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RESUMO 

A busca pela conservação do meio ambiente em áreas da reforma agrária, por meio de 
emissões de licenças, passa por um processo bastante burocrático entre os órgãos ambientais e 
os órgãos executores da política de reforma agrária, assim, até maio de 2012, apenas 22% dos 
assentamentos do Estado de Goiás possuíam licenças. Quando se discute a respeito da 
conversão de vegetação nativa em outros usos nas áreas de reforma agrária, faz-se necessário 
analisar ambientalmente os assentamentos rurais considerando não apenas o território que 
ocupam, mas a região em que se inserem. Tal região se configura pelas sub-bacias 
hidrográficas, por se tratar da unidade de estudo que melhor reflete os impactos das 
interferências antrópicas no meio ambiente. Ressalta-se ainda a necessidade de se verificar 
quando as degradações na vegetação nativa do cerrado, especialmente em áreas protegidas por 
lei, ocorreram, inserindo aí a variável temporalidade. Diante disso, a presente pesquisa 
objetiva identificar e caracterizar o estado da arte do licenciamento ambiental dos 
assentamentos em Goiás em 2012, além de identificar e caracterizar diferentes sub-bacias 
hidrográficas no Estado de Goiás, prioritárias para análises ambientais considerando o 
conflito de uso em relação às áreas de preservação permanente, contextualizando as áreas de 
reforma agrária, e por fim, espacializar e revelar os dados de conflito de uso dentro e fora dos 
assentamentos, levando em consideração diferentes temporalidades. Para tal, adotou-se como 
metodologia o emprego de técnicas e ferramentas de geoprocessamento, além de dados 
geográficos georreferenciados, considerando características específicas das sub-bacias 
analisadas e dos assentamentos rurais existentes no Estado de Goiás, sob jurisdição do 
INCRA/SR-04. Os resultados indicaram que o licenciamento ambiental aplicado às áreas de 
reforma agrária, nos moldes atuais, acaba por penalizar demasiadamente o beneficiário da 
reforma agrária, por não se considerar os problemas ambientais existentes nas áreas antes da 
criação dos assentamentos. Definiu-se também, como áreas prioritárias para análises 
ambientais no contexto de áreas da reforma agrária a Sub-bacia do Rio Crixás-Açu, Sub-bacia 
do Rio Claro, Sub-bacia do Rio Vermelho, Sub-bacia do Rio do Peixe e Sub-bacia do Rio dos 
Bois. Os resultados ainda revelaram a eficiência em se usar sub-bacias hidrográficas como 
unidade de estudo em análises ambientais de áreas da reforma agrária, pois demonstra o 
reflexo das atividades nela exercidas, além de evidenciar, a importância dos assentamentos na 
preservação da vegetação nativa do cerrado e dos recursos hídricos ao longo dos anos. 

 
Palavras-chave: Conflito de uso, meio ambiente, licenciamento, preservação ambiental, 
reforma agrária, geoprocessamento. 
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ABSTRACT 

The search for environmental conservation in areas of agrarian reform, by using 
environmental licenses, passes through a very bureaucratic process between environmental 
agencies and enforcement agencies of the agrarian reform policy. Up to Until May 2012, only 
22% settlements of the State of Goiás had environmental licenses. When we discuss the 
conversion of native vegetation by different uses of these areas of agrarian reform, it is 
necessary to analyze environmentally the rural settlements and consider not only the territory 
they occupy, but also the region that they are in. The region is represented by the 
hydrographic sub -basins, because it represents the best unit of study and in it is possible 
identify the reflects of the human impacts in the environment. We also emphasize the need to 
check the degradations in the native cerrado vegetation, especially in areas protected by law, 
we also can insert temporality variable. This research aims to identify and characterize the 
state of the art  of the environmental licensing of the settlements in Goiás in 2012, and also 
identify and characterize different sub -basins in the State of Goiás, the major ones in the 
environmental analysis of the conflicting use related to the permanent preservation areas, 
contextualizing the agrarian reform areas, and finally, spatialize and expose the conflict data, 
inside and outside the settlements, considering different periods of time.The search adopted as 
a methodology the employing techniques and GIS tools, and also georeferenced spatial data, 
considering the specific characteristics of the sub - basins analyzed and rural settlements in 
the state of Goiás, under the jurisdiction of INCRA/SR-04 .The results indicated that the 
environmental licensing applied to the areas of agrarian reform, in the current pattern, ends by 
penalizing excessively the beneficiary of agrarian reform, by not considering the existing 
environmental problems in the area before the establishment of the settlements. It was also 
defined, as priority areas for environmental analysis in the context of agrarian reform, the 
areas: Sub -basin of Rio Crixás – Acu; Sub -basin of Rio Claro, Sub -basin of the Rio 
Vermelho; Sub -basin of the Rio do Peixe and sub -basin of the Rio dos Bois . The results also 
revealed the efficiency in using the sub -basins as units of study in environmental analysis of 
agrarian reform lands, because it shows the reflection of the activities in it done, besides it 
highlights the importance of settlements in the preservation of native vegetation of the 
cerrado and water resources over the years. 

 
Keywords: Conflicting use, environment , licensing, environmental protection, agrarian 
reform, geoprocessing . 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

O Estado de Goiás, que possui 97% do seu território inserido no Bioma Cerrado 

(IBGE, 2004), vem registrando profundas alterações no uso de suas terras nos últimos 50 

anos, principalmente devido à expansão das atividades agropecuárias e do processo de 

urbanização. Dentre os impactos resultantes dessas mudanças no cerrado goiano, destaca-se a 

redução da cobertura vegetal, comprometendo sua possibilidade de contribuição ambiental no 

desenvolvimento socioeconômico regional, além de sérios comprometimentos da 

disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos (OLIVEIRA et al, 2011). 

Embora a reforma agrária tenha um papel importante no desenvolvimento local, 

os assentamentos vem sendo responsabilizados por parte das alterações no uso do solo rural e 

dos impactos ambientais, fazendo com que sejam classificados como empreendimentos 

potencialmente poluidores e responsáveis pelo aumento da degradação ambiental nas áreas 

em que se inserem. Essa situação levou ao Conselho Nacional de Meio Ambiente a enquadrar 

os assentamentos rurais como passíveis de serem licenciados ambientalmente. 

Todavia, muitos são os entraves que fazem com que haja uma demora na 

concessão dessas licenças, penalizando demasiadamente os assentados, considerando que a 

ausência do licenciamento limita o acesso dessas famílias aos créditos ligados à política de 

reforma agrária, dificultando sua permanência na terra. 

De fato, muitos são os estudos que indicam um alto nível de degradação do 

cerrado goiano (FERREIRA et al, 2007), transformando-o em um hotspot, e trazendo 

preocupações quanto à manutenção da qualidade da água em Goiás, ao passo em que são 

identificados desmatamentos em áreas de preservação permanente em várias regiões do 

Estado. 

Entretanto, para atribuir o acréscimo do desmatamento às políticas de reforma 

agrária, faz-se necessário conhecer onde a degradação se faz presente, e, caso seja 

diagnosticada no interior dessas áreas, conhecer quando isso ocorreu, se antes ou depois da 

implantação de assentamentos rurais. 
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Ressalta-se ainda, a imperatividade de analisar ambientalmente não apenas o 

interior dos assentamentos, mas sim buscar a compreensão da situação ambiental de toda a 

região em que se insere, verificando a real influência do seu entorno. 

Diante desse cenário, este trabalho objetiva, de forma geral, o estudo dos conflitos 

de uso nas áreas de preservação permanente dentro e fora dos assentamentos de reforma 

agrária, visando apontar diretrizes para instrumentalizar os procedimentos de licenciamento 

ambiental em Goiás, adotando a sub-bacia como unidade espacial de análise. 

Especificamente, objetiva-se: 

1. Identificar e caracterizar o estado da arte do licenciamento ambiental dos 

assentamentos em Goiás em 2012. 

2. Identificar e caracterizar diferentes sub-bacias hidrográficas no Estado de 

Goiás, prioritárias para análises ambientais considerando o conflito de uso 

em relação às áreas de preservação permanente, contextualizando as áreas 

de reforma agrária. 

3. Espacializar e revelar os dados de conflito de uso dentro e fora dos 

assentamentos rurais, levando em consideração diferentes temporalidades. 

Para atingir os objetivos, tomou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e 

documental junto ao INCRA/SR04, sendo as informações tabuladas e sistematizadas em 

gráficos, tabelas e utilizando-se, também, de técnicas de geoprocessamento e dados 

geográficos georreferenciados para produção de mapas, que proporcionaram a seleção de 

áreas prioritárias para análises ambientais, e consequente mapeamento do uso do solo, o que 

possibilitou identificar os conflitos de usos em áreas protegidas por lei. 

Dessa forma, este trabalho foi subdividido em três artigos, o primeiro 

contextualiza a implantação de assentamentos rurais e o processo de licenciamento ambiental 

dessas áreas, por meio de um estudo geográfico exploratório que busca compreender a 

dimensão da reforma agrária no Estado de Goiás, considerando aspectos de ocupação 

territorial, sendo: número de assentamentos implantados, quantidade de famílias assentadas, 

dimensão da área total instalada, além da verificação da existência ou não de áreas de reserva 

legal; o segundo artigo apresenta uma proposta metodológica de seleção de áreas prioritárias 

para análises ambientais, contextualizando a distribuição geográfica dos assentamentos no 
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Estado, e definindo bacias hidrográficas como unidade de análise; no terceiro, são mapeados 

os conflitos de uso em áreas de preservação permanente de cinco sub-bacias em Goiás, onde 

são consideradas diferentes datas, de forma a coincidir com o momento de criação dos 

assentamentos, possibilitando conhecer a dinâmica da vegetação remanescente do cerrado 

dentro e fora das áreas de reforma agrária. 

  



21 

 

 

 

2 PUBLICAÇÕES 
 

Artigo 1 - CENÁRIO NORMATIVO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL EM 

ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DE GOIÁS 

Autores: Victor Tomaz de Oliveir e Karla Emmanuela Ribeiro Hora. 

A ser submetido para publicação no periódico Ambiente & Sociedade (USP - QUALIS 

CAPES B1). 

A Ambiente & Sociedade é uma publicação semestral da ANPPAS-Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, que contribui na área de conhecimento 

produzida pela interface entre as questões do Ambiente e as Ciências Sociais, com foco 

interdisciplinar. 

 

Artigo 2 - ANÁLISE AMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE SELEÇÃO DE ÁREAS DE ESTUDO NO 

ESTADO DE GOIÁS 

Autores: Victor Tomaz de Oliveir e Karla Emmanuela Ribeiro Hora. 

A ser submetido para publicação no periódico Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR – 

QUALIS CAPES B1). 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, tem como escopo publicar 

artigos, resenhas e conferências de temas socioambientais. O foco central da revista é a 

discussão de problemáticas que se inscrevam na intersecção entre sociedade e natureza. 

 

Artigo 3 - CONFLITOS DE USO EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO 

DE GOIÁS: ASSENTAMENTOS RURAIS E SUA RELAÇÃO COM O ENTORNO 

Autores: Victor Tomaz de Oliveir e Karla Emmanuela Ribeiro Hora. 

A ser submetido para publicação no periódico Campo e Território (UFU – QUALIS 

CAPES B2). 

A Revista CAMPO-TERRITÓRIO, do grupo de pesquisadores de Geografia Agrária, é 

editada semestralmente e em caráter excepcional. Sendo veículo de registro e divulgação 
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3 CENÁRIO NORMATIVO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL EM 
ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DE GOIÁS 
 

Resumo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece diretrizes para o 
licenciamento ambiental dos assentamentos rurais no Brasil. A busca pela conservação do 
meio ambiente em áreas da reforma agrária, por meio de emissões de licenças, passa por um 
processo bastante burocrático entre os órgãos ambientais e os órgãos executores da política de 
reforma agrária. Até maio de 2012, apenas 22% dos assentamentos rurais existentes no Estado 
de Goiás possuíam a Licença de Instalação e Operação. Para melhor entender este cenário do 
licenciamento ambiental nos assentamentos rurais de Goiás, o presente artigo visou identificar 
e caracterizar o estado da arte do licenciamento ambiental dos assentamentos em Goiás em 
2012. Para tal, a metodologia adotada quantificou, temporalizou e espacializou os 
assentamentos criados, usando técnicas de geoprocessamento. Paralelamente, buscou 
compreender os entraves que dificultam o processo de licenciamento ambiental na reforma 
agrária em Goiás. Os resultados indicaram que o licenciamento ambiental aplicado às áreas de 
reforma agrária nos moldes como é realizado, penaliza demasiadamente o beneficiário da 
reforma agrária nas áreas não licenciadas. Ademais, percebeu-se que o processo de 
licenciamento não considera os problemas ambientais existentes nas áreas antes da criação 
dos assentamentos. 

Palavras-chave: meio ambiente, licenciamento, reforma agrária, geoprocessamento. 

 
Abstract: The national environmental council in Brazil (CONAMA) establishes guidelines for 
the environmental licensing in rural settlements in Brazil. The search for environmental 
conservation in areas of agrarian reform, by emiting environmental licenses, passes through a 
very bureaucratic process between environmental agencies and enforcement agencies of the 
agrarian reform. Up to May 2012, only 22 % of rural settlements in the state of Goiás had the 
installation and operation environmental license. To better understand this scenario and the 
environmental licensing in the rural settlements of Goiás, this article identified and 
characterized the state of the art environmental licensing settlements in Goiás in 2012. The 
adopted methodology quantified, checked the period of occurrence and spatialized the created 
settlements using GIS techniques. In parallel, we sought to understand the barriers that makes 
the environmental licensing processes difficult considering the agrarian reform in Goiás. The 
results indicated that the environmental licensing applied to the areas of agrarian reform in the 
present way that it is done, penalizes the beneficiary in the areas that are not licensed. 
Moreover, it was noticed that the licensing process does not consider the existing 
environmental problems in the area before the establishment of the settlements. 
 
Keywords: environment, licensing, land reform, geoprocessing. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

O Estado de Goiás é composto por 246 municípios, cobrindo uma área de 

340.111,783 km² (34.011.178,30 hectares), sendo o sétimo estado do Brasil em extensão 

territorial. A população residente no Estado é de 6.003.788 habitantes, dos quais 90,29% 

residem em áreas urbanas, superando a média nacional de 84,35%. Os demais 9,71% habitam 

as áreas rurais, segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). 

Nos últimos 50 anos registraram-se profundas alterações no uso das terras em 

Goiás, devido à expansão das atividades agropecuárias e do processo de urbanização. Vários 

têm sido os impactos dessas mudanças no cerrado goiano, dentre eles, destacam-se a redução 

da cobertura vegetal, comprometendo sua possibilidade de contribuição ambiental no 

desenvolvimento socioeconômico regional. Ademais, identifica-se que a redução da 

biodiversidade local, aumenta a emissão de dióxido de carbono e os níveis de degradação do 

solo, além do comprometimento da qualidade da água, em razão do uso intenso de pesticidas 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

Parte das alterações no uso do solo rural e dos impactos ambientais locais tem 

sido atribuída à política de implantação de assentamentos rurais. Embora a reforma agrária 

tenha um papel importante no desenvolvimento local, os assentamentos têm sido classificados 

como empreendimentos responsáveis pelo aumento da degradação ambiental nos locais em 

que são instalados. Verifica-se, no entanto que muitas vezes o debate da problemática 

ambiental nas áreas de assentamentos rurais, fica reduzido à identificação dos “mocinhos” e 

“bandidos” que trocam de papel de acordo com o analista, segundo Cunha et al (2009). Isto 

pode ser revelado ao se identificar que muitas das pré-análises sobre a situação ambiental dos 

assentamentos não consideram a real situação da área no momento de sua aquisição, 

transferindo aos assentados a responsabilidade do passivo ambiental pré-existente. 

A criação de um projeto de assentamento de reforma agrária desencadeia 

processos de transformação econômica, política, social e ambiental (CUNHA et al, 2009). 

Essas transformações, sobre o meio ambiente, podem ser representadas pelo adensamento 

populacional e a diversificação da produção local. Tais impactos são positivos uma vez que 

contribuem para alterar a estrutura fundiária e requalificar uma área que, grande parte das 

vezes, encontrava-se improdutiva. Destaca-se que a implantação de um assentamento ocorre, 
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por vezes, em imóveis com acentuado nível de degradação ambiental, fazendo com que os 

assentamentos criados herdem o passivo ambiental das áreas de origem. O assentamento Oziel 

Alves Pereira (2004) e o Santa Marta (1998) são ilustrativos de áreas com registro de passivo 

ambiental que foram desapropriados e destinados à reforma agrária em Goiás segundo dados 

descritivos dos laudos de vistoria e dos processos desapropriatórios (INCRA, 2013). 

Porém, o processo de licenciamento ambiental que recaiu sobre os assentamentos 

pouco aborda o caráter das áreas disponibilizadas para a reforma agrária. Os assentamentos 

foram duramente criticados e caracterizados como empreendimentos passíveis de serem 

licenciados nos moldes descritivos da Resolução Conama N° 387 de 26 de novembro de 2006. 

O processo de licenciamento ambiental, se por um lado, visava garantir melhor controle das 

áreas de proteção ambiental levando à recuperação das áreas degradadas, por outro lado, 

limitou o acesso aos créditos produtivos por parte dos assentados e os responsabilizaram pela 

degradação ambiental herdada pelo assentamento ao ser criado.  

Na prática, observam-se diferentes situações que dificultam a concessão de tais 

licenças para assentamentos rurais. Diante tal cenário, o presente artigo objetiva identificar e 

caracterizar o estado da arte do licenciamento ambiental dos assentamentos em Goiás em 

2012. A análise tomou como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental junto ao 

INCRA/SR04, sendo as informações tabuladas e sistematizadas em gráficos, tabelas e 

utilizando-se, também, de técnicas de geoprocessamento para produção de mapas.  

Para tal o artigo foi subdivido em três partes, a primeira apresenta o contexto 

normativo do processo de licenciamento ambiental e a implantação de assentamentos rurais; a 

segunda espacializa os assentamentos rurais em Goiás, tomados como objeto de estudo para o 

Licenciamento Ambiental na Reforma Agrária; e a terceira apresenta os desdobramentos do 

licenciamento e do contexto ambiental dos assentamentos rurais no Estado de Goiás visando 

contribuir para proposição metodológica de uma análise ambiental dos assentamentos. 

3.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS RURAIS 

2.2.1 Normatização da política de implantação de assentamentos rurais 



25 

 

 

 

A Lei N° 4.504/1964 define reforma agrária como, conjunto de medidas que 

visam promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse 

e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade 

(BRASIL, 1964). Os processos de criação de assentamentos datam de 1941, com o Núcleo 

Colonial Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias (RJ), ampliando-se a partir de 

1964, com a efetivação dos projetos de colonização na Amazônia Legal. Deste período até 

2002, registrou-se 8.865 assentamentos, 87.559.858,9467 hectares; 831.730 famílias 

assentadas (INCRA, 2012).  

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (2011), 

a reforma agrária, “além de promover a alteração da estrutura fundiária brasileira, contribui 

para produção de alimentos destinados à cesta básica, gera renda para famílias assentadas 

combatendo a miséria no meio rural, promove a cidadania e a justiça social e contribui na 

redução da migração campo-cidade”. No período 2004-2011 o número de assentamentos 

aumentou 48%; a área total ocupada por projetos da reforma agrária no Brasil ampliou em 

88%, e o número de famílias assentadas cresceu 72% (INCRA, 2012). A figura 3.1 representa 

os incrementos efetivados no número de assentamentos, área ocupada e família assentada por 

grande região do Brasil no período 2004-2011.  

 
Figura 3.1: Ampliação da reforma agrária no período de 2004-2011,  segundo grandes regiões do Brasil. 

Fonte: INCRA SR-04. Organizado pelo autor  

A implantação de um assentamento rural pressupõe alteração do uso do solo na área 

adquirida, seja pela instalação de diferentes famílias, seja pela implantação de outras 

infraestruturas básicas, habitacionais e/ou produtivas. Considerando que, em muitos casos, os 
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assentamentos são efetivados em áreas improdutivas, a alteração da estrutura fundiária e a 

recuperação produtiva do latifúndio podem levar à diversificação da produção e a geração de 

renda para famílias. 

3.2.2 Regulamentação do licenciamento ambiental em assentamentos rurais 

Os debates acerca do licenciamento ambiental dos assentamentos da reforma 

agrária surgiam no final dos anos 1990 quando se intensificaram as lutas pela terra. 

A reforma agrária sofreu inúmeras críticas quanto aos possíveis impactos 

ambientais que a implantação dos assentamentos rurais provocaria ao serem efetivados, 

principalmente, relativos à extração e supressão de vegetação nativa. Denúncias de 

desmatamentos em áreas ocupadas e desapropriadas em biomas, tais como a Amazônia e a 

Mata Atlântica foram registradas pelos meios de comunicação levando à ação do Estado no 

sentido de normatizar um procedimento de controle e fiscalização ambiental destas áreas. 

No ano de 1998 o INCRA lançou documento intitulado “Terra que te quero verde” 

no qual estabeleceu orientações para uma agenda ambiental na reforma agrária (ARAÚJO, 

2006). Normativas foram criadas visando orientar a implantação de assentamentos em áreas já 

consolidadas, por meio da Portaria MEPF N° 88/99. No entanto, os debates intensificaram-se 

à medida que os registros de desmatamentos eram revelados. Estudo de Brandão Jr. & Souza 

Jr (2006) tornou-se emblemático ao indicarem que os desmatamentos na região Norte dentro 

das áreas de assentamentos eram quatro vezes superior às demais áreas. As medidas 

subsequentes do Estado foram a criação de outro modelo de assentamento na região, 

denominados de Projetos de Desenvolvimento Sustentável por meio da Portaria INCRA N° 

477/99 (ARAÚJO, 2006). 

