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RESUMO  

A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) foi transformada em uma área de 

preservação ambiental (APA) quando se iniciou a implantação de um reservatório em 

seu leito para o abastecimento da Grande Goiânia, em 2002. Esta imposição 

verticalizada gerou um conflito de uso e cobertura da terra para a área, já que agora 

gerenciada pelo plano de manejo da APA possui diversas restrições à utilização das 

terras. Este trabalho teve cuidado em relação à dualidade da Geografia, e trata cidade e 

campo de forma integrada na identificação e avaliação dos conflitos de uso e cobertura 

da terra na BHRJL (estes conflitos dizem respeito às múltiplas funções da BHRJL, 

tendo dois eixos principais: a questões de abastecimento, isto é, produção de água e 

gêneros hortifruti, e os processos de expansão urbana). Para satisfazer esse objetivo, foi 

desenvolvido mapeamento de cobertura e uso da terra para os anos de 1984, 1992, 2000 

e 2011 em um processo multitécnico em que se valeu de imagens Landsat 5 e 7, 

imagens do Satélite THEOS (2 m de resolução espacial) e ortomosaicos adquiridos por 

meio de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). Em conjunto aos dados de 

sensoriamento remoto, foram utilizados dados censitários, bem como, dados estatísticos 

das Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás (CEASA-GO) na modelagem do 

panorama de uso das áreas agrícolas e produção de hortifruti. Os resultados levantados 

sobre a cobertura e uso da terra nos sete municípios e na BHRJL, confirmam a intensa e 

rápida conversão de áreas vegetadas e sua apropriação para atividades antrópicas, 

principalmente pastagens. Da mesma forma, constatou-se um processo de urbanização 

bastante expressivo, principalmente em relação aos municípios de Goiânia e Anápolis. 

Contudo, e em que pesem os altos índices de crescimento, a expansão urbana não se 

constitui uma ameaça premente ao reservatório, isto em razão de características 

ambientais e sociais. Foi também observado que 35% da oferta de hortifruti no CEASA-

GO tem como origem os municípios da BHRJL, estando entre os principais municípios 

que levam hortifuti à mesa dos habitantes da Grande Goiânia e que as restrições à 

produção agropecuária da BHRJL tendem a provocar mudanças técnicas e econômicas, 

que irão influenciar na quantidade, qualidade e preço dos produtos ofertados pelas 

propriedades rurais da APA à Grande Goiânia 

Palavras chaves: Cobertura e uso da terra, bacia hidrográfica, VANT, Ribeirão João 

Leite, Reservatório. 
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INTRODUÇÃO 

As relações sociais se materializam no espaço por meio das transformações na 

cobertura e uso das terras, como é o caso do bioma Cerrado, onde as conversões de 

áreas naturais e apropriação para atividades antrópicas ocorreram de forma acelerada, 

principalmente a partir da década de 1970 (KLINK & MACHADO, 2005; JEPSON, 

2005). Aproximadamente 50% das superfícies antes ocupadas por fisionomias savanicas 

cederam espaço às atividades agropastoris. Da mesma forma, também se registra 

expressivo crescimento urbano, com destaque para a Região Metropolitana de Goiânia, 

Distrito Federal e seu entorno (SOUSA & FERREIRA, 2012). 

Em fato, Goiânia passou por uma intensa expansão da sua malha urbana e 

explosão demográfica, o que provocou em um curto período de tempo, um crescimento 

de demandas de abastecimento, seja com recursos hídricos, hortifrutigranjeiros e até 

tecnológicos. Tal ocorrência faz com que a cidade necessite de um suporte ambiental 

cada vez maior de seu entorno, o qual muita das vezes é composto por elementos 

ecossistêmicos não valorados no mercado comercial e de pouca relevância nas decisões 

políticas (COSTANZA, 1997). Recentemente, essa dinâmica das demandas urbanas foi 

materializada em Goiânia por meio da implantação de um reservatório de água potável 

no leito do Ribeirão João Leite, cuja estimativa é de abastecer a grande Goiânia 

(Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia) até o ano de 2040 (SANEAGO, 2012), 

evitando possível colapso em um sistema que serve aproximadamente dois milhões de 

habitantes. 

Com o intuito de assegurar a qualidade da água no manancial, a Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) foi transformada pelo Governo do estado 

de Goiás (Decreto nº 5.709) em uma Área de Preservação Ambiental (APA), o que 

arbitrou à área composta majoritariamente por propriedades privadas uma série de 

restrições à utilização das terras, principalmente no que diz respeito ao parcelamento, 

extração mineral, irrigação e utilização de agrotóxicos (SEMARH, 2007). Esta 

imposição verticalizada gerou um conflito de uso para a área, visto que, composta por 

territórios de sete municípios, é marcada por múltiplos interesses, nos quais atuam desde 

proprietários que desenvolvem produção familiar até especuladores do mercado 

imobiliário. A bacia agora, gerenciada pelo plano de manejo da APA, tem como um dos 

objetivos principais conter a poluição do solo e dos recursos hídricos por meio da 
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restrição do uso de agrotóxicos. Porém, tem-se evidencia de que as terras pertencentes à 

bacia desempenham importante papel no abastecimento de hortifruti na Grande Goiânia, 

atividade que tradicionalmente se vale da utilização de fertilizantes e agrotóxicos. 

Certamente nos próximos anos, o principal desafio para a área é conciliar atividades 

econômicas e sustentabilidade, principalmente no que concerne a conservação dos 

recursos hídricos, capacidade de produção de água
2
 e justiça social. 

Nesse contexto, se torna importante a existência de informações espaciais 

precisas, que apresentem a dinâmica da cobertura e uso da terra na área da BHRJL, as 

quais podem subsidiar o entendimento de conflitos decorrentes de suas múltiplas 

funções. Mais que uma análise local, é importante lançar um olhar regional, 

principalmente no que diz respeito à expansão urbana, um dos processos mais 

dinâmicos na região, os quais nem sempre vem acompanhado do planejamento 

necessário, gerando uma variada gama de impactos ambientais (GUERRA; MARÇAL, 

2006, p 13). A cartografia deve servir de pano de fundo para diagnósticos e 

prognósticos, fornecendo aos gestores do espaço instrumentos que subsidiem decisões e 

políticas públicas mais eficientes na compatibilização da realidade com o modelo de 

desenvolvimento esperado.  

