agentes naturais e antrópicos que ocasionam a alteração da qualidade das águas 

superficiais, o surgimento de feições erosivas e a modificação natural dos cursos hídricos (SOUZA 

e ROMÃO, 2011). 

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação ambiental da 

microbacia do Ribeirão Dourados, manancial de abastecimento público do município de Abadia de 

Goiás, a partir da confecção de mapas e posteriormente análise do uso e ocupação do solo da 

microbacia, verificando se a conformidade com à legislação ambiental do estado de Goiás (Lei nº 

18.104, de 18 de julho de 2013). 

2 - METODOLOGIA 

2.1 – Localização da área de estudo 

O município de Abadia de Goiás (Figura 1) está localizado na região central do Estado de 

Goiás, fazendo limites com os municípios de Goiânia, Guapó, Trindade e Aragoiânia. Abadia de 

Goiás ocupa uma área de 146,778 km², onde a principal via de acesso é a da BR-060 que corta a 

cidade. O município possuiu 6.876 habitantes, sendo que destes, 1.795 habitam na zona rural 

(IBGE, 2010). O clima do município é o tropical úmido, com verão chuvoso e inverno seco. As 

temperaturas médias no inverno são de 18 ºC e no verão de 26 ºC e o bioma local é o cerrado 

(SEMARH, 2006). A microbacia do Ribeirão Dourados situa-se entre as latitudes 16°44'26.42" e 

16°43'2.35" Sul e longitudes 49°25'33.82" e 49°26'48.40" Oeste. 
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Figura 1 – Localização geográfica do município de Abadia de Goiás e da microbacia do Ribeirão Dourados. 

(Fonte: Base de dados da SIEG, adaptado pelo autor). 

 

2.2 – Diagnóstico Ambiental 

A confecção dos mapas e a avaliação do uso e ocupação do solo na microbacia do 

Ribeirão Dourados foi realizado a partir da utilização de imagens do Satélite GeoEye, 

disponibilizadas gratuitamente no sítio Google Earth. As imagens e os dados vetoriais levantados 

foram trabalhados em ambiente computacional utilizando o software livre Quantum GIS (versão 

2.0.1). As definições dos usos do solo foram empregadas segundo informações contidas no site do 

SIEG - Sistema Estadual de Estadual de Geoinformação e todas as informações empregadas 

constituíram dados vetoriais, onde o shapefile foi georreferenciado no sistema WGS 84 com escalas 

de 1:100.000 a 1:500.000 ou conforme a disponibilidade do site.  

Os dados levantados foram empregados na identificação de elementos espacializados na 

referida microbacia, são eles: rede de drenagem, vegetação remanescente, reflorestamento, 

edificação rural, olericultura, malha viária, zona urbana e ponto de captação de água para 

abastecimento público do município de Abadia de Goiás. 

Após esse processo, as áreas ambientalmente sensíveis foram analisadas a partir da 

identificação de fontes pontuais de poluição, sendo realizada também a avaliação de riscos 

potencias, considerando desde a dimensão da fonte, o nível que ela se encontrava, tipo de solo, 

relevo, uso e ocupação do solo e a legislação vigente. As análises das imagens tiveram como foco 

as Áreas de Preservação Permanente, verificando se a conformidade com Art. 9º do Código 
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Florestal do Estado de Goiás (Lei nº 18.104 de 18 de julho de 2013), que estabelece uma faixa 

delimitativa de preservação das APP’s dos rios e das nascentes, sendo 30 metros para rios de até 10 

metros de largura e um raio de 50 m para as nascentes, onde a microbacia objeto de estudo se 

enquadra. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A identificação do uso e ocupação do solo e os percentuais dessas áreas estão descritos na 

figura 2 e na tabela 1, respectivamente. 

 

Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados. 

A microbacia do Ribeirão Dourados apresenta uma área total de 5,92 Km², ocupada por 

70,34% de pastagem, seguida de 11,46% de vegetação remanescente. A zona urbana dispõe de uma 

área de 7,76% da microbacia, em função da localização de um distrito dentro das delimitações da 

referida área. A parcela de solo exposto ocupa 1,68% da microbacia, devido à exploração de 

cascalho e solo para empréstimo. Cerca de 6,54% da extensão da microbacia está ocupada por 

reflorestamento. Uma das atividades econômicas mais desenvolvidas na região é a olericultura, que 

ocupa 1,81% da área. E as edificações rurais são responsáveis por uma ocupação de 0,41% de toda 

a extensão da região estudada. 
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Tabela 1. Quantificação do uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados, Abadia de Goiás - GO 

Microbacia do Ribeirão Dourados 

Classes de uso e cobertura do solo Área (Km²) Área (%) 

Pastagem 4,163 70,34 

Vegetação Remanescente 0,678 11,46 

Zona Urbana 0,459 7,76 

Solo Exposto 0,099 1,68 

Reflorestamento 0,387 6,54 

Olericultura 0,107 1,81 

Edificação Rural 0,024 0,41 

 

O mapa seguinte (figura 3) relaciona os distanciamentos das faixas marginais e das 

nascentes em função da largura da calha e dos raios dos olhos d’água, que foram medidos no 

software Google Earth. Esses distanciamentos são definidos segundo o Art. 9º do Código Florestal 

do Estado de Goiás (Lei nº 18.104 de 18 de julho de 2013). 