Em 2001, o CONAMA instituiu a Resolução N° 289/2001, revogada pela 

Resolução N° 387/2006, estabelecendo critérios para o licenciamento ambiental dos 

assentamentos. Até então, o registro ambiental dos assentamentos não era mencionado na 

Resolução Conama N° 237/1997 que definia o licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidoras. O registro, até então, restringia-se à averbação da reserva legal e 

dos procedimentos estabelecidos pela Lei N° 4504/1964.  Em 2002, o INCRA apresentou seu 

Plano de Gestão Ambiental por meio da Portaria INCRA N° 1005/2002 tecendo um conjunto 
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de afirmações sobre as limitações ambientais das áreas destinadas à reforma agrária e os 

desafios necessários para sua recuperação. 

Diferentes ações foram efetivadas, desde então, visando recuperar as áreas 

degradadas nos assentamentos e contabilizar o passivo ambiental existente nas áreas já 

consolidadas pela reforma agrária. 

Em 2003 assinou-se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário representado pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (MDA/INCRA) e o Ministério do Meio Ambiente representado pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (MMA/IBAMA), 

sob a supervisão do Ministério Público Federal com o compromisso de regularização de todos 

os Projetos de Assentamento. O prazo estipulado pelo TAC foi prorrogado em duas 

oportunidades, sendo a primeira em 2006 por meio do 1º Termo Aditivo prorrogando em seis 

meses, e a segunda em 2007 por meio do 2º Termo Aditivo, também prorrogando por mais 

seis meses, ampliando-se os debates e as assinaturas de TAC’s Estaduais. 

Em 2007, como consequência da publicação da resolução Conama N° 387/06, foi 

publicado o Acórdão do Tribunal de Contas da união (TCU) N° 2.633/2007 determinando que 

o INCRA suspendesse a criação de novos assentamentos sem a existência de Licença Prévia 

(LP) e Licença de Instalação e Operação (LIO), além de determinar a criação de programas de 

regularização de todos os projetos de assentamento existentes no que diz respeito ao 

licenciamento ambiental. Em atendimento ao TCU, o INCRA, em 2008, publicou o Plano de 

Ação Ambiental do órgão, com o objetivo de 

Efetivar a gestão ambiental integrada dos projetos de assentamento de reforma 
agrária, utilizando-se o licenciamento ambiental como um instrumento de 
desenvolvimento, defesa e conservação do meio ambiente, respeitadas as diretrizes, 
as regras e os critérios estabelecidos em leis e em resoluções do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente – CONAMA (INCRA, 2008, pg. 3). 

Tal cenário revelava a instabilidade e dificuldade de efetivação da política de 

licenciamento ambiental nos assentamentos implicando em penalização para famílias 

assentadas. A ausência do licenciamento, como etapa do processo de implantação dos 

assentamentos, postergava o direito de acesso aos demais créditos, prioritariamente, ao crédito 

produtivo. 
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No entanto, na prática, muitos desafios precisam ser superados na implantação e 

desenvolvimento dos assentamentos rurais, dentre eles, revela-se os procedimentos 

necessários para efetivação do licenciamento ambiental das áreas, agilizando o processo e não 

penalizando as famílias por passivos herdados conforme se apresenta a seguir. 

3.2.3 Procedimentos para regularização do licenciamento ambiental em assentamentos 

rurais  

O licenciamento ambiental requer uma série de procedimentos para ser efetivado 

na reforma agrária. O órgão ambiental competente concede a Licença Prévia (LP) e a Licença 

de Instalação e Operação (LIO) para os projetos de assentamento de reforma agrária desde 

que sejam apresentados pelo órgão executor do assentamento. Estudos ambientais devem ser 

apresentados no Relatório de Viabilidade Ambiental (RVA), sendo o laudo agronômico 

necessário para concessão de LP e o Plano de Desenvolvimento de Assentamento (PDA) para 

expedição da LIO.  

A Resolução Conama Nº 387/2006 define o Relatório de Viabilidade Ambiental 

como: 

O conjunto de dados e informações apresentadas ao órgão ambiental 
competente para subsidiar a análise da viabilidade ambiental no pedido da 
licencia prévia de um Projeto de Assentamentos de Reforma Agrária, 
contendo a caracterização do imóvel destinado para sua implantação e da sua 
área de influência adjacente. 

A mesma resolução define, ainda, o Plano de Desenvolvimento do Assentamento 

como: 

Plano que reúne os elementos essenciais para o desenvolvimento dos 
Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, em estrita observância à 
diversidade de casos compreendida pelos diferentes biomas existentes, com 
destaque para os seus aspectos fisiográficos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sendo instrumento básico à formulação de projetos técnicos e 
todas as atividades a serem planejadas e executadas nas áreas de 
assentamento, constituindo-se numa peça fundamental ao monitoramento e 
avaliação dessas ações. 

Quanto ao RVA, este deve atender ao Anexo II da aludida resolução que 

determina a identificação e representação cartográfica da bacia ou sub-bacia hidrográfica e 

descrição analítica de suas condições de conservação/degradação ambiental. Desta forma, a 
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adoção da bacia hidrográfica como unidade espacial de planejamento e análise do 

assentamento se apresentando como elemento essencial para o licenciamento destas áreas. 

A adoção da microbacia como uma unidade de planejamento é extremamente 

relevante para análise ambiental. Segundo Ross et al (1998) como a água tem uma grande 

importância para o transporte, geração de energia elétrica e fonte de abastecimento, a bacia 

hidrográfica tem se transformado em unidade básica para planejamento e gestão ambiental, 

sendo assim, é importante também considerar a distribuição dos assentamentos rurais por 

bacias hidrográficas, e avaliar ambientalmente as mais relevantes.  

No entanto, entre o processo desapropriatório ou de aquisição da área para fins de 

reforma agrária e o processo de licenciamento ambiental, diferentes etapas se dão e muitas 

delas podem ou são ser questionadas tanto judicialmente quanto pelos futuros beneficiários e 

outros atores. Diante disso, verifica-se certa dificuldade em tramitar com celeridade os 

procedimentos de licenciamento que perpassam desde a disponibilidade de documentos sobre 

o imóvel bem como a necessidade de produção de informações ambientais relativos ao 

mesmo. Parte disto será apresentado a seguir. 

3.3 ASSENTAMENTOS RURAIS EM GOIÁS 

Para compreender a situação do licenciamento ambiental em assentamentos rurais 

em Goiás buscou-se compreender a dimensão da reforma agrária no Estado, considerando 

aspectos de ocupação territorial, sendo: número de assentamentos implantados, quantidade de 

famílias assentadas, dimensão da área total instalada. 

A espacialização dos assentamentos rurais existentes no estado de Goiás deu-se 

por uma pesquisa bibliográfica e documental de dados disponibilizados pelo INCRA de forma 

on line e pela Superintendência Regional de Goiás (SR-04), por meio da Divisão de Obtenção 

de Terras, representada pelo Setor de Implantação de Assentamentos, pelo Setor de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais e da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária, 

representada pelo Setor de Cartografia. 

O Setor de Implantação de Assentamentos disponibilizou a relação de dados 

constantes do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), com 

informações básicas dos assentamentos rurais criados em Goiás (SR-04), tais como: Código e 
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Nome do Projeto de Assentamento; Município sede; Área em hectares; Número de famílias; 

Tipo, número e data do Ato de Criação do assentamento; Forma e data da obtenção do imóvel. 

O Setor de Meio Ambiente e Recursos Naturais disponibilizou a Relação dos 

Projetos de Assentamentos com Licença de Instalação e Operação, atualizada até o mês de 

maio de 2012.  Tal relação informa o nome do assentamento, o município sede do mesmo, e a 

data de expedição da LIO. 

Já o Setor de Cartografia disponibilizou plantas topográficas digitais em formato 

CAD (computer-aided design) de todos os assentamentos sob jurisdição da SR-04. Após 

adquiridos, os dados topográficos precisaram ser convertidos do formato CAD para o formato 

shape (shp), possibilitando associar os polígonos referentes aos perímetros dos assentamentos 

aos atributos contidos nas relações e planilhas já citadas. 

Organizou-se então um banco de dados georreferenciados em ambiente de 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) integrando todos os polígonos referentes aos 

assentamentos de Goiás (SR-04) com dados digitais do estado de Goiás tais como: divisas de 

municípios, infraestrutura viária, drenagem e parques. As informações básicas para 

constituição deste banco de dados são acessadas gratuitamente no site do Sistema Estadual de 

Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG). 

Posteriormente, verificaram-se, por meio de uma análise espacial, quais 

municípios do Estado de Goiás contêm assentamentos em seu território, projetando-os em 

mapa temático. O mesmo procedimento foi adotado para a construção de mapas temáticos que 

indiquem o tamanho da área, em hectares, dos assentamentos nos respectivos municípios de 

origem. Nesse tipo de análise, possibilitou-se verificar, por exemplo, qual município possui 

maior parte do território coberto por áreas de reforma agrária em termos percentuais e 

absolutos. 

Por último, realizou-se o mapeamento dos assentamentos considerando a 

quantidade de famílias assentadas em cada município. Essa análise possibilitou identificar 

qual região possui maior densidade demográfica de assentados. 
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3.3.1 Distribuição dos assentamentos rurais segundo quantitativo por municípios em Goiás 

O Estado de Goiás é subdividido em duas Superintendências Regionais (SR`s) 

para fins de gestão do INCRA. Estas superintendências são órgãos descentralizados, 

responsáveis pela coordenação e execução das ações do Instituto em cada estado. Dentre os 

246 municípios que compõem o Estado de Goiás, 210 estão na jurisdição da Superintendência 

Regional de Goiás (SR-04), equivalendo a 85% do total, e 36 sob jurisdição da 

Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno (SR28), correspondeu a 15% dos 

municípios. As análises a seguir referem-se especificamente aos assentamentos rurais que são 

geridos pela SR-04, referente ao período de 1986 a maio de 2012. 

Os 286 assentamentos rurais da SR-04 estão distribuídos em 77 municípios. 

Destes, 28 possuem apenas um imóvel objeto de reforma agrária, 12 possuem dois imóveis, 

09 possuem três imóveis, 05 possuem quatro imóveis e 23 possuem cinco ou mais imóveis, 

como está ilustrado na figura 3.2. 

 
Figura 3.2: Municípios do Estado de Goiás com mais de cinco assentamentos. 

Fonte: Banco de dados do INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

A cidade de Goiás caracteriza-se como o município com o maior número de 

imóveis de reforma agrária do Estado de Goiás, totalizando 24 assentamentos. Além desse, 

destacam-se os municípios de: Doverlândia com 15, Montividiu do Norte com 13, Caiapônia 
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com 11, Niquelândia e Porangatu com 10 assentamentos cada. Segundo localização destes 

municípios, percebe-se que os assentamentos apresentam maior concentração nas regiões 

central e norte do estado. A distribuição espacial destes assentamentos, considerando a 

quantidade de imóveis por municípios pode ser visualizada na figura 3.3. 

 
Figura 3.3: Distribuição dos assentamentos rurais em Goiás, sob gestão do INCRA SR-04. 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor 

3.3.2 Distribuição dos assentamentos rurais segundo área territorial que ocupam nos 

municípios de Goiás 

Não existe um padrão quando se trata do tamanho da área que um projeto de 

assentamento de reforma agrária deve ocupar. O menor assentamento no estado de Goiás é o 

Assentamento Ícaro no município de Lagoa Santa, que possui uma área de 118,9393 hectares 

com cinco famílias assentadas, o maior em dimensão é o Assentamento Acaba Vida, no 

município de Niquelândia com 46.739,4248 hectares, e o maior em número de famílias é o 
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Assentamento Oziel Alves Pereira, situado no município de Baliza, com 553 famílias 

assentadas. 

Tratando-se da porcentagem de área territorial dos municípios ocupadas por 

assentamentos rurais, destacam-se Baliza com 27% do território ocupado por assentamentos, 

Montividiu do Norte com 23% e Mineiros com 19%, como está ilustrado na figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Municípios do Estado de Goiás com mais de 5% do território ocupado por assentamentos rurais. 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

Se, de um lado, os municípios da região do centro goiano possuem uma 

concentração significativa de assentamentos, conforme apresentado na figura 3.3, por outro 

lado, quando se leva em consideração as áreas que esses assentamentos ocupam no território, 

as regiões que se destacam são o norte e noroeste goiano (figura 3.5). 
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Figura 3.5: Distribuição dos assentamentos rurais sob gestão do INCRA SR-04 segundo 

tamanho de área (hectares). 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor 

3.3.3 Distribuição dos assentamentos rurais segundo quantitativo de famílias assentadas por 

municípios em Goiás 

Entre os 77 municípios que possuem assentamentos rurais em Goiás, 53 

contemplam até 200 famílias assentadas em cada um, 12 municípios contemplam de 201 a 

400 famílias cada, quatro municípios contemplam de 401 a 600 famílias cada e 08 municípios 

contemplam mais de 600 famílias cada. Os municípios de Caiapônia, Montividiu do Norte e 

Porangatu são os que mais possuem famílias assentadas, conforme pode ser visualizado na 

figura 3.6. 
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Figura 3.6: Municípios do Estado de Goiás com mais de 400 famílias assentadas em cada. 

Fonte: Banco de dados do INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

A par desse levantamento, pode-se observar que os municípios das regiões: 

central, norte e noroeste goiano apresentam maior concentração de famílias beneficiadas pelo 

programa de reforma agrária, conforme ilustrada na figura 3.7. 
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Figura 3.7: Distribuição dos assentamentos rurais sob gestão do INCRA SR-04 segundo 

quantitativo de famílias assentadas. 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor 

3.3.4 Distribuição dos assentamentos rurais por municípios segundo número de 

assentamentos, tamanho da área (hectares) e número de famílias assentadas 

Ao analisarmos a distribuição dos assentamentos rurais por municípios no Estado 

de Goiás, considerando as três variáveis: nº de assentamentos, área (hectare) dos 

assentamentos e n º de famílias assentadas, simultaneamente, podemos verificar que 

municípios tais como: Cidade de Goiás, Porangatu, Montividiu do Norte e Baliza, apesar de 

possuírem grande número de assentamentos, não refletem maior área ocupada, como se 

verifica na figura 3.8. 
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Figura 3.8: Relação entre número de assentamentos, número de famílias assentadas e tamanho da área ocupada 

(hectares) em municípios de Goiás. 
Fonte Banco de dados do INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

Realizando uma agregação dos municípios, por meio de um recorte espacial 

considerando as microrregiões1 de Goiás, verificou-se que as que contem um maior número 

de assentamentos são: Microrregião Porangatu, Rio Vermelho e Sudoeste de Goiás. Em 

termos de área ocupada por assentamentos destacaram-se as de: Microrregião Porangatu, São 

Miguel do Araguaia, Sudoeste de Goiás e Aragarças. Considerando o número de famílias 

assentadas, citam-se as regiões: Microrregião Porangatu e Sudoeste de Goiás com resultados 

maiores que as demais. 

3.3.5 Distribuição dos assentamentos rurais segundo período de implantação 

Considerando a data em que os assentamentos de Goiás foram implantados, percebe-

se que 77% antecedem ao ano de 2007. Isso significa dizer que, aproximadamente 11.500 

famílias assentadas nesse período também ficaram submetidas ao licenciamento ambiental 

instituído pelo CONAMA. Na tabela 3.1 estão distribuídos os assentamentos pelo período de 

implantação. 

                                                 
1  As microrregiões são definidas como parte das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à 
organização do espaço. O Estado de Goiás se divide em 18 microrregiões, sendo elas: Microrregião de São 
Miguel do Araguaia, Microrregião do Rio Vermelho, Microrregião de Aragarças, Microrregião de Porangatu, 
Microrregião de Chapada dos Veadeiros, Microrregião de Ceres, Microrregião de Anápolis, Microrregião de 
Iporá, Microrregião de Anicuns, Microrregião de Goiânia, Microrregião do Vão do Paranã, Microrregião do 
Entorno de Brasília, Microrregião do Sudoeste de Goiás, Microrregião do Vale do Rio dos Bois, Microrregião de 
Meia Ponte, Microrregião de Pires do Rio, Microrregião de Catalão, Microrregião de Quirinópolis (IBGE, 1990). 
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Tabela 3.1: Assentamentos em Goiás, por período de implantação. 

Período de Implantação Número de 
Assentamentos 

Total de 
Famílias 

Assentadas 

Total de 
Área (hectares) 

1986-2001 148 6.937 373.517,1423 

2002 a 2006  74 4.618 178.421,8469 

2007 – maio de 2012 64 3.168 110.342,2439 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

Percebe-se, portanto, que no período interanual que compreende os anos de 2007 

e 2012 foram implantados 64 assentamentos, significando um incremento de 28% no total em 

apenas seis anos. Todos estes assentamentos foram implantados posteriormente a publicação 

da resolução Conama N° 387/06. 

3.4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS EM GOIÁS 

 

3.4.1 Antecedentes do processo de normatização do licenciamento ambiental em 

Goiás 

Em Goiás os esforços para implantação de assentamentos baseados no 

planejamento ambiental datam da experiência de planejamento do Assentamento Canudos 

localizado nos municípios de Palmeiras, Guapó e Campestre de Goiás, resultante da 

desapropriação de fazenda cujo território continha uma Reserva Particular de Patrimônio 

Natural no ano de 2000 (HORA, 2003). O próprio processo de desapropriação resultou na 

elaboração de um Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta em 

junho de 2001 no qual o INCRA e os beneficiários do programa se responsabilizavam por 

preservar as reservas existentes e recuperar as áreas já degradadas (HORA, 2003). Segundo 

Hora (2003) na ocasião da elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento 

buscou-se assegurar o cumprimento do TAC e a criação de um assentamento cujos lotes 

fossem dispostos próximos visando minimizar os custos de infraestrutura e aglutinar as áreas 

de reservas por meio de corredores ecológicos. Salienta-se que tal proposta era defendida pelo 

próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em períodos anteriores, ao se propor 

um novo modelo de assentamentos rurais. 
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Os debates sobre o licenciamento ambiental cessaram após a implantação do 

Projeto de Assentamento (P.A.) Canudos e foram retomados com a finalização das 

negociações em nível de governo federal acerca dos procedimentos a serem efetivados para 

cumprimento da Resolução Conama N° 387/2006 e da celebração dos Termos de Ajuste de 

Conduta em nível estadual visando regularizar a situação dos assentamentos. 

Em abril de 2009 formou-se um Grupo de Trabalho (GT) integrado pelo INCRA, 

representado pela Superintendência Regional do INCRA em Goiás (SR-04)2, MPF, MP-GO, 

Ibama e Semarh por meio de Termo de Cooperação Técnica (TCT). Este GT elaborou 

propostas para o Plano de Ação para Regularização ambiental e social dos assentamentos 

implantados até dezembro de 2007 na área que abrange a SR-04. Este Plano de Ação baseia-

se em três eixos principais com o fim de regularizar ambientalmente os assentamentos, sendo 

eles: 

• Implantar e regularizar áreas de reserva ambiental (Reserva Legal). 

• Requerer e dar prosseguimento aos processos de licenciamento ambiental. 

• Cumprir as condicionantes da LIO. 

Os assentamentos foram classificados em três categorias relativos à situação das 

reservas legais, sendo: verde, amarelo e vermelho, segundo situação de regularização da 

reserva legal, conforme se apresenta a seguir: 

• Verde: Assentamentos com Reserva Legal existente e formalmente averbada 

segundo critério da Lei N° 12.651/20123 no que se refere à área mínima a ser 

preservada, ou seja, 20%. 

• Amarelo: Assentamentos com Reserva Legal existente e formalmente averbada, 

mas que está em desconformidade com a Lei N° 12.651/2012 no que se refere à 

área mínima que deve ser preservada, ou seja, a área é inferior a 20%. 

• Vermelho: Assentamentos que não possuem área destinada à reserva legal. 

                                                 
2  Superintendência Regional do INCRA em Goiás. As Superintendências Regionais (SRs) são órgãos 
descentralizados, responsáveis pela coordenação e execução das ações do INCRA nos estados, e somam-se 30 
superintendências regionais no Brasil (INCRA,2012). 
3 A Lei N° 12.651/2012 dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 
de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências (Brasil, 2012). 
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Diante do exposto observa-se que as negociações para efetivação do 

licenciamento ambiental pouco incorporaram a análise da situação do entorno dessas áreas e 

do passivo acumulado pelo próprio processo desapropriatório. 

Apesar dos esforços para regularizar a situação ambiental dos assentamentos 

constata-se que muitas das situações encontradas nas áreas antecedem o próprio assentamento. 

Segundo Spavorek (2003), a reforma agrária vem sendo realizada a custa de um passivo 

ambiental resultante tanto da seleção de terras com degradação ambiental, quanto da escolha 

de áreas onde o desmatamento é necessário para a implantação dos sistemas produtivos. 

Sonda et al (2010) destacam o exemplo no estado do Paraná, onde em 1980 já era 

possível identificar a quase completa eliminação das florestas no estado, tendo como 

principais fatores a expansão da cultura cafeeira e da soja. Nesse contexto, uma vez que o 

primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária só foi elaborado em 1985, seria um equívoco 

concluir que a reforma agrária seria responsável pelo desmatamento das áreas em que ocupam. 