O objetivo geral deste trabalho é identificar e avaliar os conflitos de cobertura e 

uso da terra na BHRJL
3

, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, 

geoprocessamento, dados de campo e, secundários (estatísticos e censitários). A 

dimensão hipotética, se concentra em torno de quatro questões: 1) A região da BHRJL 

contribui efetivamente na oferta e produção de hortifruti para abastecimento da grande 

Goiânia; 2) A produção e oferta de hortifruti são comprometidas pela função da bacia, 

que é a de “produzir” água, por meio de restrições de uso arbitradas pelo plano de 

manejo da APA João Leite; 3) A “produção de água” na BHRJL é comprometida em 

razão das condições ambientais correntes, as quais são grande cobertura por pastagens, 

utilização de agrotóxicos em cultivos permanentes e temporários, e situação de 

                                                             
2 O termo aqui utilizado se refere não especificamente à geração de água, porém, a capacidade da bacia 

hidrográfica para retenção de água e manutenção do ciclo hidrológico, provendo água com qualidade e 

quantidade suficiente para abastecer a população. 
3  Mesmo durante o presente trabalho sempre existir referência ao conceito de território e os atores na 

BHRJL, o foco são os conflitos existentes no que diz respeito às múltiplas funções. Estas funções se 

traduzem nas materializações de cobertura e uso da terra, tendo dois eixos principais: a questões de 

abastecimento, isto é, produção de água e gêneros hortifruti, e os processos de expansão urbana. 
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preservação no entorno do reservatório; 4) A expansão urbana, processo dinâmico na 

região, terá como eixo a BHRJL. 

Para testar estas hipóteses, foi desenvolvido valendo-se de dados Landsat TM e 

ETM
+
 mapeamento multitemporal de cobertura e uso da terra para a toda extensão dos 

sete municípios da BHRJL. Este mapeamento teve o intuito de entender a dinâmica de 

utilização das terras, e principalmente as mudanças urbanas, em uma janela temporal de 

27 anos (1984 – 2011). Entre os objetivos e contribuições desta etapa, destacamos: 1) 

Estabelecer uma metodologia para mapeamento da dinâmica de cobertura e uso da terra; 

2) Avaliar a acuidade do mapa de 2011 com base em dados auxiliares e de campo; 3) 

Identificar padrões de mudanças na cobertura e uso das terras para o recorte regional 

dos municípios da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, e sua influencia quanto à 

preservação e condições ambientais. A partir deste panorama de informações, foi 

possível avaliar o conflito funcional entre a produção de água e a expansão urbana, 

quando está é vista como prejudicial à integridade do manancial. Os mapas de cobertura 

e uso da terra também foram utilizados em conjunto a dados secundários, na análise da 

influência do reservatório e da criação da APA do Ribeirão João Leite no uso e 

cobertura da terra, bem como, no abastecimento e produção de hortifruti na região. 

 

Caracterização da área de estudo 

A BHRJL, com uma área aproximada de 761 km² e abrangendo os municípios 

de Goiânia, Anápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, Goianápolis, Campo Limpo e 

Terezópolis de Goiás (Figura 1), está inserida no chamado “Mato Grosso de Goiás”, 

uma zona de rico potencial agrícola que há décadas é utilizada de forma intensiva para o 

plantio de culturas agrícolas e constituição de pastagens (ESTEVAM, 1998, pg. 114). A 

potencialidade da região quanto à agricultura, pecuária e abastecimento já era observada 

por Faissol (1952), o qual além de comentar sobre o grande crescimento populacional 

promovida pela frente pioneira, diz: “esta seria, sem dúvida, a área que abasteceria a 

futura capital da República, no caso dela se localizar em Goiás”. 
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Fig. 1 - Localização da bacia do Ribeirão João Leite, estado de Goiás – Brasil, com destaque para os sete municípios inseridos entre seus limites. 
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Cortada pela recém-implantada Ferrovia Norte-Sul, bem como pela rodovia 

BR153 (rodovia Belém-Brasília), a área de estudo se configura como uma das mais 

importantes do estado de Goiás, abrigando seus principais núcleos urbanos, entre eles a 

capital Goiânia, e grande parte da população, cerca de 30% em uma área territorial de 

apenas 0,22% do total do estado (IBGE, 2012). 

Desde a década de 1950 a região, em especial Goiânia, passou por intensos 

fluxos demográficos e econômicos, os quais foram intensificados com a construção de 

Brasília e da rodovia Bélem-Brasília, atraindo tanto migrantes interestaduais, bem como 

dos municípios do interior Goiano (CHAUL 1988, p.109; NASCIMENTO (1993 p 95). 

Entre as décadas de 1940 e 2010, Goiânia apresentou um crescimento populacional em 

torno de 2.700%, saltando de 48.166 para 1.302.001 habitantes. Este mesmo fenômeno 

também se observa para o município de Anápolis, o qual, mesmo após intensa 

fragmentação territorial, que originou a grande maioria dos municípios da região (até 

mesmo Goiânia, que foi emancipada em 1935 composta por fragmentos territoriais de 

Anápolis e Bela Vista de Goiás), se mantém entre a terceira maior cidade do estado, 

alcançando em 2010 o quantitativo de 334.613 habitantes. 

 A motivação para implantação do reservatório é o aumento da demanda por 

abastecimento, resultado do expressivo crescimento populacional nos municípios de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia. Em 2010, os dois municípios registraram população 

total de 1.757.658 habitantes (IBGE, 2012), cerca de 29,3% da população total do 

estado de Goiás (6.003.788 habitantes).  Com o reservatório em funcionamento, o 

principal desafio para a área é conciliar múltiplos interesses e promover a conservação e 

preservação dos recursos hídricos. Nesse sentido, o Governo de Goiás, por meio do 

decreto estadual nº 5.704/2002, criou uma unidade de conservação na categoria de Área 

de Preservação Ambiental (APA). O objetivo é proteger a integridade da bacia de 

drenagem do Ribeirão João Leite, instituindo normas e restrições para utilização das 

terras e assim, proteger o manancial que servirá água a população por aproximadamente 

27 anos (SANEAGO, 2012). 

 Na figura 2 é apresentado um mapa com o panorama regional da área de estudo. 