 

Figura 3 – Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Ribeirão Dourados com APP delimitada em 30 

metros das margens e 50 metros das nascentes. 
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A tabela 2 elucida as quantidades de vegetação preservada ao longo dos cursos marginais e 

no entorno das nascentes, o total dessa vegetação que as microbacias deveriam possuir e o total em 

desacordo com a legislação ambiental. 

Tabela 2 - Áreas de APP’s preservadas e em desacordo com a legislação ambiental. 

Microbacia do Ribeirão Dourados 

APPs Área (km) Área (%) 

Área total exigida por Lei 0,192 100,00 

APP das margens que deveria existir 0,184 95,92 

Vegetação Preservada das margens 0,115 62,47 

Área das nascentes que deveria existir 0,0078 4,08 

Vegetação Preservada de nascentes 0,0078 100,00 

Total de APP Preservada (margens + 

nascentes) 
0,123 64,00 

Em desacordo com a legislação 

ambiental 
0,069 36,00 

 

O mapa seguinte (figura 4) evidencia a área de vegetação nativa preservada e degradada ao 

longo do curso hídrico e da nascente. 

 

Figura 4 – Mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Vereda com APP delimitada em 30 

metros das margens e 50 metros das nascentes com destaque da APP preservada. 
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 A microbacia do Ribeirão Dourados possui uma extensa área de pastagem e uma parcela 

expressiva de zona urbana em seus limites, aumentando de maneira significativa a atuação antrópica 

no meio. Está, possui plantações de hortaliças muito próximas aos cursos hídricos e com 

declividade acentuada, além do possível uso de produtos de beneficiamento que podem ser 

carreados para o curso hídrico. Também é notória a movimentação e extração de solo na 

microbacia, bem como grandes parcelas de reflorestamento, formadas basicamente por espécies 

exóticas invasoras. As APP’s das margens e das nascentes encontram-se parcialmente preservadas, 

estando 36% em desacordo com a legislação. 

 Em estudo realizado na microbacia do Córrego do Ipê – SP, a partir da definição das classes 

de uso do solo, foi identificada uma parcela significativa ocupada por pastagens, sendo o segundo 

maior uso da microbacia, além de apresentar somente 3,34% de áreas de preservação, evidenciando 

o agravamento da qualidade e disponibilidade hídrica (SANTOS et al., 2011). 

 Castilho et al., (2016) em seu trabalho realizado na microbacia do Córrego Vereda, 

manancial de abastecimento público de Aragoiânia-GO, identificou que cerca de 90% da área total 

da microbacia é composta por pastagens e mais de 64% das áreas de preservação permanente estão 

em desacordo com a legislação ambiental, demonstrando as fragilidades ambientais das regiões 

metropolitanas, como é o caso da referida microbacia. 

O avanço populacional sobre essas unidades ambientais, aliado a ausência de práticas de 

conservação do solo e a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis podem gerar interferências na 

qualidade da água utilizada para abastecimento publico. Esse processo é desencadeado pela falta de 

gestão e planejamento dessas unidades ambientais, responsáveis tanto pelo equilíbrio dos sistemas 

naturais, quanto para a manutenção da vida no planeta. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do mapeamento da microbacia do Ribeirão Dourados foi possível identificar os usos 

e a cobertura do solo da referida área, caracterizando-a e observando os problemas existentes e suas 

influências na qualidade da água usada para consumo humano. 

 O estudo comprova a necessidade do monitoramento das áreas ambientalmente sensíveis, 

além da conscientização da população existente nessas unidades, com o objetivo de mitigar os 

impactos existentes e preservar os recursos naturais da região, em especial a água. 

 É notório que todos os processos de deterioração presentes na microbacia são ocasionados 

pela ausência de gestão e planejamento dessas áreas, fundamentais para a manutenção dos recursos 

hídricos. A gestão integrada, participativa e descentralizada dos recursos hídricos, auxilia na 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9 

garantia da disponibilidade hídrica a todos, com utilização racional, evitando desperdícios e 

prevendo eventos críticos. 
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