3.4.2 Panorama do Licenciamento Ambiental dos Assentamentos Rurais em Goiás 

Segundo informações do INCRA/SR-04, apenas 63 assentamentos possuíam LIO 

até abril de 2012, o que representa, 22% do total de assentamentos existentes no estado, como 

se observa na figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Situação ambiental dos assentamentos quanto à LIO. 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

O processo de licenciamento ambiental é iniciado no momento em que se imite a 

posse para o INCRA. O primeiro momento é apresentação do RVA pela equipe do INCRA 
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solicitando a concessão da LP ao órgão ambiental. Paralelamente são homologadas as famílias 

beneficiárias com a emissão do Contrato de Concessão de Uso à cada família. Inicia-se nesse 

momento os procedimentos para implantação do assentamento com a efetivação dos primeiros 

créditos de instalação e determinação da equipe especializada que será a responsável pela 

elaboração do PDA. Com o PDA finalizado, procede-se a solicitação da LIO. Entre um 

procedimento e outro, inúmeras etapas estão incluídas que vão desde a confecção do 

anteprojeto de parcelamento (distribuição espacial das parcelas) até a demarcação topográfica 

exata da reserva legal. 

Segundo os Acórdãos do TCU, apenas assentamentos que possuem a LIO podem 

receber créditos ligados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf). Esses créditos financiam projetos individuais ou coletivos que geram renda aos 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária e podem ser usados para custeio da 

safra ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou 

infraestrutura de produção, seja para serviços agropecuários ou não agropecuários (INCRA, 

2011). Isso significa dizer que 223 assentamentos, até maio de 2012, não possuem LIO não 

obtém financiamento agrícola. 

Em relação à situação das reservas legais, 241 assentamentos, correspondendo a 

84%, encontram-se em situação verde, ou seja, possuem reserva legal material e formalmente 

existente, com presença de área mínima que deve ser preservada, ou seja, 20%; 14 

assentamentos encontram-se em situação amarela, ou seja, 5% dos assentamentos possuem 

reserva legal material e formalmente existente, mas que descumprem o Código Florestal 

vigente no que se refere à área mínima que deve ser preservada, ou seja, inferior a 20%; e 31 

assentamentos, ou seja, 11% do total, econtram-se em situação vermelha, que não possuem 

área destinada à preservação mínima, como observados na figura 3.10. 
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Figura 3.10: Situação Ambiental dos assentamentos rurais quanto à regularização da Reserva legal. 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor.  

Apesar de porcentagem pequena de assentamentos com reserva legal em situação 

vermelha, correspondendo a 11% em relação ao total de assentamentos em Goiás, deve-se 

considerar que isso corresponde a cerca de 1.730 famílias que não conseguem licenças para 

desmatamento, que por vezes se faz necessário para a implantação de sistemas produtivos, 

devido à ausência de reserva legal averbada à margem da matrícula do imóvel objeto de 

reforma agrária.  

A distribuição dos Assentamentos considerando a situação ambiental quanto à 

regularização das reservas legais pode ser visualizada na figura 3.11. 
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Figura 3.11: Distribuição dos assentamentos segundo situação de regularização das reservas legais. 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

O procedimento de licenciamento, também, aponta a importância da utilização da 

sub-bacia como elemento de análise ambiental dos assentamentos. No entanto, verificam-se 

poucas informações relativas a isto nos processos consultados. Apesar de 84% dos 

assentamentos apresentarem reservas legais em conformidade com o Código Florestal, ainda 

demanda-se de concessão de LIO para 78% dos assentamentos em Goiás. Diante disto, 

apresenta-se uma proposta metodológica para análise ambiental do contexto ambiental dos 

assentamentos rurais em Goiás, espacializando-os e interpretando-os a partir de sua inserção 

na sub-bacia. 

Por fim, se se considerar as microrregiões como unidades de referência para 

análise e se  se partir das duas microrregiões que se inserem nos conjuntos que agregam maior 

número de assentamentos, maior número de famílias e maior área ocupada de assentamentos 

verificar-se-á que a relação com a LIO e a Reserva Legal demonstra que 19% dos 
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assentamentos inseridos não possuem área mínima de preservação regularizada, e que 89% 

dos assentamentos na microrregião de Porangatu, e 85% no Sudoeste de Goiás, não possuem 

licenciamento ambiental. 

Tabela 3.2: Situação da LIO e Reserva Legal segundo Microrregião com maior número de:  

assentamentos, famílias assentadas e área ocupada. 

Microrregião % de assentamentos 
com LIO 

% Situação Ambiental Verde para  
Reserva Legal 

Porangatu 11 81 
Sudoeste de Goiás 15 81 

Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O licenciamento ambiental nos moldes como é exigido para áreas de reforma 

agrária, em que se equipara os assentamentos rurais à empreendimentos potencialmente 

poluidores, penaliza as famílias assentadas com exigências que não são perpetradas em áreas 

particulares, e por vezes, responsabilizando-os por degradações anteriores à criação do 

próprio assentamento. Essa equiparação por parte dos órgãos ambientais exige um tempo de 

adequação tanto por parte dos assentados, quanto para o órgão gestor da reforma agrária, no 

caso o INCRA, causando morosidade no licenciamento, o que prejudica as famílias 

beneficiárias da reforma agrária, inclusive em acesso à créditos aos quais têm direito. 

É importante salientar que aproximadamente 70% do total de assentamentos rurais 

existentes nos Estado de Goiás foram criados anteriormente à normatização do licenciamento 

ambiental pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que nesse caso, onde os 

assentamentos já estão instalados e estabelecidos, o INCRA precisa apresentar ainda o Plano 

de Recuperação de Assentamento, sendo um documento complementar ao Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento. 

Existem ainda outros dificultadores do licenciamento ambiental como a situação 

dos imóveis objetos de Reforma Agrária no que se refere à ausência da área mínima de 

preservação, como define o Código Florestal vigente. O órgão ambiental competente não 

exige a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula cartorária, porém, o PDA deve 

estar contemplado com uma planta topográfica definindo a localização da Reserva Legal 

atingindo 20% da área total do imóvel. Sendo assim, cerca de 16% do total de assentamentos 



45 

 

 

 

rurais criados até maio de 2012 no Estado de Goiás, terão dificuldades em se obter a Licença 

de Instalação e Operação concedida devido à ausência total ou parcial de áreas mínimas 

destinadas à Reserva Legal do imóvel, penalizando demasiadamente o assentamento por uma 

situação ambiental desfavorável que pode ter sido provocada anteriormente à sua criação. 

De fato, inúmeros são os esforços realizados por parte do INCRA para regularizar 

a situação ambiental dos assentamentos no Estado Goiás, todavia, a responsabilidade por essa 

regularização, que tem o objetivo de garantir a qualidade ambiental dessas áreas, deve ser 

compartilhada com os órgão ambientais no sentido de beneficiar os envolvidos no processo, e 

não de penalizar, considerando que a cobrança por regularização ambiental deve ser incidida 

no imóvel rural e não nos assentados. 

Dessa forma, diante do cenário da situação ambiental dos assentamentos rurais, e 

correlacionando com as suas posições geográficas dentro do Estado de Goiás, há que se 

destacar a microrregião de Porangatu, pois representa o maior número de famílias assentadas 

e que estão em uma condição de exclusão de acesso aos recursos de financiamento rural 

devido justamente à ausência de uma regularidade ambiental, que, na prática, pode se tornar 

apenas uma das muitas etapas burocráticas travestidas de estratégias em busca da defesa do 

meio ambiente. 
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4 ANÁLISE AMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS: UMA PROPOSTA 

METODOLÓGICA DE SELEÇÃO DE ÁREAS DE ESTUDO NO ESTADO DE GOIÁS 

Resumo: A discussão a respeito da conversão de vegetação nativa em outros usos avança na 
medida em que alguns estudos aponta uma contribuição importante dos projetos de 
assentamentos rurais de reforma agrária no desmatamento. A preocupação aumenta quando há 
supressão vegetal em áreas protegidas por lei, como as Áreas de Preservação Permanente 
(APP), o que se caracteriza como conflito de uso. Essa preocupação faz-se presente na rotina 
de licenciamento ambiental dos assentamentos rurais. Todavia, faz-se necessário analisar 
ambientalmente os assentamentos rurais considerando não apenas o território em que ocupa, 
mas a região em que se insere. Tal região se configura pelas sub-bacias hidrográficas, que são 
unidades de estudo que melhor refletem os impactos das interferências antrópicas no meio 
ambiente. Diante disso, o presente artigo objetiva, por meio de técnicas de geoprocessamento, 
identificar e caracterizar diferentes sub-bacias hidrográficas no Estado de Goiás, prioritárias 
para análises ambientais considerando o conflito de uso em relação às áreas de preservação 
permanente, contextualizando as áreas de reforma agrária. Para a seleção dessas sub-bacias, 
propõem-se a utilização de ferramentas de geoprocessamento em que são consideradas 
características especificas dos assentamentos como, número de assentamentos, quantidade de 
área em que estes ocupam na superfície e o número de famílias assentadas, além de sua 
localização geográfica. Os resultados indicam como prioritárias para análises ambientais no 
contexto de áreas da reforma agrária a Sub-bacia do Rio Crixás-Açu, Sub-bacia do Rio Claro, 
Sub-bacia do Rio Vermelho, Sub-bacia do Rio do Peixe e Sub-bacia do Rio dos Bois.  

.Palavras-chave: Conflito de uso, reforma agrária, sub-bacias, geoprocessamento. 

Abstract: A discussion about the conversion of native vegetation in other uses grows as some 
studies indicates an important contribution of the agrarian reform projects in deforestation. 
The preoccupation increases when there is vegetation removal in areas protected by law, such 
as permanent preservation areas (APP), which is characterized by a conflicting use. This 
preoccupation is present in routine of the achievement of the environmental licensing of rural 
settlements. However, it is necessary to analyze the environmentally rural settlements 
considering not only the territory it occupies, but also the region that it is in. This region is 
represented by the sub -basins, which are units of study that best reflect the impacts of human 
interference in the environment. This study aims, by using GIS techniques, identify and 
characterize differents sub -basins in the State of Goiás, which are considered priorities for 
environmental analysis in the conflicting use in relation to the permanent preservation areas 
and also contextualizing the areas of agrarian reform. To select the these sub - basins, it was 
proposed the use of GIS tools that considers the  specific characteristics of the settlements, 
such as the number of settlements , the amount of area they occupy on the surface and the 
number of families settled , and also its geographical location. The results indicate as 
priorities for environmental analysis in the context of agrarian reform the areas: Sub -basin of 
Rio Crixás- Açu; Sub -basin of Rio Claro, Sub -basin of the Rio Vermelho, Sub - Basin of Rio 
do Peixe  and Sub -basin of Rio dos Bois. 

Keywords: Conflicting use, agrarian reform, sub - basins, geoprocessing. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro, representando 30% da 

diversidade do país, ocupando, em 2006, cerca de dois milhões de km². De acordo com o 

IBGE (2004) o Bioma Cerrado ocupa 97% do Estado de Goiás sendo o restante (3%) da 

unidade da federação ocupada pela Mata Atlântica. 

Apesar do processo de degradação acentuada do Cerrado, sua diversidade 

biológica ainda é alta e contínua, caracterizando-se em importante bioma para o país, 

devendo, por isso, ser objeto de ações que determinem sua manutenção e conservação 

(PAGOTTO & SOUZA, 2006). 

O conhecimento sobre o atual estágio de conversão do cerrado para atividade 

agropastoril e outras formas de uso persiste insuficiente e, por vezes, contraditório 

(FERREIRA et al, 2007). Normalmente, as estimativas diferem por questões metodológicas, 

em razão das bases de dados adotadas e na compreensão relativa à adoção das classes de uso 

do solo e fisionomias. Segundo Machado et al (2004), no ano de 2002 a área já desmatada 

para o cerrado era de 54,9% da área original, enquanto Ferreira et al (2007) afirma que no ano 

de 2006 o projeto PROBIO/Cerrado, com base em imagens do satélite LANDSAT4 – TM, 

cuja precisão é de 30m, estimava uma área convertida de 39% do cerrado em agricultura e 

pastagem. 

Parte destas alterações no uso das terras no Bioma Cerrado, e especificamente em 

Goiás, deve-se ao avanço de áreas destinadas às atividades agropecuárias e do processo de 

urbanização, causando prejuízos à biodiversidade local e comprometendo a qualidade do solo 

e das águas. 

A discussão a respeito da conversão de vegetação nativa em outros usos avança na 

medida em que alguns estudos apontam uma contribuição importante dos projetos de 

assentamentos rurais no desmatamento. Mesmo a reforma agrária tendo um importante papel 

no desenvolvimento local, os assentamentos vêm sendo caracterizados como responsáveis 

                                                 
4 O satélite LANDSAT-5 foi lançado em 01 de Março de 1984, possui órbita equatorial a 705 km de altitude. 
Nele está acoplado o sensor TM (Thematic Mapper) produzindo imagens com 185 Km de largura no terreno, 
com 7 bandas espectrais e resolução espacial de 30 metros (bandas 1-5 e 7) e 80 metros (banda 6) (SILVA, 
2002). 
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pelo crescimento da degradação ambiental nas regiões onde são instalados. Brandao Jr. e 

Souza Jr. (2006), por exemplo, afirmam que há sempre um surto de desflorestamento após a 

criação de projetos, indicando altas taxas anuais de desmatamento nessas áreas.  

Ocorre que, no caso específico dos assentamentos rurais, há que se considerar a 

seleção de áreas improdutivas para sua implantação, ora gerando um desmatamento 

necessário para a implantação dos sistemas produtivos (SPAVOREK, 2003), ora herdando um 

passivo ambiental originado pela seleção de imóveis com nível de degradação ambiental 

acentuado, sendo frequente a existência de conflitos de uso do recurso ambiental. 

  Neste momento faz-se necessário o entendimento, no campo ambiental, do 

significado de conflito de uso. Cardoso Neto (2007) afirma que a possibilidade de um conflito 

existe quando diferentes atores com intenções distintas visam à utilização do mesmo bem, ou 

de certa forma, prejudicando o acesso de outras pessoas ao recurso ambiental. 

 Pode-se entender como atores nesse caso, de um lado as atividades antrópicas 

que buscam a máxima utilização dos recursos na busca de atender seus interesses particulares, 

principalmente econômicos, e do outro a humanidade e sua constante necessidade em se valer 

dos benefícios proporcionados pelos recursos naturais, que são capitais para a sobrevivência. 

Percebe-se então que a crescente necessidade de utilização e ocupação do solo 

causado pelo desenvolvimento social e econômico fez surgir conflitos pelo uso do recurso 

natural como a utilização da água dos rios para a irrigação de diferentes culturas prejudicando 

a qualidade da água para o consumo humano; o uso e ocupação de áreas de preservação 

permanente, tanto as de beira de rio como as de encostas e topo de morro e a falta da 

identificação da reserva legal nas propriedades rurais (CARDOSO NETO, 2007). 

Já Nardini (2009) resume os conflitos de uso considerando apenas as ocupações 

inadequadas do solo dentro de áreas protegidas por lei. Neste contexto, Oliveira et al (2008) 

complementam que somente as classes de uso resultantes de intervenção humana caracterizam 

conflito de uso. 

Diante do que foi discutido, vê-se a necessidade da busca pelo entendimento da 

conjuntura ambiental de áreas da reforma agrária, considerando, essencialmente, o conflito de 
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uso no que tange às áreas de preservação permanente e reservas legais dessas propriedades 

rurais. 

Entretanto, poucos ou insuficientes são os estudos que buscam tais respostas, 

resultando, na maioria das vezes em diagnósticos dos próprios projetos de assentamentos sem 

a compreensão de seu impacto na região em que se insere. 

Em seus estudos, Le Tourneau e Bursztyn (2010) afirmam que não se 

surpreendem com o fato de que os assentamentos tenham uma proporção importante no total 

acumulado do desmatamento da Amazônia, mesmo considerando desigual a comparação de 

projetos de assentamentos com centenas ou milhares de famílias em relação a grandes 

fazendeiros individuais.  

Há que se entender, portanto, que os assentamentos rurais possuem 

especificidades que a diferem do restante das unidades rurais. Desde o momento de sua 

criação, que por vezes ocorre em áreas com degradações ambientais pré-existentes, ou até 

mesmo a influência das atividades que são realizadas em seu entorno.  

Desta forma percebe-se que ao analisar ambientalmente áreas de reforma agrária é 

fundamental considerar as diferentes características das regiões onde estão inseridas, além de 

considerar a potencialidade dos assentamentos rurais em interferir no ambiente, ao exemplo 

do que sugere Tourneau e Bursztyn (2010) ao afirmarem que o aumento na quantidade de 

famílias inseridas em uma área de estudo é diretamente proporcional à quantidade de área 

desmatada. 

Nesse contexto, devem-se buscar estudos mais abrangentes, em se tratando da 

dinâmica da vegetação, contemplando as alterações no meio ambiente ocorridas dentro e 

também fora dos assentamentos rurais. 

Com o intuito de definir como área de estudo um território que possibilite avaliar 

melhor os impactos ambientais concebidos pela questão da reforma agrária, verificou-se que, 

em estudos de Martins (2008) a bacia hidrográfica é identificada como uma importante 

unidade de planejamento e gerenciamento territorial, sendo modelada pelas condições 

geológicas e climáticas locais, visto que todos os componentes dela estão interligados. 

Machado (2002) acrescenta ainda que uma ação localizada feita em qualquer ponto da bacia 
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pode ser percebida a quilômetros de distância, o que reforça o conceito de uma unidade 

ecossistêmica e morfológica que melhor reflete os impactos das interferências antrópicas no 

meio ambiente. Pode-se afirmar então que a bacia hidrográfica reflete sistematicamente todos 

os efeitos e degradações nela contidas. 

Assim, credita-se à identificação das bacias hidrográficas como unificadoras dos 

processos ambientais e das interferências humanas, à sua adoção como unidade de pesquisa, 

permitindo a avaliação da qualidade e sustentabilidade ambiental (LIMA, 2005). Há que se 

considerar então a influência externa das áreas do entorno do assentamento, ou mesmo das 

áreas inseridas na mesma bacia hidrográfica para avaliação da situação ambiental local. 

Diante deste cenário, o presente artigo objetiva, por meio de técnicas de 

geoprocessamento, identificar e caracterizar diferentes sub-bacias hidrográficas no Estado de 

Goiás, prioritárias para análises ambientais considerando o conflito de uso em relação às áreas 

de preservação permanente, contextualizando as áreas de reforma agrária. 

Tal seleção procederá considerando a localização geográfica dos assentamentos 

rurais, em relação a três variáveis: quantidade de projetos, a área que estes ocupam no 

território, e a quantidade de famílias assentadas. 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DOS ASSENTAMENTOS EM GOIÁS, POR 

MICRORREGIÕES 

A identificação e mapeamento dos assentamentos rurais que estão inseridos no 

Estado de Goiás foram realizados utilizando dados geográficos e tabulares disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com um recorte temporal 

que compreende os assentamentos rurais criados até o mês de maio do ano de 2012. O acesso 

aos dados procedeu-se pela internet e diretamente na Superintendência Regional de Goiás 

(SR-04). 

Dentre os dados tabulares utilizados está a relação de dados constantes do Sistema 

de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), com informações básicas dos 

assentamentos rurais criados em Goiás (SR-04) tais como: 
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• Código e Nome do Projeto de Assentamento; 

• Município sede; 

• Área em hectares; 

• Número de famílias; 

• Tipo, número e data do Ato de Criação do assentamento; 

• Forma e data da obtenção do imóvel. 

O INCRA disponibilizou ainda as plantas topográficas digitais em formato CAD 

(computer-aided design) de todos os assentamentos sob jurisdição da SR-04, sendo então 

convertidos para o formato shape (shp), tornando possível a associação dos polígonos 

referentes aos perímetros dos projetos aos atributos dos dados tabulares anteriormente citados. 

Organizou-se um banco de dados georreferenciados em ambiente de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) integrando os polígonos referentes aos assentamentos de 

Goiás, aos dados geográficos que dividem o Estado de Goiás em microrregiões. 

O recorte espacial considerando as microrregiões possibilita uma análise simplificada, 

porém, ainda detalhada. Isso se dá ao passo que são atribuídos para cada microrregião o 

número de assentamentos rurais existentes, o número de famílias assentadas e a quantidade de 

área ocupada pelos assentamentos. Essa associação é feita considerando os municípios sede 

que constituem a aludida microrregião, como pode ser visualizado na tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Microrregiões de Goiás (SR-04) que possuem assentamentos rurais. 

  
N° de  

Assentamentos 
N° de Famílias 

Assentadas 

Área Ocupada Por 
Assentamentos 

(hectares) 

M
ic

ro
rr

eg
iõ

es
 

Anápolis 11 336 10062,9654 
Anicuns 1 12 313,0410 
Aragarças 18 1333 78265,3484 
Catalão 3 159 7040,3766 
Ceres 17 733 30307,4336 
Entorno De Brasília 8 576 23951,5335 
Iporá 10 415 14815,9437 
Meia Ponte 6 223 7085,3930 
Pires Do Rio 4 104 3643,6713 
Porangatu 65 3903 220263,8708 
Quirinópolis 10 238 6857,3547 
Rio Vermelho 46 1408 60186,4524 
Sao Miguel Do 
Araguaia 

27 2189 87897,6983 

Sudoeste De Goiás 52 2574 97916,4066 
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Vale Do Rio Dos 
Bois 

8 520 17487,0026 

 Total 286 14723 666094,4919 

Fonte: O autor, 2013. 