Esse mapa possui pontos de interesse plotados e, tem o intuído de familiarizar o leitor 

com situação e localização de pontos considerados importantes, os quais serão citados 

no decorrer do trabalho. 
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Fig. 2 - Feições da Paisagem e Pontos de Interesse Para Orientação de Localização na Área de Estudo 
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CAPÍTULO 1:  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLOGICA 

1.1 A Ciência Geográfica 

A Geografia, “campo do conhecimento científico, onde reina enorme polêmica” 

(MORAES, 1983, p.13), possui como característica uma dualidade, entre Geografia 

Física e Geografia Humana, o que confere a cada uma dessas vertentes, teorias e 

métodos distintos, que muitas vezes não são compartilhados entre si. Na obra de Moraes 

(1983) é possível conferir a multiplicidade de propostas para definição de Geografia, e 

de seu objeto de estudo, bem como, as diversas correntes que transitam por este rótulo.

 Tibúrcio & Coimbra (1988, p.133) apresentam a Geografia como ciência 

destinada a analisar as organizações espaciais. Para esses autores, estas organizações 

espaciais constituem “meio ambiente nos quais vivem os seres humanos” e são 

compostos por diversos elementos que estão distribuídos no espaço e se relacionam 

formando um conjunto.  

 Sanjaume & Villanueva (1996, p.22), após uma reflexão sobre a Geografia 

Física apresentam a ideia de que “La Geografía Física es, en primer lugar, una parte de 

la Geografía puesto que su objetivo es el hombre y sus relaciones con el medio”, não 

obstante, os autores chamam atenção para a posição da Geografia, a qual está no âmbito 

das ciências naturais e sociais. Ainda na obra de Sanjaume & Villanueva (1996, p.13) é 

possível encontrar a contribuição de Finch & Trewarthe (1949), na qual os autores 

afirmar que a superfície terrestre é formada por traços naturais e culturais, para eles é 

viável para um “pesquisador tratar somente um desses grandes temas, isto é, Geografia 

Física ou Geografia Humana”. 

 Em contramão ao pensamento de Finch & Trewarth (1949), existem 

pesquisadores que defendem uma unidade do pensamento geográfico, esboçado por 

uma visão global. Tais elementos podem ser absorvidos em Lascote (1985, p.65 ), o 

qual defende a manutenção da visão global na Geografia, “ao mesmo tempo física e 

humana, encarregada de dar conta da complexidade das interações na superfície do 

globo entre os fenômenos que dependem das ciências da matéria, da vida e da 

sociedade”.  Também em Lacoste (1985, p.65), é observado que ainda que existam 

pesquisadores especializados na análise dos aspectos espaciais dos fenômenos humanos 
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e outros, especializados nas combinações espaciais dos fenômenos físicos, “é 

indispensável, porém, que uns e outros guardem contatos suficientes entre si”. 

 Acreditamos que um método de se conduzir uma pesquisa em Geografia, por 

meio de uma perspectiva global ou fragmentada, seja por meio da aplicação das 

categorias de análise geográficas. O que seriam essas categorias de análise? A 

Geografia como ciência possui em seu arcabouço teórico-metodologico uma série de 

conceitos chave ou também conhecidos como categorias de análise, dentre as quais 

podemos citar algumas: Território, Região, Lugar, Espaço e Paisagem (CORRÊA, 

1995). Cada categoria de análise se refere à ação do homem modelando a superfície 

terrestre e, são capazes de sintetizar a objetivação da ciência geográfica, isto é, “definir 

um ângulo com que a sociedade é analisada” (CORRÊA, 1995, p.16). Portanto, a 

utilização dos conceitos chave ou categorias nos estudos de Geografia tem uma 

dimensão importante, configurando-se verdadeiros instrumentos do geógrafo em suas 

leituras espaciais. 

 

1.2 O Sensoriamento Remoto, Cartografia e a Ciência Geográfica 

 O Sensoriamento Remoto pode ser conceituado de forma ampla como a 

obtenção de informações de um objeto, sem que ocorra contato físico. No entanto, Novo 

(2008, p.3) alerta para a amplitude de tal definição e propõe uma conceituação pautada 

na aquisição exclusiva de informações sobre objetos da superfície terrestre, não 

importando o nível de coleta (satélite, aeronave ou campo) e, tendo como chave o uso 

de sensores de radiação eletromagnética para inferir propriedade dos objetos. 

 Os sensores remotos são capazes de registrar a energia eletromagnética emitida 

ou refletida pelos alvos da superfície terrestre e são definidos por Moreira (2005 p.120) 

como: 

 “dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, em 

determinada faixa do espectro eletromagnético, e gerar informações que 

possam ser transformadas num produto passível de interpretação, seja na 

forma de imagem, na forma gráfica ou qualquer outro produto”. 
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 Jensen (2009, p.4) contribui para enriquecimento do debate sobre a natureza do 

sensoriamento remoto, apresentando-o a partir de duas perspectivas, podendo assumir a 

forma de arte tanto quanto ciência. Ciência, pois, o sensoriamento remoto se utiliza de 

métodos científicos e regras especiais de pensamento, os sensores mensuram energia 

eletromagnética de um alvo, seguido de extração de informação utilizando algoritmos 

baseados em matemática e estatística (Fussel et al., 1986). Arte, a partir do momento 

que o analista de imagem por meio de conhecimento científico e sua experiência de 

mundo real desenvolve um método único e particular para obter informações e chegar a 

conclusões lógicas e corretas (JENSEN, 2009 p.7). 

  Sem dúvida, existe uma grande ligação entre a ciência geográfica e o 

sensoriamento remoto, tendo como elo o espaço geográfico, a sua representação, o 

registro de atributos espaciais dos objetos, a localização de fenômenos e suas 

características. Santos (2002, p. 56) nos fala sobre os atributos de uma imagem de 

satélite, são elas, a saber: “Temático (o que), espacial (onde) e temporal (quando)”. 

Sobre esta afirmação de Santos pode-se concluir que uma imagem de satélite possui 

atributos eminentemente geográficos.  

 Nesse sentido, uma imagem de satélite pode ser carregada pelo observador de 

conceitos geográficos e, certamente pode complementar as técnicas de campo, 

aperfeiçoar a cartografia e compor estudos tanto de Geografia humana, quanto de 

Geografia física. Ainda em relação à Geografia, podemos dizer que as geotecnologias se 

configuram novas ferramentas, linguagens e técnicas, tendo se destacando nos últimos 

anos, principalmente a partir da revolução tecnológica ocorrida na década de 1970, nas 

atividades de planejamento, administração e governança do território.  

O ponto zero para os sistemas orbitais de observações sistemáticas da superfície 

terrestre pode ser considerado como o lançamento do pioneiro Landsat 1 (23 de julho de 

1972), passando pelas melhorias em relação aos softwares e hardwares na informática,  

o que fomentou a criação das tecnologias utilizadas em modernas Estações Totais e 

receptores do Sistema de Posicionamento Global (GPS) com precisão milimétrica, 

como os Geodésicos, chegando por fim, ao que chamamos hoje de Veículos Áereos não 

Tripulados (VANTs). 

 Neste contexto de evolução, atividades rotineiras dos geógrafos como: leitura e 

análise espacial, estudo do espaço local, análise de paisagem, estudos ambientais, 
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ordenamento territorial, bem como, toda análise de cunho espaço-geográfica vem sendo 

beneficiada. Tal beneficio se dá pela imensa acessibilidade a dados em inúmeros portais 

nacionais e internacionais, sejam eles gratuitos ou comerciais, como também, pela 

utilização dos Sistemas Informativos Geográficos (SIG), os quais permitem economia e 

velocidade no tratamento e cruzamento de dados. 

 A grande questão que fica para os geógrafos é: como se apoderar desta técnica e 

utilizá-la de forma coerente, como uma ferramenta na Geografia? Sabe-se que mesmo 

sendo alvo de constante conflito, a Geografia possui um corpo teórico-metodológico 

bem definido, então, como associar teoria e prática por meio da integração das 

categorias de análise? Tais indagações são constantes aos acadêmicos que desenvolvem 

pesquisas na área da Geografia e, as respostas destas perguntas são fundamentais para o 

bom desenvolvimento de uma pesquisa com bases sólidas na ciência em questão. Tais 

ideias são expressas por Moreira (2007, p.19) na qual o autor afirma que “diante de um 

mundo em mudança, na qual entender e intervir nos arranjos significa saber combinar o 

olhar teórico das ideias e o olhar técnico da câmara”. 

 Quanto à relação do sensoriamento remoto e a cartografia, é possível destacar a 

proximidade existente entre tais campos. Primeiro, o sensoriamento remoto enquanto 

técnica que contribuiu para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade na acurácia dos 

produtos cartográficos; em segundo lugar, existem conceitos cartográficos comuns à 

cartografia e as imagens de satélite, as quais são: visão vertical, orientação espacial, 

projeção, escala e legenda (FLORENZANO, 2003).  

 Antes de esboçar uma integração entre a teoria geográfica e a técnica de 

sensoriamento remoto, inicialmente é necessário tomar uma posição. Cremos que o 

sensoriamento remoto seja um instrumento, o qual deve-ser utilizado com muita cautela 

não só pelos geógrafos. É necessário trabalhar a teoria geográfica na interpretação de 

uma ou de um conjunto de imagens para que as conclusões sejam mais próximas da 

realidade. Outro fato a se atentar é que, muito se confia nos produtos de sensoriamento 

remoto, porém, todo subproduto oriundo dos processamentos dos dados originais, deve 

ser cuidadosamente validado, visto que erros ocorrem com frequência.   

 Portanto, o componente humano, a experiência com as representações 

cartográficas e o conhecimento do terreno por meio de trabalho de campo, e a utilização 
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de dados de outras fontes para avaliação é fundamental para garantir produtos de 

qualidade. Tais, pensamentos vão à direção dos de Moreira (2007, p.21): 

O problema é que nem a fotografia aérea, nem os modelos quantitativos e 

menos ainda o programa de geoprocessamento pensam e interpretam o 

mundo por si mesmos (não é o geoprocessamento que processa o geo – o 

real-espacial -, mas o geo -  a teoria geográfica – que processa o 

geoprocessamento). 

 

1.3 O recorte espacial Bacia Hidrográfica e as análises geográficas 

A Bacia hidrográfica é uma “área de captação da água de precipitação 

demarcada por divisores topográficos, onde parte da água captada converge para um 

único ponto de saída, o exutório” (TEIXEIRA et. al., 2009, p. 190). Santos (2004) 

considera a bacia hidrográfica uma unidade fisiográfica complexa, constituindo-se 

sistema natural, composto por conjuntos de terras topograficamente drenadas por um 

curso d’água e limitada por divisores topográficos. Para melhor ilustrar, é preciso citar 

que, estes divisores topográficos, são pontos de maior elevação no terreno (topos), que 

separam a drenagem da precipitação entre duas bacias adjacentes. 

Botelho (2007, p. 155) afirma que o valor da bacia hidrográfica como unidade de 

análise e planejamento cresceu enormemente a partir da década de 1990. Isto em razão 

da conscientização da sociedade sobre a importância da água, essencial para a vida e 

para muitas atividades humanas, inclusive sendo fator primordial para o crescimento 

populacional, grau de urbanização e desenvolvimento agrícola, portanto, se fazendo 

também essencial ao desenvolvimento econômico (TUNDISI et. al., 2011). 

Christofoletti (1979) considera a bacia hidrográfica um sistema aberto, segundo 

o autor, nela ocorre constantes trocas de energia e matéria (inputs e outputs). Para Leite 

(2009) estudá-las implica em pesquisar esses componentes de entrada (inputs) e de saída 

(outputs), além de se considerar os elementos do meio físico natural e, a cobertura e uso 

da terra, os quais mantêm uma relação de dependência entre si, que os torna essenciais 

para a avaliação de uma bacia hidrográfica e identificação de pontos mais suscetíveis a 

influência antrópica (CUNHA, 1997). Não obstante, fato também importante no estudo 

de uma bacia hidrográfica, diz respeito ao manto social que ali reside, ou seja, o estudo 

dos homens e suas relações. Estas relações marcadas principalmente pela dinâmica 
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econômica subsidiada ao modo de produção, moldam não só a superfície terrestre por 

meio do uso e cobertura da terra, mas também define a forma e intensidade com que os 

recursos naturais renováveis e não renováveis serão utilizados, além de marcar 

permanentemente a corporeidade dos cidadãos em uma sociedade desigual e 

hierarquizada. 

A ocupação de uma bacia hidrográfica, sem um planejamento, ou quando não se 

segue diretrizes estabelecidas pelos órgãos planejadores do espaço (quando planos 

existem), pode resultar em uma gama de impactos socioambientais: alteração do ciclo 

hidrológico, por meio de impermeabilização do terreno por edificações e pavimentação 

de vias, formação de processos erosivos, assoreamento, diminuição do estoque e 

qualidade de água, além de oferecer riscos a saúde e a vida dos habitantes. Já que não é 

raro ocorrer lançamentos de resíduos com potencial contaminante e, modificação da 

relação escoamento superficial/infiltração, submetendo áreas de risco a enchentes e 

deslizamentos de massa. 