4.3 DEFINIÇÃO DAS MICRORREGIÕES PRIORITÁRIAS PARA ANÁLISES 

AMBIENTAIS 

Verificou-se que as microrregiões que contém um maior número de 

assentamentos são: Porangatu, Sudoeste de Goiás e Rio Vermelho. Em termos de área 

ocupada por assentamentos destacaram-se as de: Porangatu, São Miguel do Araguaia, 

Sudoeste de Goiás e microrregião de Aragarças. Considerando o número de famílias 

assentadas, citam-se as regiões: Porangatu e o Sudoeste de Goiás com resultados maiores que 

as demais. 

Para melhor visualizar e analisar os dados desta correlação, esses valores foram 

atribuídos ao dado geográfico vetorial correspondente às microrregiões, de feições poligonais, 

por meio de associação de tabelas. 

Posteriormente as microrregiões foram classificadas produzindo um ranking onde 

se consideraram três critérios (número de assentamentos, número de famílias assentadas e 

área ocupada por assentamentos) recebendo, com mesmo peso de importância, notas de zero a 

um (0-1), onde a microrregião com menor valor do respectivo critério recebe nota zero e a 

microrregião com maior valor por sua vez recebe nota 1. 

Produziu-se então a média das notas dos três critérios associados às microrregiões, 

possibilitando uma visualização de forma clara e concisa das diferentes situações em cada 

microrregião com relação à presença de assentamentos, por meio de mapeamento, seguindo 

uma escala de prioridade de seleção para análises ambientais, visualizado na figura 4.1. 
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Figura 4.1: Microrregiões de Goiás classificadas por prioridade de análises ambientais. Recorte referente a maio 

de 2012. 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

Além das microrregiões já citadas, a Microrregião Vale do Rio dos Bois também 

merece destaque por conter em seu território o primeiro assentamento do Estado de Goiás em 

que, desde o processo de desapropriação buscou-se um planejamento ambiental onde tanto o 

INCRA quanto as famílias assentadas se comprometiam a preservar as reservas existentes e 

até mesmo recuperar as áreas já degradadas. Esse comprometimento ambiental foi firmado em 

junho de 2001 por meio de um Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de 

Conduta (TAC).  A experiência deste tipo de planejamento foi no Assentamento Canudos 

localizado nos municípios de Palmeiras, Guapó e Campestre de Goiás e que contem em seu 

interior uma Reserva Particular de Patrimônio Natural datada do ano de 2000 (HORA, 2003).  

Segundo Hora (2003) desde a elaboração do Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento Canudos buscou-se cumprir esse compromisso, onde os lotes foram dispostos 
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de forma a minimizar custos de infraestrutura e priorizar a preservação da fauna e flora, 

aglutinando áreas de reservas por meio de corredores ecológicos. 

Desta forma, após analisar a distribuição espacial dos assentamentos rurais 

considerando as variáveis: quantidade de assentamentos por municípios, quantidade de 

famílias assentadas por municípios, área territorial ocupada por assentamentos e situação 

ambiental dos assentamentos, foi possível identificar um recorte de cinco microrregiões de 

maior relevância, na interface reforma agrária/situação ambiental, sendo elas: 

• Microrregião Porangatu; 

• Microrregião Sudoeste de Goiás; 

• Microrregião Rio Vermelho; 

• Microrregião Aragarças e 

• Microrregião Vale do Rio dos Bois 

4.4 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SUB-BACIAS PARA ANÁLISES 

AMBIENTAIS 

Conceitualmente, Medeiros et al (2011) definem bacia hidrográfica como um 

conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A noção de bacia 

hidrográfica obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água, 

cursos d’água principais, afluentes e subafluentes. 

O desmembramento das bacias hidrográficas é denominado de sub-bacias, que 

segundo Teodoro et al (2007), são áreas de drenagem dos tributários do curso d’água 

principal. Outro termo bastante comum para especificar uma subdivisão da bacia é o de 

microbacia, definido por Faustino (1996) apud Teodoro et al (2007) por possuir toda sua área 

com drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, onde várias microbacias formam 

uma sub-bacia, sendo a área de uma microbacia inferior a 100 km², ou 10.000 hectares. Desta 

forma, este estudo adotará a sub-bacia como unidade de estudo. 

Em um processo inicial, buscou-se identificar as sub-bacias utilizando o estudo5 

coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente que 

                                                 
5 Estudo detalhado na Resolução Nº 30 de 11 de dezembro de 2002 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH). 
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classifica e codifica as bacias hidrográficas brasileiras segundo metodologia desenvolvida 

pelo engenheiro brasileiro Otto Pfafstetter.  Pelo referido trabalho, o estado de Goiás insere-se 

nas bacias hidrográficas do rio Tocantins, rio Javaés, rio São Francisco e rio Paraná, além da 

região hidrográfica 69.  

Assim sendo, cinco sub-bacias foram identificadas e selecionadas em áreas 

consideradas prioritárias para análises ambientais, como pode ser visualizado na figura 4.2. 

 
Figura 4.2: Sub-bacias hidrográficas de Goiás, selecionadas para estudo. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

4.4.1 Delimitação de sub-bacias hidrográficas por meio de técnicas de geoprocessamento. 

Ferreira et al (2011) afirma que antes do desenvolvimento e difusão dos mapas 

digitais e programas computacionais de Sistemas de Informações Geográficas, a delimitação 

de bacias hidrográficas era executada a partir de cartas topográficas analógicas, traçando-se, 

em torno da drenagem considerada e a partir dos pontos mais elevados da região, a linha dos 
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divisores de água. Os métodos automáticos que adotam critérios bem definidos podem obter 

um melhor resultado em relação aos métodos manuais (DIAS et al 2004). Para tal, são 

utilizados Modelos Digitais de Elevação (MDE) que podem ser obtidos por meio de 

vetorização e interpolação de curvas de nível a partir de uma carta topográfica, além de dados 

aéreos e orbitais, conforme esclarecem Dias et al (2004) e Furnans (2001). 

Dados altimétricos de escala global começaram a ser disponibilizados a partir de 

2004 com a iniciativa da agência espacial norte-americana (NASA) em parceria com o Centro 

Aeroespacial Alemão (DLR) e a Agência Espacial Italiana (ASI), responsáveis pela Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM), com resolução espacial de 90 metros. Além deste, em 

2009, através de parceria entre o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão 

(METI) e a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) foi elaborado o Modelo Digital de 

Elevação Global (GDEM) que possui resolução espacial de 30 metros (FERREIRA et al, 

2011). 

Ainda, segundo Ferreira et al (2011), dados de relevo Topodata, que por meio de 

métodos de geoestatística, foram produzidos a partir do SRTM3 (90 metros) com o intuito de 

estimar níveis de detalhamento (30 metros) que resultam em mapeamento de bacias 

hidrográficas com bastante precisão, sendo então recomendada sua utilização. 

Isso posto, obteve-se o Modelo Digital de Elevação, Topodata, disponibilizado no 

site do projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), abrangendo as áreas 

selecionadas para o estudo. 

Com os dados digitais de relevo, fez-se possível extrair as sub-bacias utilizando 

técnicas de geoprocessamento. Para tal, algumas operações sobre o modelo digital de 

elevação foram realizadas em sequência. Primeiramente realizou-se o mapeamento da direção 

de fluxo, seguido do mapeamento de acumulação de fluxo, posteriormente, procedeu-se a 

delimitação da rede de drenagem. Esses mapas, associados, permitiram o delineamento das 

sub-bacias hidrográficas6. 

                                                 
6 Para verificação detalhada do procedimento de delimitação automática de bacias hidrográficas usando dados de 
sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento, consultar Medeiros et al,( 2011). 
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As sub-bacias extraídas desse processo são referentes às mesmas já selecionadas 

anteriormente seguindo o mapeamento realizado pela Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente, porém com uma maior precisão, por se tratar de dados mais 

consistentes (FERREIRA et al, 2011). 

Na tabela 4.2 estão identificadas e quantificadas as aludidas sub-bacias. 

Tabela 4.2: Sub-bacias hidrográficas de Goiás, selecionadas para estudo. 

Sub-bacia Microrregião Municípios 
Número de 

Assentamentos 
Famílias 

Assentadas 

Área da sub-
bacia 

(hectares) 
Sub-bacia 

do Rio 
Crixás-

Açu 

Porangatu 
Porangatu, 

Mutunópolis 
e Amaralina 

08 340 118.168,2047 

Sub-bacia 
do Rio 
Claro 

Sudoeste de 
Goiás 

Rio Verde, 
Jataí, 

Aparecida do 
Rio Doce e 
Cachoeira 

Alta 

09 550 473.239,0531 

Sub-bacia 
do Rio 

Vermelho 
Rio Vermelho 

Itapirapuã, 
Guaraíta e 

Goiás 
22 673 212.899,8835 

Sub-bacia 
do Rio do 

Peixe 
Aragarças 

Baliza e 
Doverlândia 

05 716 161.956,8315 

Sub-bacia 
do Rio dos 

Bois 

Goiânia e Vale 
do Rio dos 

Bois 

Guapó, 
Palmerias de 

Goiás e 
Campestre de 

Goiás 

01 329 33.907,5958 

Fonte: O autor, 2013. 

4.4.2 Sub-bacias do Rio Crixás-Açu 

Situada na microrregião Porangatu, a sub-bacia do Crixás-Açu, objeto de estudo, 

possui uma área de 118.168,2047hectares, sendo compreendida entre as coordenadas UTM 

8508870 N e 8461965 N e 644238 E e 686239 E, fuso 22, datum Sirgas 2000. O principal 

curso d’água no interior da sub-bacia é o Rio Gregório, definidor das divisas entre os 

municípios de Mutunópolis e Amaralina. Além destes, o município de Porangatu também está 

inserido na sub-bacia e corresponde por grande parte desta área de estudo. A localização da 

sub-bacia pode ser visualizada na figura 4.3. 
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Figura 4.3: Sub-bacia do Rio Crixás-Açu. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

Ao todo, são 11 assentamentos nesta sub-bacia, e ocupam 16.840,4499 hectares, 

abrigando um total de 340 famílias, o que representa em média, 49,5 hectares/família. Em se 

tratando de área em hectares ocupada por família, o Assentamento Samurai possui uma média 

de 75,03 hectares/família, maior média dentre os demais. 

Todos os assentamentos inseridos nesta sub-bacia possuem quantidade suficiente 

de reserva legal demarcada, ou seja, são identificados como de situação “verde”. Quanto ao 

licenciamento ambiental, apenas o Assentamento Ferrão I, que abriga 45 famílias, está 

regularizado. Os dados detalhados de cada assentamento podem ser visualizados na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: Situação ambiental dos assentamentos no interior da sub-bacia do Rio Crixás-Açu. 

  Data de criação Famílias LIO 
Situação da 

Reserva 
Legal 

Área 
(hectares) 

% 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

 

Samurai 06/11/1997 58 Não Verde 4352,1116 3,7 

Padre Josimo 29/09/2004 49 Não Verde 2124,2413 1,8 

Ferrão I 15/07/2005 45 Sim Verde 2217,3909 1,9 
Joaquim 
Santana 

17/11/2005 13 Não Verde 540,0932 0,5 

Feliciano de 
Freitas 

19/12/2005 13 Sim Verde 631,7334 0,5 

Josué de 
Castro 

30/08/2007 32 Não Verde 1396,8856 1,2 

Anita 
Mantuano 

31/10/2007 39 Não Verde 1705,6463 1,4 

Imperatriz 18/08/2008 16 Não Verde 913,8843 0,8 

Emilio Zapata 06/07/2009 18 Não Verde 670,4609 0,6 

Pablo Neruda 21/09/2009 16 Não Verde 690,2014 0,6 

Mutun 09/11/2009 41 Não Verde 1597,801 1,4 

Demais áreas - - - - 101.327,7548 85,7 

 Total  340   118.168,2047 100 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

4.4.3 Sub-bacias do Rio Claro 

Situada na microrregião Sudoeste de Goiás, que se destaca por ser a maior 

produtora de produtos agrícolas do estado de Goiás (SILVA, 2010), e com uma área de 

473.239,0531 hectares, a sub-bacia do Rio Claro, objeto de estudo, está compreendida entre 

as coordenadas UTM 8091311N e 7967733N e 380049E e 503862E, fuso 22, datum Sirgas 

2000. 

A sub-bacia tem como principais cursos d’água em seu interior, o Rio Claro, o 

Ribeirão Paraíso, além do Rio Doce, que marca a divisa entre os municípios de Rio Verde e 

Jataí. Os municípios de Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta também estão inseridos na 

sub-bacia analisada. 

A rodovia BR-060 que liga a capital do Brasil, Brasília, ao município de Bela 

Vista no estado de Mato Grosso do Sul (MS), é a principal infraestrutura viária contida na 

sub-bacia (figura 4.4). 
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Figura 4.4: Sub-bacia do Rio Claro. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

Nesta área de estudo estão inseridos 09 assentamentos que contemplam 550 

famílias, que ocupam um total de 14.122,1496 hectares, o que corresponde a 

aproximadamente 3% da área total da sub-bacia. Dentre os assentamentos, destaca-se o 

Assentamento Rio Paraíso, por ser o maior e mais antigo em relação aos demais, e ainda não 

possuir a licença de instalação e operação, assim como não possuir área destinada para reserva 

legal.  

Os dados referentes aos demais assentamentos presentes na sub-bacia selecionada, 

podem ser visualizados na tabela 4. 4. 
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Tabela 4.4: Situação ambiental dos assentamentos no interior da sub-bacia do Rio Claro. 

  
Data de 
criação 

Família
s 

LIO 
Situação da 

Reserva 
Legal 

Área 
(hectares) 

% 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

 

Rio Paraíso 27/12/1989 176 Não Vermelho 5558,0714 1,2 

Água Bonita 03/03/1998 21 Não Vermelho 1078,9269 0,2 

Santa Rita 04/05/1998 23 Sim Verde 961,5637 0,2 
Vale do Sonho/Rio 

Preto 
27/01/1999 25 Sim Verde 1088,9589 0,2 

Rio Verdinho 03/02/1999 27 Sim Verde 655,2896 0,1 

Rio Claro 20/08/2001 17 Sim Verde 667,1496 0,1 

Rio Doce 27/05/2002 14 Não Verde 519,4572 0,1 
Nossa Senhora de 

Guadalupe 
30/04/2007 85 Não Verde 1331,011 0,3 

Terra e Liberdade 31/10/2007 162 Não Verde 2261,7213 0,5 

Demais áreas - - - - 459116,9035 97 

 Total  550   473239,0531 100 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

 

4.4.4 Sub-bacias do Rio Vermelho 

Com uma área de 212.899,8835 hectares, a sub-bacia do Rio do Rio Vermelho, 

selecionada para estudo, está situada na Microrregião Rio Vermelho, contêm partes dos 

municípios de Itapirapuã, Guaraíta e Cidade de Goiás e fica entre as coordenadas UTM 

8270063N e 8220584N e 544146E e 607065E, fuso 22, datum Sirgas 2000. Os principais 

cursos d’água no interior das sub-bacias são o Rio do Bugre, Rio Vermelho, Ribeirão Forte e 

Rio Uva. É cortada pela importante rodovia GO-070, que liga a capital, Goiânia, ao noroeste 

do estado, importante rota para o turismo em Goiás. Essa situação está ilustrada na figura 4.5. 
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Figura 4.5: Sub-bacia do Rio Vermelho. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

A sub-bacia conta ainda com parte do Parque Estadual da Serra Dourada, que na 

sua totalidade conta com uma área de 28.742,272 hectares, segundo dados disponibilizados 

pelo SIEG, e foi criado pelo Governo do Estado de Goiás a partir do decreto nº 5.768 de 05 de 

junho de 2003, com o objetivo preservar as nascentes, os mananciais, a flora, a fauna, as 

belezas cênicas, bem como controlar a ocupação do solo da região, podendo conciliar a 

proteção da fauna, da flora e das belezas naturais com a utilização para fins científicos, 

econômicos, técnicos e sociais (GOIAS, 2003). 

Ao todo, são 22 assentamentos inseridos nas sub-bacias do Rio Vermelho, 

somando uma área de 25.076,4156 hectares, o que corresponde a aproximadamente 12% da 

área total da sub-bacia, e abrigam 673 famílias. Entre estes, está o Assentamento Mosquito, 

criado no ano de 1986, é o primeiro assentamento a ser criado no Estado. Estes dados 

detalhados podem ser visualizados na tabela 4.5. 
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Tabela 4.5: Situação ambiental dos assentamentos no interior da sub-bacia do Vermelho. 

  
Data de 
criação 

Famílias LIO 
Situação da 

Reserva 
Legal 

Área 
(hectares) 

% 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

 

Mosquito 17/10/1986 43 Sim Verde 1.785,8408 0,8 
São João do 

Bugre 
25/04/1988 9 Não Verde 454,8082 0,2 

Retiro Velho 20/10/1989 20 Não Vermelho 609,7754 0,3 
Acaba Vida II 03/09/1991 4 Sim Verde 272,1339 0,1 

Rancho Grande 03/09/1991 21 Sim Verde 799,0390 0,4 
Retiro 03/09/1991 23 Sim Verde 739,5901 0,3 

São Felipe 03/09/1991 13 Não Verde 673,5219 0,3 
Lavrinha 06/02/1995 28 Não Verde 718,7043 0,3 

São Carlos 06/02/1995 156 Não Vermelho 5.714,2297 2,7 
Mata do Baú 09/04/1996 41 Não Verde 1.620,7227 0,8 

Novo Horizonte 16/05/1996 22 Não Verde 1.011,8498 0,5 
Paraíso 14/10/1996 38 Não Verde 1.279,0092 0,6 

Buriti Queimado 07/11/1996 26 Não Verde 1.196,6600 0,6 
União Buriti 14/11/1996 31 Não Verde 754,0343 0,4 

Holanda 30/12/1996 31 Não Verde 1.300,2835 0,6 
Bom Sucesso 30/05/1997 30 Não Verde 1.712,7620 0,8 

Baratinha 02/10/1997 15 Não Verde 762,9305 0,4 
Vila Boa 17/10/1997 13 Sim Verde 793,2106 0,4 

Engenho Velho 09/12/1997 30 Não Verde 1.122,2894 0,5 
Magali 05/03/1998 8 Sim Verde 423,2569 0,2 
Varjão 05/03/1998 19 Sim Verde 1.090,7149 0,5 

Serra Dourada 17/12/1999 15 Sim Verde 241,0485 0,1 
Demais Áreas - - - - 187.823,4679 88,2 

 Total  673   212.899,8835 100 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

4.4.5 Sub-bacias do Rio do Peixe 

Com uma área de 161.956,8315 hectares, a sub-bacia do Rio do Peixe contém 

partes dos municípios de Baliza e Doverlândia e está compreendida entre as coordenadas 

UTM 8217301N e 8160443N e 319145E e 369344E, fuso 22, datum Sirgas 2000. 

A sub-bacia do Rio do Peixe é banhada pelo Rio Araguaia, um dos grandes rios 

do Brasil, e que marca a divisa entre Goiás e o estado do Mato Grosso. É inserida na Alta 

Bacia do Rio Araguaia, que segundo Castro (2005), vem sofrendo transformação intensa de 

usos desde meados do século passado pela fronteira agrícola com a ocupação rápida do bioma 

cerrado. O principal curso d’água no interior da sub-bacia é o Rio do Peixe, que marca a 

confrontação entre os municípios de Baliza e Doverlândia. A figura 4.6 ilustra com detalhes a 

situação da sub-bacia. 
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Os cinco assentamentos presentes na sub-bacia ocupam 48.702,8345 hectares, 

todos possuem áreas destinadas á reserva legal, e regularizadas e com quantidade suficiente, 

porém apenas 03 possuem LIO`s emitidas pelo órgão licenciador. 

 
Figura 4.6: Sub-bacia do Rio do Peixe. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

O Assentamento Oziel Alves Pereira está entre os assentamentos contemplados na 

sub-bacia, e destaca-se por ser segundo maior assentamento de Goiás, e o que abriga o maior 

número de famílias. Essa situação dos assentamentos inseridos na área de estudo está 

detalhada na tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Situação ambiental dos assentamentos no interior da sub-bacia do Rio do Peixe. 

  
Data de 
criação 

Famílias LIO 
Situação 

da Reserva 
Legal 

Área 
(hectares) 

% 

en
ta

m
en to
s Bebedouro 06/11/1997 35 Não Verde 4247,2694 2,6 

Oziel Alves Pereira 21/06/2004 553 Sim Verde 38714,7828 23,9 
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Vitoria do Nativo 22/12/2004 33 Sim Verde 1072,9620 0,7 

Nova Aliança 24/02/2005 9 Não Verde 430,6000 0,3 

Vale do Araguaia 15/03/2005 86 Sim Verde 4237,2203 2,6 

Demais áreas     117491,2173 72,5 

Total   716   161956,8315 100 
Fonte: INCRA/SR04. Organizado pelo autor. 

 

4.4.6 Sub-bacias do Rio dos Bois 

Situada parte na Microrregião Goiânia e parte na Microrregião Vale do Rio dos 

Bois, a sub-bacia do Rio dos Bois selecionada para estudo conta com uma área de 

33.907,5958 hectares, e abriga partes dos municípios de Guapó, Palmeiras de Goiás e 

Campestre de Goiás, e fica entre as coordenadas UTM 8147224N e 8128504N e 619151E e 

645330E, fuso 22, datum Sirgas 2000. O principal curso d’água no interior da sub-bacia é o 

Rio dos Bois, e conta com importante malha viária estadual, sendo cortada pelas rodovias 

GO-050 e GO-156, além da Ferrovia Norte-Sul que está em construção. A figura 4.7 ilustra 

com detalhes a situação da sub-bacia. 