Geralmente, os estudos que tem como unidade de análise a bacia hidrográfica se 

utilizam de uma visão sistêmica para análise e modelagem da realidade. Botelho (2007, 

p. 153) afirma que, a “visão sistêmica e integrada está implícita na adoção desta unidade 

fundamental”.  Desta abordagem sistêmica, derivam vários métodos, sendo o mais 

conhecido o Geossistema (SOTCHAVA, 1977). Todavia na Geografia, existe uma 

pluralidade de correntes e métodos, o que garante a ela diversas formas de analisar 

qualquer objeto. Um dos métodos mais utilizados pelos geógrafos, já comentado aqui 

neste trabalho, é a aplicação das categorias de análise, tais como espaço, território, 

paisagem, região, lugar. Estas categorias analíticas possuem regras de pensamento com 

as quais os fenômenos são abordados, valorizando e ou depreciando alguns elementos 

analisados (foco de análise), o que pode resultar em uma análise com foco de integração 

dos elementos físicos naturais, como também, transformar os limites naturais de uma 

bacia em um território, que pela ótica categórica se torna um espaço de disputa de 

poder, um campo de lutas.   

 Mesmo se constituindo, e atualmente haver uma forte tendência de eleger a bacia 

hidrográfica como unidade ideal para o planejamento, existe alguns percalços na 

utilização deste recorte. Como a base do sistema administrativo no Brasil se dá em nível 

municipal, principalmente após a descentralização promovida pela constituição de 1988, 
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na qual o município passou a ter competência para legislar efetivamente em seu 

território, se cria dificuldades para gestão integrada deste recorte, geralmente, 

constituído de vários municípios que nem sempre comungam os mesmos objetivos. Não 

é muito raro ver legislação diferente entre municípios limítrofes, e níveis de 

conservação e qualidade ambiental tão distintos em uma distancia espacial muito curta 

dentro de uma mesma bacia hidrográfica.  Todavia, métodos mais eficientes de gestão 

devem ser desenvolvidos e incentivados, já que os elementos do meio físico natural não 

se relacionam em limites políticos-administrativos, mas sob os limites naturais da bacia 

hidrográfica. 

 

1.4 O conceito de Paisagem 

A categoria paisagem possui várias acepções, representando a intenção do 

pesquisador e sua vinculação com uma específica corrente de pensamento geográfico. 

Cavalcanti (1998) nos informa que o conceito de paisagem na geografia tem como 

campo de estudo os “aspectos e fenômenos que ocorrem para modelar, organizar e 

modificar materialmente o espaço”. Santos (1988, p. 61) define a paisagem na linha 

dialética como “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem”. 

Não obstante, o autor afirma que a paisagem é uma aproximação, um primeiro contato 

do pesquisador com seu objeto de estudo, o que é reforçado e acordado por Cavalcanti 

(1998) que considera a paisagem “uma chave inicial para apreender as diversas 

determinações do lugar”. 

 Portanto, para alguns autores a paisagem tem forte ligação com a percepção, 

principalmente com os objetos visíveis. Com a sabedoria de que nem sempre todos os 

dados são visíveis, esta categoria inicial daria lugar a métodos mais adequados no que 

diz respeito à intensidade e aprofundamento com o objeto de estudo. Neste sentido, 

podemos tomar a definição de Santos (1988, p. 65) como uma base para entendimento e 

aplicação de um estudo baseado no método de paisagem: “Paisagem é um conjunto 

heterogêneo de formas naturais e artificiais, formada por frações de ambas, seja quanto 

ao tamanho, volume, cor, utilidade ou por qualquer outro critério”. Cavalcanti (1998, p. 

99) apresenta algumas considerações de Santos para a análise da paisagem:  
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Cada tipo de paisagem é uma reprodução de níveis diferentes de forças 

produtivas; A paisagem atende a funções diferentes, por isso ela é sempre 

heterogênea; uma paisagem é escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos 

que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos; ela 

não é dada para sempre, é objeto de mudança, é um resultado de adições e 

subtrações sucessivas, é uma espécie de marca da história do trabalho, das 

técnicas; ela não mostra todos os dados, que nem sempre são visíveis; a 

paisagem é um palimpsesto, um mosaico, mas tem funcionamento unitário e 

por ter formas – viúvas – à espera de reutilização – e formas virgens – criadas 
para novas funções. 

  

 Outros autores mais ligados a vertente da Geografia Física, determinam 

paisagem como “porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto, 

instável de elementos físicos, bióticos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns 

sobre os outros, fazem da mesma um conjunto único e indissociável, em perpetua 

evolução” (BERTRAND, 1968). Esta vertente acredita que o estudo da paisagem deve-

se basear em conceitos e métodos geossistêmicos, crê que a paisagem é heterogênea e se 

distingue a medida em que os elementos do sistema são modificados ou são diferentes 

de outra rede de sistemas. 

 Neste sentido o pesquisador tem que estar alerta aos diversos autores que 

imprimem os diferentes significados de paisagem nos estudos geográficos, retirando daí 

os instrumentos necessários para o desenvolvimento de sua pesquisa.  

 

1.4.1 Paisagem urbana 

 A paisagem urbana é complexa, e é resultado de determinações culturais, 

econômicas e políticas sobre o meio. George (1968) apresenta uma visão do espaço 

como um manteau d’ Arlequin, “feito de justaposição de porções, mais ou menos 

grandes, apresentado cada uma, relativamente a diversas necessidades ou a diversas 

intenções de utilização, virtualidades diferentes”. Pensamos o mesmo para o espaço 

urbano, principalmente em relação ao espaço de uma metrópole, marcada por uma 

pluralidade de agentes, por horizontalidades e verticalidades
4
. 

                                                             
4  Horizontalidades e verticalidades, termos citados por Santos (1996, p. 255) se referem às relações 
econômicas, políticas sociais e culturais do espaço. Para as horizontalidades, estas relações se 

estabelecem nas escalas locais e regionais, de acontecer homólogo. As verticalidades são relações 

econômicas, políticas sociais e culturais que se dão entre lugares e regiões, alcançando um espaço 

mundializado de relações. 
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 Certamente a paisagem de uma metrópole é um manteau d’ Arlequin, composta 

de retalhos, de tecidos urbanos que atendem a interesses diversos.  Os atributos 

humanos e ambientais são somados, formando paisagens heterogêneas, marcadas 

profundamente pela relação do ser humano com o meio, e principalmente dos homens 

entre os homens. As diversas territorialidades da metrópole, os diversos atores, os 

diferentes níveis de acesso a terra e a técnica, fazem da metrópole o encontro da 

diversidade, e por que não um campo de lutas.  