 



66 

 

 

 

 
Figura 4.7: Sub-bacia do Rio dos Bois. 

Fonte: INCRA/SR04 e SIEG. Organizado pelo autor. 

A sub-bacia do Rio dos Bois que será objeto de análise neste estudo contêm 

apenas um assentamento em seu interior, o Assentamento Canudos, que abriga 329 famílias e 

tem sua situação ambiental regularizada, no que diz respeito ao licenciamento e reserva legal, 

como pode ser constatado na tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Situação ambiental dos assentamentos no interior da Sub-bacia do Rio dos Bois. 

Assentamento  
  

Data de 
criação 

Famílias LIO Situação 
da Reserva 

Legal 

Área 
(hectares) 

% 

Canudos 17/3/2000 329 Sim Verde 12.657,9259 37,3 

Demais áreas x x x x 21249,6699 62,7 
  Total   329     33.907,5958 100 

Fonte: INCRA SR-04. 
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O Assentamento Canudos, está situado na divisa entre os municípios de Palmeiras 

de Goiás, Guapó e Campestre de Goiás, e compreende uma área de 12.657,9259 hectares. Foi 

planejado no período de 2000-2002 e efetivamente implantado no ano de 2003, com a 

conclusão do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) pela Universidade Federal 

de Goiás (CALAÇA, 2002). 

Hora (2003) relata que o planejamento da área, focado no conceito de 

microbacias, buscou um “modelo de assentamento” que fosse referência ambiental em termos 

de planejamento de recursos hídricos e proteção florestal, sendo que 55,08% da área foram 

classificados como APP`s, reserva legal, reserva particular do patrimônio natural (RPPN) e 

corredores ecológicos ou matas. 

Em relação à situação ambiental, o Assentamento Canudos teve sua LIO expedida 

na data de 16/06/2008 e a situação da sua Reserva Legal é verde, ou seja, não há 

impedimentos para os assentados conseguirem licenças de desmatamento junto ao órgão 

ambiental, e nem para receber créditos como o Pronaf. 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seleção de sub-bacias hidrográficas como unidade de estudo no campo 

ambiental permite compreender os reflexos da interferência humana, especificamente em 

relação à supressão de cobertura vegetal em APP’s. A proposta de seleção de sub-bacias 

contextualizando áreas específicas da reforma agrária possibilita análises que não se reduzem 

apenas em diagnósticos dos assentamentos separadamente, mas sim compreender a dinâmica 

da vegetação no seu entorno, possibilitando identificar as influências que essas áreas podem 

exercer entre elas. 

Uma parte importante do processo de seleção de sub-bacias passa pela 

espacialização dos assentamentos no Estado de Goiás, possibilitando hierarquizar diferentes 

regiões, nesse caso as microrregiões, em que foram consideradas a quantidade de 

assentamentos rurais existentes, a quantidade de famílias assentadas e a área de ocupação 

destes assentamentos em cada microrregião. Tais variáveis, teoricamente, podem indicar 

situações que afetam de forma mais impactante no meio ambiente, principalmente em relação 

à supressão de cobertura vegetal. 
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Nesse contexto, a utilização de técnicas de geoprocessamento, por meio de 

manipulação de dados em um ambiente de Sistema de Informações Geográficas, se mostrou 

eficiente na determinação dessas áreas de estudo, associando as posições geográficas das 

áreas de reforma agrária, correlacionando atributos específicos, como de quantidade de 

famílias assentadas, a diferentes regiões do Estado de Goiás, além de permitir maior precisão 

na delimitação das sub-bacias com o uso de modelos digitais de terreno. 

Ressalta-se ainda que, para se analisar a situação ambiental dos assentamentos de 

forma mais eficiente, há que se apreciar o processo histórico de ocupação dessas áreas, de 

maneira a não responsabilizar os atuais beneficiários da reforma agrária por uma degradação 

ambiental pré-existente, considerando a data de imissão de posse do imóvel pelo INCRA.  

Desta forma, faz-se necessário uma análise ambiental nas áreas de reforma agrária, 

inserindo a variável temporalidade, que contemple o momento de criação dos assentamentos, 

possibilitando verificar se os conflitos de uso foram provocados pelos assentados ou se a 

degradação se caracteriza como uma situação que antecede à criação do assentamento. 
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5 CONFLITOS DE USO EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE 

GOIÁS: ASSENTAMENTOS RURAIS E SUA RELAÇÃO COM O ENTORNO 

Resumo: No Estado de Goiás foram implantados 286 assentamentos rurais até maio de 2012, 
distribuídos em 77 municípios, sob jurisdição da Superintendência Regional do INCRA/SR-
04. A preocupação ambiental em relação aos assentamentos rurais tornou-se presente e 
relevante após o processo de normatização do licenciamento ambiental nas áreas de reforma 
agrária. Todavia, as análises tomaram o assentamento como unidade única e pouco 
consideraram a sua relação com o entorno imediato. Torna-se necessário analisar 
ambientalmente os assentamentos considerando sua inserção em um contexto de área de 
estudo maior, nesse caso, em sub-bacias hidrográficas, além de verificar quando as 
degradações na vegetação nativa do cerrado, especialmente em áreas protegidas por lei, 
ocorreram, inserindo aí a variável temporalidade. Dessa forma, esse estudo objetivou 
espacializar e revelar os dados de conflito de uso dentro e fora dos assentamentos, levando em 
consideração diferentes temporalidades, usando como ferramenta técnicas de 
geoprocessamento em diferentes sub-bacias hidrográficas de Goiás. Os resultados revelaram a 
eficiência em se usar sub-bacias hidrográficas como unidade de estudo em análises ambientais 
de áreas da reforma agrária, pois demonstra o reflexo das atividades nela exercidas, além de 
evidenciar, a importância dos assentamentos na preservação da vegetação nativa do cerrado e 
dos recursos hídricos ao longo dos anos. 

Palavras-chave: Reforma agrária, preservação ambiental, geoprocessamento. 

 

Abstract: In the State of Goiás, 286 rural settlements were established up to May 2012, they 
are distributed in 77 cities under the jurisdiction of the Regional Superintendence of 
INCRA/SR-04. The environmental preoccupation in relation to rural settlements has come 
present and relevant after the standardization of the process of environmental licensing in the 
areas of agrarian reform. However , the analyzes considered the settlement as a single unit and 
almost did not considered its relationship with the immediate surroundings. It was necessary 
to analyze environmentally the settlements and considers its inclusion in a context of bigger 
study area, in this case , the sub -basins, and also check  the degradations in the native cerrado 
vegetation, especially in areas protected by law, inserting the time variable. Thus, this study 
aimed to spatialize and reveal conflict data used inside and outside of the settlements, 
considering different periods of time, using GIS techniques as a tool in different sub -basins 
of Goiás. The results revealed the efficiency in using sub -basins as units of study in 
environmental analysis of agrarian reform areas, because it shows the reflection of the 
activities that are carried in it, and highlighted the importance of preservation of the 
settlements in native cerrado vegetation and water resources over the years. 

Keywords: agrarian reform, environmental preservation,  geoprocessing. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

A criação de novos assentamentos vem sempre acompanhada de preocupações por 

parte da sociedade, em especial na relação reforma agrária x preservação ambiental. De fato, 

muitos são os estudos que tratam dessa relação, todavia o foco geralmente se limita à região 

amazônica, ao exemplo de Le Tourneau (2010) que sugere a incompatibilidade da política de 

reforma agrária na Amazônia Legal com as especificidades ambientais da região relacionando 

o desmatamento ocorrido nessas áreas à participação efetiva dos colonos, e ainda Batistella 

(2004) que trata do impacto ambiental gerado pelos assentamentos na Amazônia e discute 

metodologias de análises ambientais, focando no uso das geotecnologias como ferramentas 

indispensáveis no entendimento da dinâmica de colonização.   

    A necessidade de se discutir os impactos causados pela inserção de novos 

assentamentos em diferentes regiões é evidente. Todavia, devem-se levar em consideração as 

especificidades de cada região no momento de realizar alguns estudos ambientais, como de 

impactos causados por desmatamentos em áreas de reforma agrária. Balizar diagnósticos 

ambientais em assentamentos criados no bioma cerrado por estudos realizados na região 

amazônica pode trazer resultados incongruentes, se levarmos em consideração os diferentes 

tipos de atividades exercidas e a história de ocupação ocorrida nos dois biomas. 

Há que se destacar que o problema de supressão vegetal existente no cerrado, que 

no ano de 2006 já se estimava em 39% do total do bioma (FERREIRA, 2007), não pode ser 

atribuído à reforma agrária, mas sim como um problema causado por muitos atores. Deve-se 

considerar ainda, as diferentes condições de impacto ambiental ao se analisar modos 

produtivos tão distintos, dentre eles aquele adotado pelas populações camponesas frente ao 

tipo de tecnologia e mecanização adotada nos latifúndios (FERNANDES, 2005). 

Dessa forma, vê-se a necessidade crescente de dispensar uma atenção cada vez 

maior ao cerrado, considerando o acelerado processo de supressão vegetal existente nesse 

bioma, e o aumento significativo de assentamentos nele inseridos nos últimos 10 anos 

(INCRA, 2012). 

Composto por 97% do seu território pelo Bioma Cerrado (IBGE, 2004), o Estado 

de Goiás possui, 286 assentamentos rurais, distribuídos em 77 municípios no Estado, sob 
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jurisdição do INCRA SR-04 (Superintendência Regional do INCRA em Goiás) até o mês de 

maio do ano de 2012. A área total dos assentamentos equivale a mais de 662.000 hectares, 

abrigando próximo de 14.700 famílias (INCRA SR-04).  Isso equivale a um ou mais 

assentamentos rurais nos municípios sedes. 

A busca pelo entendimento das alterações da vegetação nas áreas de reforma 

agrária no Estado de Goiás é um exercício no qual se exige cautela. Antes de se atribuir aos 

assentados a ausência de vegetação nativa do cerrado nessas áreas, faz-se necessário, 

principalmente, entender o dinamismo da vegetação na região em que se insere, ou seja, 

averiguar quando o desmatamento detectado ocorreu, inserindo nesse contexto a variável 

temporalidade. 

Spavorek (2003) ressalta que desmatamentos em áreas de reforma agrária podem 

ser atribuídos à necessidade de supressão vegetal a fim de implementar processos produtivos 

por parte dos assentados, ou podem ser passivos herdados no momento de criação do próprio 

assentamento. Nota-se então, a importância ainda maior da averiguação de temporalidade na 

questão de supressão de vegetação nativa em áreas protegidas por lei, como as Áreas de 

Preservação Permanente 7  (APP), visto que, por vezes, imóveis com acentuado nível de 

degradação ambiental são desapropriados por se caracterizarem improdutivos, sendo 

destinados à reforma agrária. 

Assim, ao se verificar a ausência de vegetação nativa em assentamentos da 

reforma agrária, principalmente em áreas de preservação, o que caracteriza o conflito de uso, 

torna-se extremamente importante averiguar se foi realizado antes ou depois da imissão na 

posse do imóvel pelo INCRA. 

Nesse contexto, a análise do desmatamento seja de área particular ou de 

assentamento rural, requer identificar o tipo de procedimento adotado, o período de realização 

e se o mesmo apresenta ou não desconformidade com a legislação vigente. 

                                                 
7 A Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 define APP como sendo a área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas (Brasil, 2012). 
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Soma-se ao que já foi exposto, a necessidade de associar o diagnóstico ambiental 

dessas áreas a um contexto maior, que leve em consideração as atividades ocorridas no seu 

entorno, utilizando como unidade de pesquisa uma área que consiga refletir melhor os 

impactos causados por atividades antrópicas, e que, segundo Machado (2002) e Martins 

(2008), as bacias hidrográficas são as que melhor atendem a essas necessidades. 

Assim, a compreensão do real poder de interferência de um assentamento na área 

em que se insere, como a de uma sub-bacia, passa pela solução de alguns questionamentos, 

como: os assentamentos inseridos em áreas que possuem maior nível de preservação, com 

presença significante de vegetação nativa, são potenciais degradadores? Existe influência no 

uso do solo de assentamentos, pelas atividades exercidas na sub-bacia em que se insere? Em 

sub-bacias nas quais possuem uma parte significante de áreas da reforma agrária, a influência 

em relação à manutenção do cerrado nativo é positiva ou negativa? 

Desta forma, compreende-se que para sanar essas dúvidas, e analisar o grau de 

impacto de um assentamento numa região sob o prisma ambiental, esse artigo objetiva 

espacializar e revelar os dados de conflito de uso dentro e fora dos assentamentos, levando em 

consideração diferentes temporalidades, usando como ferramenta técnicas de 

geoprocessamento. 

 

5.2 MAPEAMENTO DA DRENAGEM NAS SUB-BACIAS 

Para o correto mapeamento das áreas indicativas de APP’S existente nas áreas de 

estudo, fez-se necessário realizar o delineamento da rede de drenagem correspondente às sub-

bacias. Tal procedimento foi realizado por meio de uma combinação de dados geográficos e 

produtos de sensoriamento remoto. 

É oportuno salientar que, apesar de alguns assentamentos possuírem em seus 

mapas topográficos (disponibilizados pelo INCRA) o mapeamento preciso dos cursos d’água 

internos, por vezes até mesmo georreferenciados de acordo com a Norma Técnica de 
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Georreferenciamento de Imóveis Rurais8, estes não foram utilizados para o delineamento da 

rede de drenagem da sub-bacia como um todo. A decisão de não utilização de tais dados deve-

se ao fato de buscar o tratamento idêntico entre as áreas dentro e fora dos assentamentos. 

Com o objetivo de garantir maior precisão na definição das Áreas indicativas de 

APP’S em faixa marginal aos cursos d’água, utilizaram-se imagens obtidas pelo do satélite 

CBERS9  2B sensor HRC, pancromático, com resolução espacial de 2,5 metros (ANJOS, 

2006). Estas imagens passaram pelo processo de georreferenciamento, usando como 

referência cenas ortoretificadas do satélite ALOS10, distribuídas gratuitamente na internet pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estas também foram utilizadas no 

delineamento da drenagem nas áreas onde não haviam cobertura satisfatória pelas imagens 

CBERS 2B/HRC. 

O uso das imagens mencionadas, por serem consideradas de alta resolução 

espacial, ou seja, maior capacidade do sensor em possibilitar uma visualização e diferenciação 

de objetos na área da imageada, permite que a delimitação da hidrografia seja realizada em 

uma escala que possibilita mapear a drenagem das sub-bacias de forma detalhada. Todavia, 

fez-se necessário definir a escala máxima de mapeamento a ser utilizada. 

A escala máxima de trabalho em imagens de satélite está diretamente relacionada 

com a resolução espacial, e de acordo com Boggione et al (2009), pode ser representada pela 

Equação 5.1: 

Escala =
1

2 ∗ EIFOV ∗ 1.000
 (Equação 5.1) 

O EIFOV (Effective Instantaneous Filed of View), conhecido como a resolução 

espacial efetiva do sistema, é medido em função do desvio padrão da Função de 

Espalhamento Pontual estimada como uma gaussiana (CARVALHO et al, 2009). 

                                                 
8 A Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais dispõe sobre os conceitos, técnicas, métodos e 
procedimentos para medição de imóveis em cumprimento à Lei N° 10.267/2001 (INCRA, 2010). 
9 Satélite Cino-Brasileiro (parceria entre o Brasil e a China) (ANJOS, 2006). 
10 O satélite ALOS (Advanced Land Observing Satellite) foi lançado em 24 de janeiro de 2006 pela Japan 
Aerospace Exploration Agency – JAXA, no centro espacial de Tanegashima (Japão).  Para o mapeamento da 
drenagem referida neste estudo, utilizou-se imagens do sensor AVNIR-2 (Advanced Visibleand Near Infrared 
Radiometer-type2) com resolução espacial de 10 metros (CASTRO, 2012). 
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De acordo com Fonseca et al(1993) o EIFOV equivale ao inverso do dobro da 

frequência espacial para a qual a Função de Transferência de Modulação (FTM) é igual a 0,5. 

Em um estudo nesse sentido, Carvalho et al (2009) determinou  a resolução espacial efetiva 

da câmera HRC do satélite CBERS-2B utilizando o método proposto por Bensebaa (2007), 

encontrando um valor de 4,1 metros de resolução efetiva do referido sensor. Isto posto, e 

utilizando a equação proposta por Boggione et al (2009), pode-se definir uma escala máxima 

de mapeamento de 1:8.200. Já nas áreas em que foram utilizadas cenas do satélite ALOS, a 

escala máxima de mapeamento foi de 1:20.000. 

Para que se faça possível visualizar a diferença de detalhamento conseguido ao 

mapear a drenagem usando uma escala detalhada como a de 1:8.200, fez-se uma comparação 

visual com a drenagem disponibilizada no sítio eletrônico na internet do Sistema de Estatística 

e Informações Geográficas de Goiás, que foi gerado em escala menor de 1: 250.000. A 

comparação foi realizada na Sub-bacia do Rio Vermelho e pode ser visualizada na figura 5.1. 

 
Figura 5.1: Comparativo da hidrografia da Sub-bacia do Rio Vermelho em diferentes escalas de mapeamento. 

Fonte: SIEG e o autor, 2013. 

Na tabela 5.1 estão apresentadas as características das imagens que foram 

utilizadas nesta etapa do estudo, em todas as sub-bacias analisadas. 
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Tabela 5.1: Imagens satelitárias utilizadas para mapeamento da drenagem das sub-bacias. 

Sub-bacia do 

Rio Crixás-Açu 

Sub-bacia do Rio 

Claro 

Sub-bacia do Rio 

Vermelho 

Sub-bacia do 

Rio do Peixe 
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Rio dos Bois 
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160_E
/115_4 

2008 161_B
/120_2 

2009 160_C
/117_5 

2008 Mi 
2249 

2009 159_C
/119_2 

2008 

160_E
/115_5 

2008 161_C
/119_5 

2008 160_C
/118_1 

2008 Mi 
2289 

2009 Mi 
2295 

2009 

159_A
/115_3 

2008 161_C
/120_1 

2008 160_C
/118_2 

2008 162_D
/118_3 

2008 - - 

159_A
/115_4 

2008 161_C
/120_2 

2008 160_D
/117_5 

2008 162_D
/118_4 

2008 - - 

159_A
/115_5 

2008 161_C
/120_3 

2008 160_D
/118_1 

2008 162_D
/118_5 

2008 - - 

159_B
/115_4 

2008 161_D
/119_4 

2008 160_D
/118_2 

2008 162_D
/119_1 

2008 - - 

159_B
/115_5 

2008 161_D
/119_5 

2008 160_D
/118_3 

2008 162_E
/118_4 

2008 - - 

159_B
/116_1 

2008 161_D
/120_1 

2008 160_E
/117_5 

2008 162_E
/118_5 

2008 - - 

- - 161_D
/120_2 

2008 160_E
/118_1 

2008 162_E
/119_1 

2008 - - 

- - 161_D
/120_3 

2008 160_E
/118_2 

2008 - - - - 

- - 161_E
/119_5 

2008 160_E
/118_3 

2008 - - - - 

- - 161_E
/120_1 

2008 159_A
/118_1 

2008 - - - - 

- - 161_E
/120_2 

2008 159_A
/118_2 

2008 - - - - 

- - 161_E
/120_3 

2008 159_A
/118_3 

2008 - - - - 

- - 160_A
/120_1 

2008 - - - - - - 

- - 160_A
/120_2 

2008 - - - - - - 

- - 160_A
/120_3 

2008 - - - - - - 

- - 160_B
/120_2 

2008 - - - - - - 

- - 160_B
/120_3 

2008 - - - - - - 

- - 160_B
/120_4 

2008 - - - - - - 

- - 160_C
/120_3 

2008 - - - - - - 
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- - 160_C
/120_4 

2008 - - - - - - 

- - 160_C
/120_5 

2008 - - - - - - 

- - 160_C
/121_1 

2008 - - - - - - 

- - 160_D
/120_5 

2008 - - - - - - 

- - 160_D
/121_1 

2008 - - - - - - 

Fonte: INPE e IBGE. 

Mesmo com a utilização de imagens de alta resolução espacial propiciando um 

maior detalhamento visual da superfície, fez-se necessário integrar às análises o Modelo 

Digital de Elevação (MDE), Topodata, disponibilizado no site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). A associação das imagens de satélites ao MDE permite uma 

visualização em 3D, o que facilita identificar as diferenças altimétricas na superfície 

topográfica e melhora a precisão do mapeamento da drenagem da sub-bacia.  

Tendo finalizado as etapas de delineamento da rede de drenagem, pode-se 

verificar a dimensão linear de cursos d’água nas sub-bacias selecionadas, fazendo uma relação 

do comprimento total de hidrografia mapeada e a área da sub-bacia. Os resultados são 

visualizados na tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Quantificação da drenagem mapeada nas sub-bacias. 

Sub-bacia 
Área da sub-bacia 

(hectares) 
Comprimento Total 

da Drenagem (m) 

Relação comprimento 
X área 

(metros/hectare) 
Sub-bacia do Rio 

Crixás-Açu 
116.934,0673 1.690.227,426 14,454 

Sub-bacia do Rio 
Claro 

471.383,8375 3.166.301,202 6,717 

Sub-bacia do Rio 
Vermelho 

215.609,9186 5.722.319,043 26,54 

Sub-bacia do Rio do 
Peixe 

157.018,8216 1.308.478,709 8,333 

Sub-bacia do Rio dos 
Bois 

33.903,8372 312.742,478 9,224 

Fonte: O autor, 2013. 

De acordo com essa análise, percebe-se que a Sub-bacia do Rio Vermelho possui 

a maior dimensão de cursos d’água em metro linear dentre as sub-bacias analisadas. Ao 

comparar a relação comprimento x área das aludidas sub-bacias, verifica-se que a sub-bacia 
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do Rio Vermelho apresenta aproximadamente 400% a mais em relação à Sub-bacia do Rio 

Claro, que é a maior em superfície, e cerca de 300% a mais em relação à sub-bacia do rio dos 

Bois, que por sua vez é a menor em superfície (figura 5.2). 

 
Figura 5.2: Relação quantidade de drenagem por área das sub-bacias hidrográficas. 

Fonte: O autor, 2013. 

A análise da quantidade linear de hidrografia por hectare nas sub-bacias indica 

que na Sub-bacias do Rio Vermelho assim como na Sub-bacia do Rio Crixás-Açu haverá 

maior proporção de APP’s, exigindo uma presença maior de áreas cobertas por vegetação 

remanescente. Enquanto que na Sub-bacia do Rio Claro, que possui a maior área de estudo, 

apresentará menor proporção de APP’s relativa às faixas marginais aos cursos d’água. 

5.3 MAPEAMENTO DAS ÁREAS INDICATIVAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NAS SUB-BACIAS 

Tendo realizado as etapas de delineamento da rede de drenagem, a etapa seguinte 

é o mapeamento das áreas indicativas de APP’s referentes às faixas marginais à hidrografia, 

relativa às encostas e aos topos de morros. Este mapeamento segue os critérios definidos pela 

Lei N° 12.651/2012 que identifica as APP’s de acordo com os critérios: 

I- Em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 
horizontal, com largura mínima de: 
 a) Trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de 
largura. 
 b) Cinquenta metros, para o curso d água com dez a cinquenta metros 
de largura. 
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 c) Cem metros, para o curso d’água com cinquenta a duzentos metros 
de largura. 
 d) Duzentos metros, para o curso d água com duzentos a seiscentos 
metros de largura. 
 e) Quinhentos metros, para o curso d água com mais de seiscentos 
metros de largura. 
 II- As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 
largura mínima de: 
 a) Cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos 
d'água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 
cinquenta metros. 
 b) Trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 
consolidadas. 
 III- As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na 
faixa definida na licença ambiental do empreendimento. 
 V- As encosta ou parte destas com declividade superior a quarenta e 
cinco graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive. 

IX- No topo de morros, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
metros e inclinação media maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 
elevação sempre em relacao à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 
ondulados, pela cota de sela mais próximo da elevação. 

  

A identificação das áreas indicativas APP’s seguiram basicamente três etapas. 

Primeiramente executou-se o mapeamento das faixas marginais dos cursos d’água por meio 

do uso da ferramenta buffer existente nos softwares de SIG. A ferramenta buffer permite criar 

áreas a partir de distâncias pré-estabelecidas de determinados elementos de camadas vetoriais, 

no caso, a partir da drenagem anteriormente delimitada no interior das sub-bacias, tomando o 

cuidado de verificar a largura dos cursos d’água, o que interfere diretamente na caracterização 

da APP. 

A segunda etapa consistiu em mapear as APP’s relativas às encostas. Para esse 

mapeamento, utilizou-se os Modelos Digitais de Elevação anteriormente definidos para 

auxílio no delineamento da drenagem, gerando um mapa de declividade e, posteriormente por 

meio de análises de seleção, identificando somente as áreas com inclinação superior a 45 

graus nas linhas de maior declive. A manutenção da vegetação nessas áreas de declividade 

acentuada é extremamente importante, pois garante a estabilidade do solo evitando o 

desenvolvimento de erosões que provocam deslizamentos e afetam as áreas mais baixas do 

terreno. 
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Em um terceiro momento realizou-se o mapeamento das APP’s referentes aos 

topos de morro. Utilizando o mapa de declividade citado anteriormente, combinado com as 

curvas de nível geradas com eqüidistância de 10 metros (em desnível), possibilita identificar 

os morros assim como as linhas de cumeada. A delimitação das referidas APP’s em morros 

foi realizada manualmente, analisando caso a caso, e gerando feições vetoriais poligonais a 

partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação 

à base, como instrui o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esse processo pode ser 

visualizado na figura 5.3  na Sub-bacia do Rio Vermelho. 

 
Figura 5.3: Etapas de mapeamento das APP's em topos de morro na Sub-bacia do Rio Vermelho: Mapa de 

declividade (esq.), curvas de nível (centro), APP's mapeadas (dir.). 
Fonte: O autor, 2013. 

Para efeito deste estudo, padronizou-se a nomenclatura para os três tipos de APP’s 

mapeados, identificando-os como: APP de Drenagem; APP de Declividade; e APP de Topo 

de Morro. Os resultados referentes à quantidade total destas APP’s de cada sub-bacia, 

correspondente ao ano de 2011, está ilustrada na tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Quantitativo de APP's nas sub-bacias hidrográficas. 

Sub-bacia 

APP 

Drenagem 
(hectare) 

% 
Declivida

de 
(hectare) 

% 
Topo de 
Morro 

(hectare) 
% 

Total 
(hectare) 

% 

Sub-bacia 
do Rio 

Crixás-Açu 
10.313,5372 86,9 338,9142 2,9 1.211,7492 10,2 11.864,2006 100 

Sub-bacia 20.776,0492 100 0 0,0 1,1864 0,0 20.777,2356 100 
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do Rio 
Claro 

Sub-bacia 
do Rio 

Vermelho 
35.281,5923 92,4 88,1462 0,2 2.795,7202 7,3 38.165,4587 100 

Sub-bacia 
do Rio do 

Peixe 
8986,1518 87,6 17,0877 0,2 1.258,4878 12,3 10.261,7273 100 

Sub-bacia 
do Rio dos 

Bois 
2.243,231 86,2 0 0,0 357,9645 13,8 2.601,1955 100 

Fonte: O autor, 2013. 

Diante do cenário da quantificação de áreas indicativas de APP’s nota-se que 

apesar de possuir as menores áreas totais de preservação permanente, a Sub-bacia do Rio do 

Peixe, seguido pela Sub-bacia do Rio dos Bois possuem os maiores índices de APP de topo de 

morro. Isso se deve ao fato de que ambas sub-bacias estão localizadas em áreas bastante 

acidentadas topograficamente. 

Assim como nas análises da quantificação da hidrografia nas sub-bacias, torna-se 

interessante analisar a quantidade de APP’s nas sub-bacias de forma relativa, considerando a 

proporção de áreas de preservação permanente por hectare. Esse panorama das áreas 

protegidas por lei pode ser visualizado na figura 5.4. 

 
Figura 5.4: Relação quantidade de APP's por área das sub-bacias hidrográficas. 

Fonte: O autor, 2013. 

Há que se destacar nesse momento a Sub-bacia do Rio Claro, que apesar de 

possuir a maior área estudada, apresenta pouco mais que um hectare de APP de topo de morro 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Área de APP x Unidade de área
da sub-bacia

Área da sub-bacia

Sub-bacia do Rio dos Bois

Sub-bacia do Rio do Peixe

Sub-bacia do Rio Vermelho

Sub-bacia do Rio Claro

Sub-bacia do Rio Crixás-Açu



81 

 

 

 

e nenhuma de declividade, e ainda o menor índice de APP’s por hectare. Ressalta-se que a 

aludida sub-bacia está situada na Microrregião Sudoeste de Goiás, que tem como 

característica uma predominância de áreas planas e de chapadas, e se destaca por ser a maior 

produtora de produtos agrícolas no Estado. 

Em contrapartida, a sub-bacia do Rio Vermelho com a segunda maior área de 

estudo, possui o maior valor absoluto e relativo de APP por hectare, atingindo 

aproximadamente três vezes mais do que a do Rio dos Bois. 

Desta forma, ao observar a proporção de áreas de APP’s por unidade de área das 

sub-bacias, comparada com a relação do comprimento de drenagem existente por hectare, 

nota-se uma semelhança de comportamento, indicando a influência determinante dos cursos 

d’água na preservação da vegetação remanescente dessas áreas, ao mesmo tempo em que a 

existência de vegetação, por sua vez, torna-se indispensável para proteger e preservar os 

recursos hídricos disponíveis. 

5.4 MAPEAMENTO DO USO DO SOLO 

Imprescindível ao monitoramento e gestão ambiental e territorial da região do 

cerrado (AGUIAR, 2005) o mapeamento sistemático da distribuição do uso do solo e da 

vegetação remanescente se faz com a identificação das mudanças temporais da vegetação que 

ocorrem nas áreas mapeadas. 

Por meio de técnicas de geoprocessamento, são feitas classificações de imagens 

orbitais, identificando diferentes usos do solo das áreas de interesse. Desta forma faz-se 

necessário selecionar imagens de satélite compatíveis com as especificidades do estudo 

proposto, como o recobrimento de todas as sub-bacias selecionadas. 

Ressalta-se ainda, que uma das propostas deste estudo é realizar o mapeamento do 

uso do solo em diferentes épocas, de forma que o marco zero das análises tivesse um recorte 

temporal que coincidisse com a data de criação do assentamento mais antigo contido nas sub-

bacias, e, realizando novas análises em diferentes datas compatíveis com a criação dos demais 

assentamentos. Diante disso, fez-se necessário utilizar imagens com disponibilidade de cenas 

datadas da década de 1980, uma vez que o assentamento mais antigo dentre os analisados, é o 

Assentamento Mosquito, situado na Sub-bacia de Rio Vermelho e criado em 07/10/1986.  
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Atualmente, diversas imagens com recobrimento do Estado de Goiás são 

disponibilizadas, inclusive gratuitamente, com resoluções espaciais intermediárias de 30 

metros (LANDSAT), 10 metros (satélite ALOS) ou mesmo de alta resolução espacial de 2,5 

metros (CBERS2B).  Dentre as opções disponíveis, o sistema que melhor se aplica às 

proposições do presente trabalho é o LANDSAT, especificamente o sensor TM (Tematic 

Mapper) a bordo do satélite LANDSAT 5, que está em operação desde o ano de 1984, tendo 

findada sua operação ao final do ano de 2011. Desta forma, decidiu-se por utilizar as aludidas 

imagens, com datas que variam desde 1986 até a data mais atual de imageamento, ou seja, no 

ano de 2011.  

As imagens passaram por uma composição colorida RGB das bandas TM3, Tm4 e 

TM5 respectivamente. Tais imagens estão disponibilizadas no sitio eletrônico da internet do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e as cenas necessárias para realização do 

estudo podem ser visualizadas na figura 5.5.  

 
Figura 5.5: Disposição das cenas das imagens LANDSAT utilizadas no mapeamento do uso do solo. 

Fonte: SIEG. Elaborado pelo autor. 

A quantidade de cenas utilizadas neste estudo, considerando o ano de 

imageamento pelas sub-bacias está caracterizada na tabela 5.4 de acordo com as datas de 

aquisição e quantidade de imagens utilizadas. 
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Tabela 5.4: Quantificação e descrição das imagens LANDSAT utilizadas no mapeamento do uso do solo, por 
sub-bacias hidrográficas. 

Ano 
Quantidade de Cenas do LANDSAT 

5 
Sub-bacias contempladas 

1986 2 Sub-bacia do Rio Vermelho 
1988 2 Sub-bacia do Rio Vermelho 

1989 4 
Sub-bacia do Rio Vermelho 
Sub-bacia do Rio Claro 

1991 2 Sub-bacia do Rio Vermelho 
1995 2 Sub-bacia do Rio Vermelho 
1996 2 Sub-bacia do Rio Vermelho 

1997 5 
Sub-bacia do Rio Vermelho 
Sub-bacia do Rio do Peixe 
Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

1998 4 
Sub-bacia do Rio Vermelho 
Sub-bacia do Rio Claro 

1999 4 
Sub-bacia do Rio Vermelho 
Sub-bacia do Rio Claro 

2000 1 Sub-bacia do Rio dos Bois 
2001 2 Sub-bacia do Rio Claro 

2004 3 
Sub-bacia do Rio do Peixe 
Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

2002 2 Sub-bacia do Rio Claro 

2005 3 
Sub-bacia do Rio do Peixe 
Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

2008 2 Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

2009 2 Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

2011 8 

Sub-bacia do Rio Vermelho 
Sub-bacia do Rio do Peixe 
Sub-bacia do Rio dos Bois 
Sub-bacia do Rio Claro 
Sub-bacia do Crixás-Açu 

Total de cenas utilizadas 50  

Fonte: O autor, 2013. 

As imagens supracitadas foram georreferenciadas utilizando como base as 

imagens Geocover11 LANDSAT distribuídas gratuitamente pela internet. Esse processo de 

georreferenciamento das imagens LANDSAT foi realizado de forma rigorosa, não se 

permitindo um erro superior a 0,5 pixels, de forma que buscou-se principalmente a 

coincidência com a drenagem anteriormente mapeada. 

                                                 
11  As imagens LANDSAT Geocover são distribuídas na internet pela Global Land Cover Facility, 
ortorretificadas  com uma resolução espacial de 28,5 metros (GURGEL, 2011). 
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Em seguida as imagens georreferenciadas passaram pelo processo de 

mosaicagem, onde se formou uma única imagem que cobrisse as áreas de estudo, 

considerando cada ano de acordo com a data de criação dos assentamentos, ou seja, tomando 

a Sub-bacia do Rio Vermelho como exemplo, foram georreferenciadas um total de 20 

imagens compostas e, formados 10 mosaicos recortados pela área da referida sub-bacia. 

A partir do processo de organização das imagens LANDSAT, fez-se possível 

realizar uma classificação possibilitando identificar diferentes tipos de uso do solo ocorrentes 

nas sub-bacias. Essa classificação pode ser entendida como o processo de extração de 

informação em imagens para se reconhecer padrões e objetos homogêneos, e são realizadas 

basicamente por duas alternativas: a classificação supervisionada e a não supervisionada 

(FONSECA, 2000). 

Na classificação não supervisionada cada pixel da imagem é associado a uma 

classe espectral sem que se tenha um conhecimento prévio do número ou identificação das 

diferentes classes presentes na imagem, podendo atingir o objetivo pelo uso de algoritmos de 

agrupamento. Na classificação supervisionada seleciona-se amostras representativas para cada 

uma das classes, podendo ser descritas por uma função densidade de probabilidade. 

(KORTING, 2006). 

Para definir as classes a serem identificadas pelo processo de classificação, 

buscou-se referência em estudos realizados por Sano et al  (2008) que dividiram o cerrado 

brasileiro em três tipos de usos baseados em imagens LANDSAT ETM+ datadas de 2002, em 

uma escala máxima de mapeamento de 1/250.000, sendo eles: Agricultura, pastagem e 

vegetação remanescente. 

A metodologia utilizada para mapear o uso do solo das sub-bacias foi por meio de 

uma classificação não supervisionada, onde a princípio utilizou-se um número de 40 classes 

espectrais, e cada pixel da imagem foi associado a uma dessas classes. O alto número de 

classes permitiu uma diferenciação sutil dos valores espectrais, podendo assim separar com 

maior detalhamento as classes anteriormente definidas. Em seguida, um agrupamento das 

classes permitiu resumi-las em apenas três, o que caracteriza este mapeamento como semi-

automatizada (EARTHAL et al, 1991). 
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 Para a identificação das diferentes classes de uso do solo foram utilizadas 

técnicas de interpretações visuais em que são considerados os conhecimentos de diferentes 

elementos de fotointerpretação que auxiliam no reconhecimento de objetos, tais como, forma, 

tonalidade, tamanho, textura, padrão e cor (SAUSEN, 2006). 

A priori, as mesmas classes consideradas por Sano et al (2008) foram também 

definidas no presente estudo, porém, em um segundo momento, com o intuito de atingir o 

objetivo do trabalho de quantificar e mapear o conflito de uso em áreas de preservação 

permanente, essas classes foram resumidas em vegetação remanescente e demais usos. 

O processamento destes dados geográficos em um software de SIG traz como 

resultado feições de geometria poligonal, por meio de ferramentas capazes de converter a 

classificação de pixels, que possui estrutura matricial, em dados vetoriais. 

Na figura 5.6 está ilustrado parte desta interpretação ocorrida na Sub-bacia do Rio 

Claro, onde se podem observar as diferentes características das coberturas vegetais, ou até 

mesmo a ausência de vegetação, em uma composição colorida de imagens do sensor TM. 

 
Figura 5.6: Detalhe da interpretação visual e classificação final na Sub-bacia do Rio Claro. 

Fonte: O autor, 2013. 

De acordo com o que foi ilustrado, percebe-se que as áreas onde estão incidindo o 

uso do solo pela agricultura, apresentam-se parte em uma coloração rosada e esbranquiçada 
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devido à predominância de solo exposto e parte em verde de tonalidade mais clara. Percebe-se 

ainda que nesse caso, a textura é predominantemente lisa e com formas mais regulares. 

A pastagem por sua vez, se apresenta com uma coloração verde azulada também 

com predominância de uma textura mais lisa e com formato regular. 

As áreas classificadas como vegetação remanescente se apresentam com cores 

mais brilhantes, nesse caso em cor verde escuro, devido os altos valores de reflectância da 

vegetação na faixa do infravermelho próximo, e ainda de textura rugosa e formas mais 

irregulares, diferenciando das áreas de uso agrícola. 

5.4.1 Validação do mapeamento do uso do solo. 

Com o intuito de validar a metodologia aplicada de classificação semi-

automatizada, utilizou-se imagens do sensor AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared 

Radiometer type 2) a bordo do satélite ALOS, que são disponibilizadas gratuitamente no sítio 

eletrônico na internet do IBGE (Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e possui 

resolução espacial de 10 metros (IBGE, 2013), além de imagens do satélite QuickBird, 

oferecidas pela empresa Google, possibilitando realizar uma identificação visual de maiores 

detalhes em relação às imagens LANDSAT, e ainda cálculos estatísticos de exatidão da 

classificação aplicada. 

A priori realizou-se apenas uma averiguação visual, onde se constatou um 

resultado satisfatório de discernimento de classes. Áreas que se apresentavam com 

características semelhantes principalmente entre áreas de uso agrícola e vegetação 

remanescente, foram classificadas em diferentes usos e, a partir da visualização dos polígonos 

gerados pela classificação LANDSATTM em sobreposição às imagens ALOS, comprovou-se 

alto nível de acerto (figura 5.7). 
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Figura 5.7: Validação visual da classificação semi-automatizada. Imagem LANDSAT (esq.) base para a 

classificação e imagem ALOS (dir.) com sobreposição da vegetação mapeada. 
Fonte: O autor, 2013. 

Além de uma verificação visual, realizou-se ainda uma validação pela exatidão da 

classificação (mapeamento), por meio de matrizes de erro ou de confusão para posterior 

cálculo do Coeficiente Kappa de concordância (CONGALTON et al,1993). 

Para essa etapa, foram gerados 250 (duzentos e cinquenta) pontos amostrais 

internos aos polígonos correspondentes às sub-bacias selecionadas (figura 5.8), utilizando-se a 

metodologia de amostragem estratificada aleatória. A partir desses pontos, realizou-se uma 

verificação de concordância entre a classificação semi-automatizada realizada, e imagens 

satelitárias de alta resolução espacial do satélite QuickBird disponibilizadas pela empresa 

Google, por meio da ferramenta de uso gratuito Google Earth. Tais imagens possuem 

resolução espacial de 0,61 metros, se caracterizando como um bom avaliador para 

classificações realizadas a partir de imagens de média e baixa resolução espacial, substituindo 

as visitas de campo, e, neste caso, se figurando como verdade de campo. 
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Figura 5.8: Distribuição dos pontos amostrais para validação da classificação semi-automatizada. 

Fonte: O autor, 2013. 

Gerou-se uma matriz de erro, ou matriz de confusão, a partir dos pontos 

amostrais, entre a classificação utilizando a imagem LANDSAT e a verdade de campo, 

possibilitando realizar o cálculo da exatidão global e do coeficiente kappa (tabela 5.5). 

Tabela 5.5: Matriz de erro ou matriz de confusão. 

Classificação 
Semi-automatizada 

Landsat 

Verdade de Campo 

Vegetação 
remanescente 

Pastagem Lavoura Total Erro de 
inclusão 

Vegetação 
remanescente 

88 10 2 100 0,1200 

Pastagem 12 104 2 118 0,1186 

Lavoura 1 3 28 32 0,1250 

Total 101 117 32 250 x 

Erro de Omissão 0,1287 0,1111 0,1250 x x 

Fonte: O autor, 2013. 
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A equação 5.2 foi utilizada para cálculo da exatidão global, enquanto o índice 

kappa foi calculado segundo a equação 5.3 

�� =
�

�
∗ 100 (Equação 5.2) 

.Onde, 

EG = Exatidão Global; 

A = Total de acertos; 

n = Número total de pontos. 

 

� =
�∑ ��� − ∑ (��� ∗ ���)

�
���

�
���

�² − ∑ (��� ∗ ���)
�
���

 (Equação 5.3) 

Onde, 

K= Coeficiente Kappa de concordância; 

N= Número de observações (pontos amostrais); 

r= Número de linhas da matriz de erro; 

Xii= Observações na linha i e coluna i; 

Xi+= Total marginal da linha i; 

X+i= Total marginal da coluna i. 