 Ao encontro da ideia de heterogeneidade podemos citar Santos (1994) que 

considera a cidade como um meio ambiente construído, que é retrato da diversidade das 

classes, das diferenças de renda e dos modelos culturais e Carlos (1997), que afirma que 

“o principal elemento que salta aos olhos quando paramos para observar a cidade é a 

heterogeneidade entre modos de vida, forma de morar, usos dos terrenos da cidade por 

várias atividades econômicas”.   

 Portanto, cada porção do espaço urbano é dotada de uma particularidade (Figura 

3) e, no conjunto de particularidades se tem o espaço total, as constantes trocas, que 

formam e forjam o urbano.  No entanto, Carlos (1997) aponta que não devemos ver o 

urbano apenas como o construído, que é o que de fato “aparece aos nossos olhos – no 

plano do imediato”, mas sim ver o urbano por detrás das aparências estáticas, 

reconhecendo o dinamismo das relações sociais.  

 

Figura 3: Vista panorâmica da cidade de Goiânia, Capital do estado de Goiás. É possível perceber os 

diferentes padrões de ocupação e intensidade urbana. 

 

 A heterogeneidade não só é observada de forma intra-urbana, mas também é de 

fato, aspecto marcante quando se analisa a questão de forma interurbana. As cidades 

apresentam índices demográficos, economia, e formas de vida, que as tornam bastante 

diferentes no ponto de vista da paisagem. Este fato pode ser destacado em Goiás, um 
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estado formado por 246 municípios, no qual a população se concentra de forma densa 

primordialmente em três cidades (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis somam 

juntas 34% de toda população do estado de Goiás), com uma área de apenas 0,2% de 

seu território total, pode-se imaginar as diferentes realidades urbanas existentes 

principalmente entre estes municípios, e alguns dos menores encontrados. 

 

1.4.2 Paisagem Rural 

 A prática de observar e caracterizar paisagens na tentativa de analisar a realidade 

socioespacial pode levar a uma forte tendência de classificação entre paisagens urbanas 

e rurais, principalmente no que diz respeito às formas e funções encontradas nesses dois 

ambientes. Costumeiramente, tudo o que é rural geralmente é o dedicado à exploração 

agrícola.  

 Mas uma grande questão figura sempre nos debates sobre o urbano e o rural: o 

que é de fato cidade? Ou que caracteriza uma cidade?  Para responder essa pergunta, 

utilizaremos as inclinações e reflexões de Castilho (2007), sobre diversos pensadores 

das questões urbanas e cidade.  Especificamente, quanto a marcos regulatórios, cidade é 

designada como tudo aquilo que engloba o perímetro urbano municipal, o IBGE, por 

exemplo, utiliza essa designação para executar os levantamentos do CENSO.  

 Castilho (2007) critica essa “abordagem rígida, fechada, generalizante”, 

alegando que ela não é “suficiente para dizer, em termos socioespaciais” se uma 

aglomeração é de fato, uma cidade.   Lefebvre (2001, p. 48) afirma que o urbano, é na 

verdade uma realidade social, composta de relações a serem concebidas, construídas. 

Portanto, o urbano na verdade é o conteúdo da forma, e este último é a cidade.  

Portanto, para que uma localidade seja identificada como cidade, é necessário que se 

ache relações sociais concebidas e construídas neste ambiente, como centralidade e 

polarização econômica. Para Souza (2005, p.27) a cidade é “espaço de produção não 

agrícola, de comercio e oferecimento de serviços”. É também um centro de gestão do 

território, no qual se encontram “sedes de órgãos, empresas, instituições 

governamentais, prefeitura e igrejas” (CASTILHO, 2007, p. 49). Assim, assumimos 

que, uma cidade independente do tamanho e quantidade de habitantes, pode possuir 

estas características, porém, as proporções dos fenômenos de centralidade, polarização e 

influência podem ser muito distantes entre uma cidade local e uma metrópole.  



 

 
23 

 Nestas condições apresentadas, consideramos rural, toda área que é polarizada e 

tem à cidade como centro de decisões, trocas, aquisição de insumos, bens e serviços. 

Geralmente, urbanização e construção do espaço rural estão intimamente ligados, haja 

vista que, em um rápido olhar para a totalidade do Bioma Cerrado, toda área em que se 

desenvolveu agricultura e ou agroindústria, se tem expressivo crescimento urbano. 

Portanto, as modificações na paisagem são ao mesmo tempo resultado e influência 

destes dois processos, e a paisagem rural é também moldada pela lógica da exploração 

econômica da terra, em alguns casos essa lógica é imposta pela economia global 

(lógicas externas), que incentivam a produção geralmente de commodities para 

exportação, modificando paisagens e organizando o espaço de uma forma totalmente 

diferente de uma área rural em que predomine a agricultura familiar e a renda vinda da 

terra.  

 A paisagem rural é marcada por baixa densidade demográfica, menor área 

construída, e menores fluxos, a não ser aqueles compostos pelo deslocamento de 

pessoas aos centros comerciais de bens e serviços, além do transporte e escoamento de 

produção. As atividades agrícolas que refletem de forma diferente na paisagem podem 

ser agrupadas em três níveis: a criação de gado extensiva, a qual confere a paisagem 

extensas áreas de pastagens; a agricultura familiar, geralmente cultivando hortifruti para 

abastecimento urbano e subsistência e, as grandes plantações de soja, milho ou cana, as 

chamadas commodities. Cada manifestação paisagística reflete o nível de técnica e 

investimento empregado, porém, não em uma lógica totalmente possibilista ou 

determinista, pois, em alguns casos, elementos físicos naturais como a declividade (não 

se mecaniza uma área com declive acentuado >8%) tem peso no desenvolvimento 

destas atividades, fazendo com que a combinação entre elementos físicos naturais e 

humanos (redes, infra-estrutura, localização) sejam responsáveis pelo desenvolvimento 

de diferentes paisagens rurais. 

 Outro elemento de fundamental importância para discussão da paisagem rural é 

sem dúvida a estrutura fundiária. Pequenas e grandes propriedades se integram ao 

sistema produtivo de formas distintas. Muitas das vezes os gêneros de produção afetam 

a forma da estrutura fundiária do lugar, haja vista que, para o desenvolvimento de 

alguns gêneros há a necessidade de extensas áreas disponíveis. Calaça & Dias (2010) 

informam que, a modernização das atividades no campo, e os incentivos oficiais, 

mantêm um padrão de concentração de terras, em que são expulsos os pequenos 
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proprietários. Portanto, já que existe a concentração de capital, podemos presumir que 

existe a tendência dos grandes proprietários se integrarem a lógica de exportação, fato 

que modifica de forma expressiva a paisagem.  