Os resultados indicaram que, apesar das imagens LANDSAT serem de média 

resolução espacial, a classificação semi-automatizada se mostrou satisfatória, atingindo um 

valor de exatidão global de 88%, isso significa dizer que 88% das amostras foram 

classificadas corretamente se comparado com imagens de alta resolução espacial, enquanto o 

coeficiente kappa resultou em 0,8. Os altos valores de acurácia encontrados podem também 

ser associados ao baixo número de classes de uso considerados (vegetação remanescente, 

pastagem e lavoura), levando baixos valores de erros de omissão e de inclusão (tabela 4.5). 

Ressalta-se, portanto, que na classificação pela imagem LANDSAT, que possui 

resolução espacial de 30 metros, os objetos menores que um pixel, ou seja, 900 m2 (metros 
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quadrados) são generalizados, e acabam por ser identificados como parte da classe 

predominante em seu entorno. Dessa forma, manchas de vegetação remanescente que 

possuem área menor que 900 m2, não são contabilizados, o que segundo Rocha et al (2011) 

podem ser chamadas de informações omitidas. 

Essa informação se faz importante na medida em que são utilizados os polígonos 

classificados como vegetação remanescente na determinação das áreas caracterizadas como 

conflito de uso, principalmente em Áreas de Preservação Permanente (APP) referentes à 

drenagem. Isso porque de acordo com a Lei 12.651/2012, as APP’s são consideradas, em 

faixa marginal aos cursos d’água de menos de 10 metros de largura, a uma distância paralela 

de 30 metros contados desde a borda da calha do leito regular, ou seja, totalizando uma 

distância de 60 metros ao somar as duas margens existentes. Isso significa dizer que, em 

algumas áreas marginais aos cursos d’água inseridos nas sub-bacias analisadas, nas quais a 

vegetação remanescente cobre apenas parcialmente a área estipulada por lei (30 metros), esta 

será caracterizada como conflito de uso. 

5.5 CONFLITOS DE USO NAS SUB-BACIAS 

Realizadas as etapas de delineamento da hidrografia, o mapeamento das áreas de 

preservação permanente e o mapeamento do uso do solo em todas as sub-bacias, e todos estes 

dados geográficos inseridos em um único banco de dados que, ao serem combinados, tornam 

possível a realização de análises que culminaram no mapeamento do conflito de uso. 

Esse mapeamento se dá por meio da intersecção das Áreas indicativas de APP’s 

com o mapa de uso, onde, todas as áreas de APP que não contêm vegetação remanescente são 

caracterizadas como conflito de uso. Tal análise é realizada levando-se em consideração as 

datas de criação dos assentamentos inseridos em cada sub-bacia, o que possibilita um 

resultado de temporalidade, buscando quantificar e qualificar o possível aumento ou redução 

do conflito nessas áreas. A importância desta etapa se evidencia na medida em que se torna 

possível quantificar o nível de degradação na vegetação que é protegida por lei, e tem a 

função de preservar os recursos hídricos que contribuem para as bacias hidrográficas da 

região. 
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Outra análise possível nesse momento é verificar a existência de área mínima de 

preservação (20% da área do imóvel) da sub-bacia, ou seja, entender se os assentamentos 

rurais, como o restante da sub-bacia, atendem aos dispositivos da lei que tratam da Reserva 

Legal. Em relação às áreas de reforma agrária o Governo possui ferramentas de controle e 

fiscalização rígidas nos termos ambientais, possuindo dados e informações precisas sobre esse 

tema. Todavia, no que tange às áreas particulares que compõem o restante das sub-bacias, 

torna-se difícil reunir tais informações sobre a destinação da porcentagem mínima da área do 

imóvel destinada à preservação do cerrado, ao passo que, diferentemente do que acontece com 

as áreas de reforma agrária, o governo não possui ferramentas para esse controle de fato. 

Porém, a partir do estudo aqui proposto, analisar-se-á a sub-bacia de forma geral, 

e ao subtrair as áreas dos assentamentos, torna-se possível quantificar, no restante, a cobertura 

do solo por vegetação remanescente do cerrado. Para efeito do presente trabalho, o restante ao 

que se refere, receberá a denominação de “demais áreas”.  Assim, em todas as sub-bacias aqui 

analisadas, haverá uma subdivisão das áreas de estudo em: sub-bacia (onde se considera a 

área total), assentamentos e demais áreas. 

Como as análises seguiram uma regra de temporalidade, faz-se necessário 

entender que os valores de superfície referentes aos assentamentos foram incrementados de 

acordo com que se inseriam novas áreas de reforma agrária na sub-bacia. Assim, em cada ano 

em que se realizavam novas análises, maior a proporção de área em assentamentos. 

5.5.1 Conflitos de uso na Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 

A Sub-bacia do Rio Crixás-Açu está situada na Microrregião de Porangatu e 

abrange parte dos municípios de Porangatu, Mutunópolis e Amaralina, totalizando uma área 

de 118.168,2047 hectares. Na aludida área de estudo estão presentes 11 assentamentos, que 

ocupam uma área de 18.840,4499 hectares, o que corresponde a aproximadamente 13% do 

total da sub-bacia. As APP’s de toda a sub-bacia, por sua vez, totalizaram-se 11.864,2006 

hectares, correspondente a 10,1% do total. 

Ressalta-se que todos os assentamentos inseridos nesta sub-bacia possuem 

quantidade suficiente de reserva legal demarcada, isso significa dizer que 20% do total da área 
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ocupada pelos assentamentos devem estar ocupados com presença de vegetação 

remanescente. Resta verificar, a partir desse estudo, se tal preservação existe de fato. 

Seguindo o que já foi estabelecido, pode-se visualizar na figura 5.9, em valores 

percentuais, a presença de vegetação remanescente do cerrado considerando diferentes 

épocas. 

 
Figura 5.9: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio Crixás-Açu 1997-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

A partir do que foi ilustrado, percebe-se que, quando se leva em consideração toda 

a Sub-bacia do Rio Crixás-Açu, a média de área coberta por vegetação remanescente do 

cerrado é de 28,5%, ficando abaixo da média encontrada em assentamentos rurais que é de 

32,8%. As demais áreas, por sua vez, possuem uma média muito próxima da sub-bacia como 

um todo, com 28%. Analisando em cada época, é possível detectar valores mais baixos nos 

assentamentos, apenas em 2004 (27,8% na sub-bacia, 23,8% nos assentamentos e 28,1% nas 

demais áreas). 

Verifica-se, portanto, que entre 1997 e 2011 houve redução do percentual de 

vegetação nativa nas três subdivisões. Todavia, de forma geral, esse cenário indica que apesar 

de ocupar pequena parte (máximo de 10,1% em 2011) da superfície total da bacia, os 

assentamentos contribuem para a manutenção da vegetação remanescente na sub-bacia como 

um todo. 
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O mesmo tipo de análise foi realizado para verificar a presença de vegetação 

remanescente nas APP’s (figura 5.10). Desta forma, foi possível quantificar o conflito de uso, 

em termos proporcionais, dentro e fora dos assentamentos rurais. 

 
Figura 5.10: Vegetação remanescente do cerrado nas APP's da Sub-bacia do Rio Crixás-Açu. 

Fonte: O autor, 2013. 

Em relação às APP’s percebe-se um cenário desfavorável em todas as situações. 

Isso porque em se tratando de áreas protegidas por lei, os valores ideais de porcentagem de 

vegetação remanescente são de 100%, enquanto o que se observa na Sub-bacia do Rio Crixás-

Açu é um valor de 58,5% de preservação já no ano de 1997. 

Apesar de apresentar variações durante as diferentes épocas, os valores médios de 

vegetação preservada nas APP’s apresentam-se iguais nas três situações, ficando em 56,5% na 

sub-bacia, assentamentos e demais áreas, assinalando um conflito de uso nas APP’s, em 

média, de 43,5%. 

Assim como na análise anterior (figura 5.10) da vegetação remanescente, o ano de 

2004 também foi o momento mais crítico se compararmos as APP’s preservadas nos 

assentamentos com relação às demais áreas. Essa coincidência se justifica quando se verifica 

pontualmente a área que foi destinada à reforma agrária naquele ano, caracterizada pelo 

Assentamento Padre Josimo. Esse assentamento foi criado em uma área que continha, em 

2004, apenas 23,9% de vegetação remanescente, e um conflito de uso que atingia 53,6% do 

total de APP’s (figura 5.11). No momento em que este imóvel deixa de fazer parte das demais 

áreas e passa a integrar os assentamentos, os níveis de preservação caem. 
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Figura 5.11: Conflito de uso no Assentamento Padre Josimo, 2004. 

Fonte: O autor, 2013. 

Desse modo, percebe-se que entre os assentamentos rurais da sub-bacia não há um 

decréscimo significativo de vegetação remanescente do cerrado em relação às demais áreas, e 

que, mesmo o alto valor de conflito de uso nas áreas de reforma agrária (43,5%) foram 

contraídos ainda num momento anterior à criação dos assentamentos. Assim, não parece justo 

que seja atribuída aos assentados a ausência de áreas preservadas no momento atual. 

5.5.2 Conflitos de uso na Sub-bacia do Rio Claro 

Situada na Microrregião do Sudoeste, a Sub-bacia do Rio Claro abrange parte dos 

municípios de Rio Verde, Jataí, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, e totaliza uma área 

de 473.239,0531 hectares. Nela, encontram-se nove assentamentos que ocupam um total de 

14.122,1496 hectares, e contemplam 550 famílias. Os aludidos assentamentos correspondem a 
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apenas 3% do total da sub-bacia. As Áreas indicativas de APP’s de toda a sub-bacia 

correspondem a 4,4% do total, atingindo uma área de 20.777,2356 hectares. 

A vegetação remanescente, resultante do mapeamento do uso do solo, da aludida 

sub-bacia pode ser visualizada na figura 5.12. 

 
Figura 5.12: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio Claro, 1989-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Realizando um cálculo médio percentual dos valores encontrados percebe-se um 

equilíbrio de vegetação remanescente no decorrer das épocas analisadas, em que a sub-bacia 

fica com 15,6%, os assentamentos com 15,5% e as demais áreas com 15,7%. São dados 

alarmantes considerando que apenas para atender aos requisitos quanto à Reserva Legal esses 

valores deveriam atingir 20%, sem contabilizar as demais áreas protegidas por lei, ou seja, as 

APP’s. 

Observando o marco zero das análises na Sub-bacia do Rio Claro, ou seja, no ano 

de 1989, a sub-bacia como um todo ainda possuía 24,6% de sua área coberta por vegetação 

nativa, e que no decorrer de nove anos (1998) essa porcentagem caiu para 14,4%, mantendo 

valores aproximados até 2011. Nesse mesmo recorte, pode-se verificar uma queda ainda 

maior no que se refere aos assentamentos, de 34,7% em 1989 para 9,7% em 1998. Esse 

decréscimo significativo de vegetação remanescente nos assentamentos desse período é 

atribuído especificamente ao Assentamento Rio Paraíso que, no ano em que foi criado, 

possuía 34,7% de vegetação nativa e passou a ter apenas 5,2% nove anos depois. A figura 

5.13 permite visualizar essa alteração ocorrida entre 1989 e 1998 no aludido assentamento. 
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Figura 5.13: Comparativo da vegetação remanescente no Assentamento Rio Paraíso entre 1989 e 1998. 

Fonte: O autor, 2013. 

O que se percebe, no entanto, é que esse evento específico é um caso à parte do 

que acontece nos demais assentamentos da referida sub-bacia. Em uma análise em que são 

desconsiderados os valores referentes ao ano de 1989, ano esse de criação do Assentamento 

Rio Paraíso, os valores médios encontrados para os assentamentos passam a ser de 19,6% 

contra 14,1% na sub-bacia como um todo, e mesmo valor para as demais áreas (14,1%). Tal 

situação pode ser visualizada na figura 5.14. 
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Figura 5.14: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio Claro, 1998-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Ainda nesse contexto, é importante salientar que os valores percentuais relativos 

aos assentamentos decrescem a partir do ano de 2007, ano em que coincide com a criação do 

Assentamento Terra e Liberdade, que herda já na imissão da posse, um desmate total de 

91,8%. A relevância dessa informação aumenta na medida em que se percebe que o 

Assentamento Terra e Liberdade responde por 26% do total da área ocupada por 

assentamentos contabilizados entre 1998 e 2011, influenciando de forma bastante negativa 

nos valores finais. 

Em se tratando da presença de vegetação nativa nas APP’s, os valores médios 

calculados são de 50,6% para a sub-bacia, 44,8% nas áreas dos assentamentos e 50,7% nas 

demais áreas. Ao observar a figura 5.15 compreende-se uma tendência dos assentamentos da 

Sub-bacia do Rio Claro em manter menor taxa de preservação nas APP’s, mudando esse 

cenário apenas a partir do ano de 2007, ano de criação do Assentamento Nossa Senhora de 

Guadalupe com 90% das APP’s preservadas. 
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Figura 5.15: Vegetação remanescente do cerrado nas APP's da Sub-bacia do Rio Claro, 1989-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Assim como foi citado anteriormente a respeito do Assentamento Rio Paraíso e o 

alto grau de desmatamento ocorrido naquela área, também se reflete nas análises do conflito 

de uso, reforçado negativamente pela degradação ambiental herdada por outros assentamentos 

no momento de sua criação, como o Assentamento Água Bonita com apenas 28,5% de 

preservação nas APP’s. 

O que se constata em toda a Sub-bacia do Rio Claro é um intenso uso do solo por 

atividades agrícolas, características da Microrregião Sudoeste, que é a região de maior 

produção de produtos agrícolas do Estado de Goiás (SILVA, 2010). Isso é percebido no 

momento em que são verificadas áreas de cerrado nativo ao nível de apenas 14,1% de 

preservação já em 1998, não se mostrando sinal de recuperação após passar 13 anos (2011). 

5.5.3 Conflitos de uso na Sub-bacia do Rio Vermelho 

A Sub-bacia do Rio Vermelho está situada na Microrregião Rio Vermelho e 

possui uma área de 212.899,8835 hectares abrangendo parte dos municípios de Itapirapuã, 

Guaraíta e Cidade de Goiás. Estão inseridos na aludida sub-bacia um total de 22 

assentamentos que somam uma área de 25.076,4156 hectares, correspondendo a 

aproximadamente 12% da área total da sub-bacia, e abrigam 673 famílias. Foram mapeados 

38.165,4587 hectares de APP’s no interior da sub-bacia , que corresponde a 17,7% do total. 

Foram consideradas para o mapeamento do uso do solo dez diferentes épocas, 

considerando as datas de criação dos assentamentos nela inseridos, tendo como marco zero o 
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ano de 1986, que coincide com a criação do Assentamento Mosquito, que é o mais antigo do 

Estado de Goiás. Os resultados podem ser visualizados na figura 5.16. 

 
Figura 5.16: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio Vermelho, 1986-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Ao analisar os valores encontrados de vegetação remanescente, observa-se que em 

1986 e 1988, os níveis de vegetação nativa do cerrado preservada eram maiores fora das áreas 

de reforma agrária. Todavia, quando são analisadas separadamente apenas essas épocas, vê-se 

que até 1988 existiam apenas dois assentamentos na área de estudo, sendo eles o 

Assentamento Mosquito e Assentamento São João do Bugre, e que no momento da criação 

destes assentamentos, a porcentagem de vegetação remanescente nestes imóveis eram de 

42,6% (em 1986) e 20% (em 1988) respectivamente, enquanto que ao se considerar o nível de 

preservação da bacia como um todo, os valores eram de 44% em 1986 e 35% em 1988. Isso 

significa dizer que, nesse caso, os imóveis destinados à reforma agrária já possuíam níveis de 

preservação abaixo das demais áreas anteriormente ao ato de imissão na posse pelo INCRA.  

Se considerarmos os últimos 22 anos analisados (1989-2011), verifica-se uma 

tendência de redução (em porcentagem) da vegetação nativa nas demais áreas da sub-bacia, à 

medida com que mais imóveis são destinados à reforma agrária. Em valores médios, 

considerando todas as épocas analisadas, os assentamentos possuem maior nível de 

preservação com 35,8% de suas áreas preservadas, enquanto que as demais áreas possuem 

30,7% de cobertura vegetal nativa do cerrado. 



100 

 

 

 

É importante ressaltar que já em 1999, a sub-bacia contava com apenas 26,6% de 

vegetação nativa do cerrado, o que representa um nível muito baixo de preservação, 

considerando que apenas de reserva legal, por lei, deviam ser preservados 20% descontando 

as áreas de APP’s. Nesse caso, ao se considerar como áreas de preservação o total de Áreas 

indicativas de APP’s acrescidos da reserva legal, a Sub-bacia do Rio Vermelho deveria ter no 

mínimo 37,7% do total de sua área preservada. 

O Governo do Estado de Goiás, numa tentativa de frear a supressão vegetal da 

região, criou a partir do decreto nº 5.768 de 05 de junho de 2003, o Parque Estadual da Serra 

Dourada, que conta com uma área de 28.742,272 hectares (SIEG,2013) e tem como objetivo 

preservar as nascentes, os mananciais, a flora, a fauna, as belezas cênicas, bem como controlar 

a ocupação do solo da região, podendo conciliar a proteção da fauna, da flora e das belezas 

naturais com a utilização para fins científicos, econômicos, técnicos e sociais (GOIÁS, 2003).  

A aludida sub-bacia conta com mais de 50% desse parque (15.046,8220 hectares), 

apesar disso, nas análises realizadas em 2011, encontra-se com apenas 20,9% de área coberta 

com vegetação nativa do cerrado, representando uma degradação ainda mais preocupante. 

Esse cenário está representado na figura 5.17. 
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Figura 5.17: Vegetção remanescente da Sub-bacia do Rio Vermelho, 2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

A média da vegetação remanescente em APP’s para os períodos inter-anuais 

compreendidos entre 1986 e 2011 foi de 43% para toda a sub-bacia, 51% para os 

assentamentos e 42% para as demais áreas. Esse resultado indica um conflito de uso nas 

APP’s dos imóveis particulares maior do que nas áreas de reforma agrária em todo o período 

analisado, como está ilustrado na figura 5.18. 
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Figura 5.18: Vegetação remanescente do cerrado nas APP's da Sub-bacia do Rio Vermelho, 1986-2011 

Fonte: O autor, 2013. 

Todavia, esse cenário se mostra preocupante ao se observar que já em 1986, a 

Sub-bacia do Rio Vermelho que viria a abrigar 22 assentamentos até 2011 já apresentava um 

conflito de uso de aproximadamente 50% do total das APP’s, e que no decorrer dos 25 anos 

(até 2011) a redução de vegetação nativa nas áreas de preservação chegou a um nível ainda 

mais preocupante, com 33,2% apenas. 

Contudo, nota-se que os assentamentos também demonstram queda no nível de 

preservação das App’s no decorrer do período estudado, porém, em ritmo menos acelerado do 

que nas demais áreas. 

5.5.4 Conflitos de uso na Sub-bacia do Rio do Peixe 

Inserida na Alta Bacia do Rio Araguaia, a Sub-bacia do Rio do Peixe conta com 

uma área de 161.956,8315 hectares, localizada entre os municípios de Baliza e Doverlândia. É 

banhada pelo Rio Araguaia ficando na divisa em Goiás e o estado de Mato Grosso. Ao todo, 

cinco assentamentos estão presentes na referida sub-bacia constituindo uma área de 

48.702,8345 hectares e todos possuem áreas destinadas á reserva. Em relação às Áreas 

indicativas de APP’s, foram mapeadas um total de 10.261,7273 hectares (6,5% da área da 

sub-bacia). 

Os resultados encontrados em relação à vegetação remanescente do cerrado 

podem ser visualizados na figura 5.19. 
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Figura 5.19: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio do Peixe, 1997-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

As análises indicam maior presença de vegetação nativa nos imóveis objetos de 

reforma agrária em relação às demais áreas da sub-bacia. Esse cenário é encontrado em todas 

as épocas mapeadas, que vai desde a criação do primeiro assentamento da sub-bacia em 1997 

até o ano de 2011. Em valores médios percentuais, a sub-bacia como um todo tem nesse 

período 41,9% de vegetação remanescente, os assentamentos rurais apresentam 55,7% 

enquanto as demais áreas da sub-bacia, excluídos os assentamentos, ficam com 39%. 

Correspondendo a 1/3 do total da bacia, fica evidente a significante contribuição 

desses assentamentos para a manutenção do cerrado natural dessa área. Dentre eles, destaca-

se o Assentamento Oziel Alves Pereira, que é o segundo maior assentamento do Estado de 

Goiás em superfície (38714,7828 hectares) e o primeiro em número de famílias assentadas 

(553 famílias). No ano em que foi criado (2004), o Assentamento Oziel Alves Pereira 

apresentava praticamente metade de sua área convertida em outros usos (52,2%), todavia, 

apresentou mudanças mínimas até 2011, ficando nessa época com 47,6% coberto por 

vegetação remanescente do cerrado. 