 

1.5 O conceito de Território 

Para Raffestin (1993, p. 143) “o território se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em qualquer nível”. 

Cavalcanti (1998, p.107) nos informa que nas análises científicas atuais, um dos 

elementos que têm sido apontados com destaque na constituição do conceito de 

território é o poder, afirmativa reforçada por Andrade (1995, p. 19): “o território está 

associado à idéia de poder, de controle”. Pensamos que as ações de controle podem ser 

desempenhadas pelo Estado, na medida em que ele ocupa a posição de sustentáculo da 

ordem, regulador e implementador de políticas públicas, por meio de uma série de 

medidas, como legislação e regulamentos (COELHO, 2005). Não obstante, podemos 

trazer novamente a contribuição de Raffestin, na qual o Estado como único núcleo de 

poder limita a capacidade da análise geográfica, “o que não é aceitável na medida em 

que existem múltiplos poderes que se manifestam nas estratégias regionais ou locais” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 17).    

Haesbaert (1997) aborda o conceito de território a partir de três enfoques, são 

eles: Júridico-político – espaço delimitado e controlado, com suas “linhas” e fronteiras, 

onde se exerce o poder; Enfoque cultural – espaço que corresponde a dimensões 

simbólicas e subjetivas, na qual são incluídos os elementos da vida cotidiana. E por fim, 

o enfoque econômico, que se constitui “territorializações” que esboçam a relação do 

capital trabalho e áreas fruto do embate entre classes sociais. É importante considerar 

que, estes enfoques, abrem margem para o pensando multiescalar do território sugerido 

por Sack (1983), segundo o autor, o território pode ser efetivado em diversos níveis: do 

indivíduo, da casa, do bairro, do estado, do país e em nível internacional, no qual “todo 

espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder é um território, do 

quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o bloco constituído pelos países 

membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN” (SOUZA, 2001, 

p.11). 
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Saquet (2009) apresenta fatores importantes para compreensão adequada do 

conceito de território. Entre eles podemos citar a relação espaço-tempo (movimento 

condicionante a formação do território), e a heterogeneidade correlata (existência ou não 

de traços comuns aos indivíduos). A questão relacional espaço-tempo de Saquet (2009) 

vai de encontro (convergindo) as ideias de Quaini (1974), no qual o Território é um 

produto social construído histórica, econômica, política e culturalmente. A dimensão 

conceitual que considere o território como construção história por si só já traz elementos 

como ritmo, sucessão, sincronia i. e. tempo.  Quanto às heterogeneidades e 

homogeneidades, Saquet (2009) considera como fundamentais na concepção do 

território, isto por que, há diversos indivíduos e organizações sociais que possuem 

regras, objetivos e desigualdades econômicas, responsáveis por necessidades 

diversificadas, que se materializam em ações no sentindo de atender os múltiplos 

interesses.  

Uma grande diversidade de interesses em um território que pode gerar conflitos, 

criando verdadeiros campos de lutas, assim o território assume o lócus da disputa, do 

conflito entre atores hegemônicos ou marginais, cada qual visando satisfação dos 

interesses por meio de uma territorialidade. Entender estas diferenças sociais, e os 

impactos de decisões e ações é em um estado democrático de direito como o Brasil, 

fundamental para promover justiça social e a valorização da vida. Tal importância do 

território na gestão territorial é citada por Santos (2001) o qual afirma que nenhuma 

proposta política pode tornar-se estratégica e efetiva ignorando a dinâmica territorial. 

Não obstante, autores como Custódio (2005), vão mais além, indicando que todas as 

políticas públicas são de fato políticas territoriais.  

 

1.6 Integração teoria e pratica na leitura da paisagem por meio de técnicas remotas 

A primeira pergunta a se responder é: qual a dimensão da paisagem que pode ser 

explorada com a utilização de técnicas de sensoriamento remoto óptico passivo? 

Poderíamos dizer somente a dimensão do visível, visto que os dados se constituem 

imagens adquiridas da superfície com um determinado recorte espaço-temporal. Porém, 

é necessário ressaltar que os sensores também possuem a capacidade de registrar 

informações que estão fora do alcance (sensibilidade) do olho humano, como o caso de 
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informações colhidas na faixa espectral do infravermelho, dados que o olho humano por 

si só não consegue absorver, portanto, passariam sem ser registradas.  

 Todavia, o carregamento e a representação de uma imagem, proporcionam ao 

analista uma experiência de leitura da dimensão visível da paisagem, isto por que os 

atributos que podem ser adquiridos são os do plano perceptível, o qual representa os 

arranjos espaciais do espaço. Moreira (2007, p. 19) nos alerta sobre os elementos do 

plano invisível, segundo o autor este plano é metafísico, estando além do visível e do 

dito, é o que existe por trás da paisagem, a essência da forma. Em uma reflexão sobre as 

afirmações de Moreira, concluímos que, para “explicar o oculto por meio do aparente” 

utilizando as técnicas de sensoriamento remoto, é preciso estar bem instrumentado com 

os conceitos geográficos, além de se conhecer bem a região estudada em campo, 

portanto, as conclusões devem ser resultado de uma combinação, na qual o “invisível só 

se alcança com o recurso do pensamento” (MOREIRA, 2007, p. 20).  

A aquisição de elementos da paisagem por meio de sensoriamento remoto é 

comentada por Santos (2002) como um método que proporciona “identificar e 

relacionar elementos naturais e socioeconômicos presentes na paisagem, tais como 

serras, planícies, rios, bacias hidrográficas, matas, áreas agricultáveis, indústrias, 

cidades, bem como acompanhar resultados da dinâmica do seu uso”. Portanto, o uso de 

imagens provenientes de sensores remotos permite identificar os elementos 

constitutivos da paisagem e os de diferentes espaços construídos e naturais, como 

também proporcionam diferentes noções espaciais e temporais, expressando a paisagem 

por meio de uma ordem territorial. Certamente, tais elementos são suporte ao 

entendimento de processos sociais, econômicos e culturais. 