Outro destaque dá-se ao Assentamento Vale do Araguaia que figura como o único 

nessa sub-bacia que foi criado com quantidade de vegetação remanescente inferior (em 

porcentagem) às demais áreas, porém apresenta indício de recuperação quando são 

considerados os últimos seis anos até 2011. Essa situação é demonstrada na figura 5.20. 
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Figura 5.20: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio do Peixe por assentamentos, 1997-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Seguindo o que ocorreu na análise anterior, também nas APP’s dos assentamentos 

são encontrados maiores níveis de preservação em relação ao que se observa na sub-bacia 

como um todo e demais áreas. Com aproximadamente 77,5% de áreas indicativas de APP’s 

preservadas, os assentamentos da Sub-bacia do Rio do Peixe se configuram como importante 

instrumento de manutenção e proteção dos recursos hídricos da região. Enquanto que a sub-

bacia, assim como as demais áreas, apresentam 68,5% e 66,7% de preservação nas áreas 

protegidas, respectivamente (figura 5.21). 

 
Figura 5.21: Vegetação remanescente do cerrado das APP's na Sub-bacia do Rio do Peixe, 1997-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Conforme ilustrado na figura 5.21, os conflitos de uso existentes nos 

assentamentos para os períodos inter-anuais compreendidos entre 1997 e 2011 se mostram 

estáveis, o que demonstra que o desmatamento ocorrido em áreas protegidas por lei antes da 
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criação dos assentamentos não se ampliou no decorrer dos anos, ao mesmo tempo em que não 

se percebe indícios de recuperação dessas áreas. 

5.5.5 Conflitos de uso na Sub-bacia do Rio dos Bois 

A Sub-bacia do Rio dos Bois está inserida em parte dos municípios de Guapó, 

Palmeiras de Goiás e Campestre de Goiás, e compreende uma área de 33.907,5958 hectares. 

No seu interior incide apenas um assentamento, o Canudos, com 12.657,9259 hectares de 

superfície, abrigando 329 famílias e está com sua área de Reserva Legal regularizada e 

demarcada. 

A presente sub-bacia deve ser analisada por uma ótica ambiental que leve em 

consideração algumas características específicas, pois, apesar de conter um único 

assentamento no seu interior, este responde por 37,6% da área total, de forma que qualquer 

diagnóstico ambiental encontrado nas análises do aludido assentamento influenciará 

significativamente no resultado da sub-bacia como um todo. Destaca-se ainda que o 

Assentamento Canudos foi o primeiro do Estado de Goiás a ser criado tomando por base um 

planejamento ambiental rigoroso que buscou integrar as áreas de Reserva Legal por meio de 

corredores ecológicos. 

Verifica-se ainda nesse assentamento, a existência de uma RPPN (Reserva 

Particular de Patrimônio Natural) que em termos numéricos, abrange uma área de 2.178 

hectares (INCRA,2012), o que corresponde a 17,2% da área total do Assentamento Canudos e 

6,4% do total da sub-bacia. 

De acordo com o artigo 21 da Lei N° 9.985/2000 a RPPN é uma área privada, 

gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica e que permite 

seu uso apenas em casos de pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais. O Decreto N° 5.746/2006, que regulamenta o artigo 21 da aludida 

Lei 9.985/2000, acrescenta ainda que cabe ao proprietário do imóvel assegurar a manutenção 

dos atributos ambientais da RPPN. Entende-se que tal unidade de conservação foi criada 

ainda pelo proprietário do imóvel anteriormente à destinação da área para fins da reforma 

agrária. Dessa forma, por conta do processo desapropriatório, definiu-se um Termo de 

Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta responsabilizando INCRA e os 
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beneficiários do programa se responsabilizavam pela preservação das reservas existentes 

assim e recuperação das áreas já degradadas (HORA, 2003). 

Conforme o mapeamento do uso do solo na sub-bacia, a média de vegetação 

remanescente de cerrado nativo na sub-bacia, considerando o recorte inter-anuais entre 2000 e 

2011, é de 38,8%, enquanto que no Assentamento Canudos é de 56,9%, restando nas demais 

áreas uma proporção de 27,9%, conforme visualiza-se na figura 5.22. 

 
Figura 5.22: Vegetação remanescente do cerrado da Sub-bacia do Rio dos Bois, 2000-2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

A evidente diferença entre os valores encontrados na sub-bacia como um todo, e 

as demais áreas, excluído o assentamento, demonstra a forte influência que o Assentamento 

Canudos exerce positivamente em termos ambientais na manutenção da cobertura vegetal 

nativa do cerrado na área em que se insere. Nesse contexto, torna-se perceptível a diferença 

entre as atividades rurais exercidas nas áreas de reforma agrária pelos camponeses, em sua 

maioria caracterizada pela agricultura familiar, em relação ao que acontece nas demais áreas 

onde prevalecem atividades agropastoris de maior impacto, impulsionadas pelo uso intenso da 

mecanização e maior exploração dos recursos hídricos para fins de irrigação.  Tal percepção é 

visualmente possível ao se apreciar a figura 5.23. 
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Figura 5.23: Sub-bacia do Rio dos Bois, sobreposta à imagem LANDSAT, 2011. 
Fonte: O autor, 2013. 

Isso posto, verifica-se que apesar de serem assentadas um grande número de 

famílias no imóvel (329 famílias), e passado mais de uma década, estas não impactaram de 

forma significativa em termos de supressão da vegetação nativa pré-existente, dando uma 

indicação de cumprimento do Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de 

Conduta anteriormente citado. 

Faz-se necessário nesse momento averiguar a existência e quantificar o conflito de 

uso da referida sub-bacia. A intersecção dos mapas de APP’s de drenagem, declividade e topo 

de morro, com os mapas de uso do solo, possibilitou mapear o conflito de uso no 

assentamento e nas demais áreas nos dois períodos, ou seja, antes da ocupação dos assentados 

e onze anos após (figura 5.24). 
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Figura 5.24: Conflito de uso na Sub-bacia do Rio dos Bois, 2000 e 2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

De posse do mapa de conflito de uso da Sub-bacia do Rio dos Bois, quantificou-se 

a degradação existente nas duas épocas, possibilitando a comparação do nível de preservação 

dos recursos hídricos de toda a sub-bacia, conferindo ainda os resultados encontrados no 

Assentamento Canudos e nas demais áreas, representadas na figura 5.25. 

 
Figura 5.25: Vegetação remanescente do cerrado nas APP's da Sub-bacia do Rio dos Bois, 2000 e 2011. 

Fonte: O autor, 2013. 

Verifica-se um nível de preservação maior dentro do Assentamento Canudos em 

relação às demais áreas, onde, os valores médios inter-anuais compreendendo o período de 
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2000 a 2011 é de 87,6% no assentamento, e 64,6% nas demais áreas. Diante disso, fica 

notório que a preservação existente nas APP’s do assentamento contribui para que a média da 

sub-bacia como um todo seja maior que a encontrada nas demais áreas, atingindo 76,7%. 

A constatação de um conflito de uso maior nas demais áreas da Sub-bacia do Rio 

dos Bois, se comparado com o Assentamento Canudos, poderia ser explicado pela diferença 

de área total das duas áreas, já que o assentamento ocupa uma superfície de 12.657,9259 

hectares (37,6% do total da sub-bacia) e as demais áreas ocupam 20.993,6160 hectares, 

compreendendo 62,4%. Todavia, ao se comparar a quantidade de áreas indicativas de APP’s 

existente no assentamento com a quantidade áreas indicativas de APP’s das demais áreas, 

percebe-se uma situação inversa, em que mais da metade das áreas de preservação existente 

na sub-bacia estão inseridas no Assentamento Canudos. A tabela 5.6 apresenta esse cenário, 

com valores em hectares das APP’s, a porcentagem em relação à APP total da bacia e a 

porcentagem de APP preservada. 

Tabela 5.6: Quantificação das APP's totais e preservadas na Sub-bacia do Rio dos Bois, 2000 e 2011. 

Ano 

Área de Preservação Permanente 

Sub-bacia Assentamento Demais Áreas 

Total 
(ha) 

Total 
(%) 

Preservado 
(%) 

 

Total 
(ha) 

Total 
% 

Preservado 
(%) 

 

Total 
(ha) 

Total 
(%) 

Preservado 
(%) 

 

2000 2.410 100 75,03 1.268 52,6 85,3 1.142 47,4 63,6 

2011 2.420 100 78,28 1.268 52,4 89,9 1.152 47,6 65,5 

Fonte: O autor, 2013. 

5.5.6 Análise da vegetação remanescente considerando todas as sub-bacias analisadas, no 

ano de 2011. 

Considerando as análises das sub-bacias selecionadas para estudo, onde foram 

quantificados a cobertura de vegetação remanescente nativa do cerrado dentro e fora dos 

assentamentos, realizou-se um diagnóstico usando como recorte temporal o ano de 2011, em 

que foram somadas todas as áreas das sub-bacias, atingindo 1.000.171,5690 hectares, 

correspondente a 2,94% do total da área do Estado de Goiás. A somatória das áreas dos 
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assentamentos, contabilizando um total de 48 imóveis, foi de 117.399,7814 hectares, 

corresponde a 11,7% do total da área das sub-bacias (figura 5.26). 

 
Figura 5.26: Proporção de assentamentos no total das sub-bacias analisadas. 

Fonte: O autor, 2013. 

Os resultados encontraram 217.063,8739 hectares com vegetação remanescente 

nas sub-bacias como um todo, o que corresponde a 21,7% do total, enquanto que nos 

assentamentos, por sua vez, foram mapeados 43.399,9683 hectares preservados, ou seja, 37% 

da área total dos imóveis de reforma agrária. Dessa forma, pode-se dizer que, até 2011, o 

nível de cerrado ainda preservado nos assentamentos das bacias analisadas é maior do que no 

restante das sub-bacias, correspondendo, proporcionalmente, a 70% a mais de preservação da 

vegetação remanescente nas sub-bacias. 

Percebe-se dessa forma, que, mesmo correspondendo a apenas 11,7% do total das 

sub-bacias (figura 5.26), os assentamentos são responsáveis por 20% de toda a área de 

vegetação nativa do cerrado encontrada nas análises em 2011, como pode ser visualizado na 

figura 5.27. 
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Figura 5.27: Comparativo da participação dos assentamentos na área total das sub-bacias, e a participação dos 

assentamentos na preservação da vegetação total. 
Fonte: O autor, 2013. 

Em relação ao total de áreas indicativas de APP’s mapeadas em todas as sub-

bacias, encontrou-se uma área de 83.630,3287 hectares, das quais 44,4% (37.136,7 hectares) 

encontram-se preservadas. Nos assentamentos rurais, foram mapeados 10.139,34 hectares, 

(12,1% do total de APP’s) e nelas foram encontradas 5.779,21 hectares de vegetação nativa 

do cerrado. Isso significa dizer que, apesar das APP’s existentes nos assentamentos 

corresponderem a 12,1% do total das APP’s das sub-bacias, estas são responsáveis por 15,5% 

de toda a preservação existente em áreas protegidas por lei considerando a somatória de todas 

as áreas (figura 5.28). 

 
Figura 5.28: Comparativo da participação dos assentamentos na área total das APP's da sub-bacias , e a 

participação dos assentamentos na preservação da vegetação total das APP's. 
Fonte: O autor, 2013. 
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5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises que mapearam a vegetação remanescente do cerrado nas sub-bacias e 

quantificaram o conflito de uso nas APP’s, indicam que, de forma geral, os assentamentos 

contribuem positivamente na manutenção de áreas preservadas. 

Entretanto, destaca-se que em análises ambientais de áreas de reforma agrária, 

faz-se importante considerar a variável de temporalidade, ponderando que no presente estudo 

todas as sub-bacias apresentaram uma degradação acentuada antes mesmo da criação do 

primeiro assentamento nelas inseridos. Isso significa dizer que os assentamentos criados 

nessas condições, historicamente, podem apresentar alto nível de degradação, mesmo não 

sendo os responsáveis para esse cenário. 

Nesse sentido, observa-se que a Sub-bacia do Rio Claro apresenta, já em 1989, 

apenas 24,6% de vegetação do cerrado preservada. Credita-se esse alto valor de supressão 

vegetal pelo fato de estar inserida em uma região de relevo mais plano, vide que possui menos 

que 0,1% de APP’s relacionados à topos de morro e declividade, sendo mais suscetíveis a 

atividades agropastoris com alto grau de mecanização.  

Apesar da tentativa do Governo do Estado de Goiás de controlar o uso do solo da 

região, criando em 2003 um parque estadual, a sub-bacia do Rio Vermelho apresentou alto 

grau de degradação, inclusive de conflitos de uso, atingindo apenas 33,2% de suas Áreas 

indicativas de APP’s preservadas, o que transmite uma preocupação com a manutenção da 

qualidade da água nessa região, principalmente ao se observar que, justamente na aludida sub-

bacia, encontrou-se a maior proporção de metros linear de drenagem por hectare (26,54 

m/hectare), atingindo quatro vezes mais do que na Sub-bacia do Rio Claro (6,717 m/hectare). 

Por outro lado, a Sub-bacia do Rio do Peixe e a Sub-bacia do Rio dos Bois 

apresentaram os menores níveis de conflito de uso dentre todas as sub-bacias analisadas, onde, 

a exemplo do Assentamento Canudos, as áreas de reforma agrária tiveram papel fundamental 

nesse diagnóstico. 

Logo, ao se considerar a situação ambiental da totalidade das sub-bacias 

analisadas em Goiás, no ano de 2011, fica evidente que os assentamentos contribuem de 
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forma significante para a manutenção da vegetação nativa do cerrado, assim como na 

preservação dos recursos hídricos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS 

Destaca-se a grande importância das ferramentas de geoprocessamento nas 

análises ambientais tratadas neste trabalho, em todas as etapas, desde o momento de aquisição 

e tratamento dos dados geográficos fornecidos pelo INCRA, onde se fez necessário converter 

aproximadamente 250 arquivos em formato CAD para formato shape, propiciando associar 

atributos às feições poligonais dos perímetros dos assentamentos, passando pelo delineamento 

detalhado da drenagem nas áreas das sub-bacias hidrográficas, e servindo para um 

mapeamento bastante preciso das Áreas de Preservação Permanente, além de um método de 

classificação semi-automatizada que se mostrou eficiente no mapeamento da vegetação 

remanescente do cerrado. Salienta-se que todos os dados geográficos gerados neste trabalho e 

citado anteriormente, serão entregues à Superintendência Regional do INCRA em Goiás (SR-

04) que servirá de apoio para futuras análises e estudos ambientais a cerca dos assentamentos 

contemplados aqui. 

Com relação ao uso de sub-bacias hidrográficas como unidade territorial de 

estudo, estas se mostraram eficientes no entendimento da dinâmica da vegetação nativa, na 

medida em que se percebeu certo padrão de uso do solo na grande parte das áreas estudadas, a 

exemplo do que se percebe na Sub-bacia do Rio Claro, onde nota-se um alto nível de 

degradação pra toda a sub-bacia, e não apenas em áreas individualizadas. 

Outro fator importante neste estudo, e que se mostrou indispensável em qualquer 

estudo no campo ambiental que se aplique a áreas de reforma agrária, foi a variável 

temporalidade. Visando os resultados encontrados nesse estudo, conclui-se que para o 

entendimento amplo de um diagnóstico ambiental atualizado, e que tenho sido realizado em 

um momento atual, em assentamentos rurais, há que se conhecer seu estado no momento da 

imissão de posse desse imóvel. Haja vista a Sub-bacia do Rio Vermelho, que já em 1986, 

antes mesmo da criação dos 22 assentamentos que hoje se fazem presentes no seu interior, 

apresentava aproximadamente 50% de conflito de uso em suas APP’s. 

Todavia, os valores de vegetação remanescente do cerrado encontrados, 

proporcionalmente, se mostraram maiores nas áreas de reforma agrária em relação às demais 

áreas das sub-bacias. Esse cenário se evidencia no momento em que são agrupados todos os 

dados das cinco sub-bacias analisadas, no ano de 2011, e percebe-se que, apesar dos 

assentamentos corresponderem a apenas 11,7% do total das áreas deste estudo, estes são 
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responsáveis por 20% de toda a vegetação remanescente existente. Essa situação caracteriza, 

de forma clara, que apesar de serem taxados de grandes responsáveis pelas alterações da 

cobertura vegetal das áreas em que ocupam, seja pela imprensa, ou por alguns estudos, os 

assentamentos assumem um importante papel na redução e manutenção do cerrado nativo nas 

regiões em que se inserem. 

Pode-se creditar a isso, o próprio modo de vida e de produção da maioria dos 

camponeses que ocupam essas áreas no Estado de Goiás, que prioriza a força de trabalho com 

baixa mecanização da agricultura familiar diante a intensa mecanização utilizada nos 

latifúndios, ou, as inúmeras dificuldades que os atuais beneficiários da reforma agrária 

enfrentam para regularizar ambientalmente (no âmbito burocrático) suas parcelas. 

Nesse sentido, cita-se o licenciamento ambiental no qual são submetidos pelos 

órgãos ambientais, ora na esfera federal, no caso de regularização de reservas legais, ora na 

esfera estadual, quando se trata da Licença de Instalação e Operação. Essa última com grande 

potencial de penalização excessiva aos assentados, ao passo em que passa a ser exigência para 

que tenham acesso aos créditos ligados ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). 

Aos que conseguem obter tal licenciamento, passam a depender ainda de 

cumprimento de condicionantes para manutenção da referida licença (LIO), que pode ser 

extremamente oneroso, ao exemplo de se exigir o cercamento de todas as APP’s contidas nos 

assentamentos licenciados. 

De fato, mediante o esforço realizado pelo órgão gestor da reforma agrária em 

Goiás, em cumprimento ao que dispõe os Termos de Ajustamento de Conduta entre INCRA, 

MP-GO e órgãos ambientais, muito se tem feito em prol da regularização dos assentamentos 

que possuem passivos ambientais, como a falta de reserva legal devidamente constituída ou 

falta de LIO, todavia, nota-se a necessidade urgente em se alterar os moldes de como esse 

licenciamento é realizado atualmente. Essa necessidade de mudança se evidencia ao se 

apreciar os resultados encontrados neste estudo, que mostram que o passivo ambiental deve 

ser vinculado ao imóvel rural em si, e não aos assentados. 

Logo, percebe-se que, não havendo mudanças nos instrumentos burocráticos de 

controle ambiental, e considerando a posição atual dos órgãos ambientais, os quais priorizam 

as ações fiscalizadoras às áreas de reforma agrária, talvez como medida compensadora pela 

falta de efetividade de fiscalização de áreas latifundiárias, as penalidades continuarão 
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recaindo sobre os que, de momento, buscam se beneficiar da reforma agrária, os trabalhadores 

rurais. 

Tais análises se mostram extremamente importantes ao passo em que se percebem 

indícios de mudanças no marco regulatório das licenças ambientais dos assentamentos rurais 

por parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa constatação é advinda de 

informações constantes no site do próprio CONAMA, onde, por meio de reunião ordinária 

datada de 22 a 23/05/2013, aprovou-se uma minuta que propõe uma resolução na qual são 

estabelecidos procedimentos para o licenciamento ambiental de infraestrutura e atividades 

agrossilvipastoris em assentamentos de reforma agrária (CONAMA, 2013). Essa minuta, a 

qual foi proposta pelo INCRA, revoga a resolução CONAMA nº 387, de 27 de dezembro de 

2006. 

Espera-se com isso que ocorra de fato uma alteração no modo em que as famílias 

assentadas são inseridas no contexto regulatório e de gestão ambiental dos assentamentos, 

cabendo a estas proporcionar uma efetiva participação na melhoria ambiental e 

desenvolvimento dessas áreas, não obstante o fato de assim, garantir o acesso às políticas de 

reforma agrária. 

Ressalta-se que, as mudanças nos normativos ambientais, anteriormente citadas, 

acontecem no momento final da presente pesquisa, demonstrando a pertinência e atualidade 

da matéria aqui tratada. 

Assim, diante do trabalho realizado e dos resultados obtidos, pode-se realizar uma 

reflexão sobre a potencialidade dos assentamentos rurais na manutenção da vegetação nativa 

do cerrado, se configurando como um importante ator na manutenção da qualidade e 

disponibilidade hídrica nas sub-bacias em que se inserem. 

A partir das conclusões obtidas nesta pesquisa, recomenda-se que: 

a) As alterações no marco regulatório do licenciamento ambiental em 
assentamentos rurais aconteçam de fato, e que se considerem a 
regularização ambiental dessas áreas com fundamentação nos moldes do 
Cadastro Ambiental Rural12 (CAR). 

b) Futuros trabalhos sejam realizados para verificação do real efeito que o 
licenciamento causou em relação à preservação e recuperação de 
vegetação nativa nos assentamentos que o obtiveram. 

                                                 
12 A Lei 12.651/2012 cria, em seu artigo 29, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passa a ser obrigatório para 
todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento (Brasil, 2012). 



117 

 

 

 

c) Futuras pesquisas realizadas com o intuito de analisar ambientalmente 
áreas de reforma agrária, considerem como unidade de análise, a sub-bacia 
em que se insere, possibilitando averiguar os reflexos das atividades 
exercidas no seu entorno.  

d) Para qualquer diagnóstico que tenha como objetivo quantificar a 
degradação da vegetação nativa do cerrado em áreas de reforma agrária há 
que se incluir a variável temporalidade, para que se conheça a situação no 
momento de implantação do assentamento objeto de estudo. 

e) Que novos trabalhos sejam realizados, nas sub-bacias aqui estudadas, a 
fim de se conhecer o impacto gerado pela recomposição de APP’s 
proposta na Lei 12.651/2012, a partir de imagens satelitárias atuais e com 
alta resolução espacial, considerando que, ao depender do tamanho do 
imóvel rural analisado, essa recuperação pode ser de apenas cinco metros. 
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