 Com essas orientações, já é possível assumir o inicio de uma integração entre as 

técnicas e a teoria. As imagens contribuem para a leitura da dimensão visível da 

paisagem e podem contribuir também no desenvolvimento do raciocínio para inferir 

elementos invisíveis, sendo todo processo gerenciado pela aplicação de normas de 

pensamento pautadas nos conceitos categóricos e indutivos. O desdobramento mais 

importante que vem da noção de visível é a heterogeneidade da paisagem, fato principal 

que salta aos olhos de um observador qualquer, porém, interpretar esta paisagem 

heterogênea em sua concretude só se é possível, por meio do conhecimento teórico, 
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tanto em Geografia quanto sensoriamento remoto, bem como, larga experiência com a 

realidade.  

Em uma imagem gerada por um satélite de observação e monitoramento da 

superfície, como os atuais dados disponibilizados gratuitamente da série estadunidense 

Landsat, ou os satélites sino-brasileiros da série CBERS, é possível observar 

claramente, as diversas paisagens de um recorte espacial, como um município, 

representadas em macro escala por áreas rurais e urbanas. Também é possível observar 

a situação da cobertura vegetal, e estimar a quantidade de áreas que foram convertidas 

para uso antrópico, uma olhada mais criteriosa, fornece ao observador uma primeira 

impressão sobre as condições ambientais dos bairros e o nível de planejamento 

empregado em cada um. O visível nessa situação revela os elementos contemplados 

pela teoria, que são naturais e artificiais da paisagem (SANTOS, 1988 p.65), além das 

diversas funções e formas do espaço intraurbano. Todas estas constatações são possíveis 

por meio da interpretação de texturas, tons, formas e orientações.  

 Dois hipotéticos bairros de uma mesma cidade podem ser visualizados em uma 

imagem por tons e texturas distintas, o que é reflexo da paisagem e sua relação com a 

energia eletromagnética (parâmetros urbanísticos, arborização urbana, presença de áreas 

verdes, traçado das ruas), a qual também é retrato da diversidade de classes e dos 

modelos de renda, na concepção já apresentada de Santos (1994). Existem na cidade 

hierarquias sociais, em que cada classe, cada cultura, modela a superfície da terra 

mediante sua necessidade, interesse e possibilidade. Por exemplo, a paisagem de uma 

área de risco, ou de um bairro periférico popular, possui grande distância da paisagem 

de um bairro planejado e destinado à ocupação por população de classes mais 

favorecidas.  As diferenças sociais, resultado da relação entre os homens, manifesta-se 

no espaço também por meio dos elementos do visível, estes elementos, passíveis de 

serem registrados por sensoriamento remoto, são amparados pela teoria e dizem respeito 

aos diferentes níveis de acesso a terra e a técnica. 

Na Paisagem rural, as determinações não são menos complexas que na realidade 

urbana, mesmo onde existem paisagens “monótonas” de grandes áreas vegetadas, ou em 

extensos campos de cultivo com monoculturas, existe sempre uma lógica ligada ao 

modo de produção por trás destas manifestações. O qual grande diferença se dá entre 

uma paisagem agrícola sobre a égide da agricultura familiar e as extensas áreas com 
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soja, uma atendendo demandas internas, geralmente de hortifruti, em um tempo lento, 

com pouca modernização, outra subsidiada a demandas do mercado exterior, muitas das 

vezes com a ótica de agroindústria. Claro, essas manifestações impostas pela economia 

acarretam diferentes formas de se utilizar da terra e dos recursos naturais, e trazem 

consigo distintos impactos socioambientais. O sensoriamento remoto, nestes casos não 

apresenta todas as respostas, mas oferece informações que podem servir para desvendar 

estas tramas espaciais. 

 Acreditamos que a correta interpretação de uma imagem, deve ser feita por meio 

de “chaves de interpretação”. Tais chaves são regras para observação e interpretação da 

paisagem em uma imagem de satélite e, fornece subsídios a sua classificação enquanto 

paisagem. Na figura 4, são apresentados exemplos de chaves para interpretação e 

classificação da paisagem urbana, partindo do ponto de vista de sua heterogeneidade e a 

sua manifestação visual em imagens de resolução submétrica. 
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Figura 4: Coberturas tipicamente urbanas, paisagem e chaves de interpretação. Fotos: Silvio Braz, 2012. 

Imagem Quickbird (2002). 

 

 Outro elemento que aparece nas definições e ideias sobre a categoria paisagem é 

a dinâmica das relações sociais ao longo do tempo, esta dinâmica diz respeito às 

mudanças que ocorrem na paisagem, promovidas por diversos motivos, principalmente 

a economia. Em uma análise da evolução de uso e cobertura (foco deste estudo), os 

dados de sensoriamento remoto constituem-se grande ferramenta para diagnósticos de 

mudanças recentes, visto a grande janela temporal de dados disponíveis em boa 

resolução espacial. Esta lógica de dinâmica ao longo do tempo, vive em constante 
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debate sobre as influências dos processos locais e globais. Em fato, e conforme Santos 

(2002) em uma economia contemporânea globalizada como a que vivemos, cada vez 

mais os fatores externos tem promovido mudanças na sociedade e por sua vez nas 

paisagens. 

Na figura 5, é apresentado um exemplo da evolução da malha urbana da cidade 

de Luis Eduardo Magalhães (1984 – 2011), a qual certamente é ao mesmo tempo, 

resultado e promotora de intensa mudança paisagística na região. Situado no extremo 

Oeste Baiano, o município passou por um intenso crescimento de sua malha urbana, 

principalmente em função do agronegócio, principal atividade econômica da região 

(MONDARDO, 2010). 

 

Figura 5: Municípios de Luis Eduardo Magalhães no oeste baiano. Dinâmica espaço-temporal de seu 

núcleo urbano (1984 – 2011). Imagens TM, Landsat 5. 

 

 Cabe-se ressaltar que em 1984, o atual município de Luis Eduardo Magalhães 

era um distrito de Barreiras, sendo elevado a categoria de município em 2000, já 

apresentando um grande crescimento urbano. Em 27 anos (1984 – 2011), Luis Eduardo 

Magalhães viu seu núcleo urbano crescer 21,3 km² (2.230 %), e sua população 

censitária aumentou em torno de 298 % entre 2000 e 2010, de 20.169 para 60.105 

respectivamente (IBGE, 2012).  A representação da figura 3 é um exemplo de como o 

sensoriamento remoto é uma interessante ferramenta para estudos da dinâmica temporal 

da paisagem, constituindo-se verdadeiras chaves para interpretar fenômenos espaço-
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temporais. Não obstante, é importante ressaltar que, cabe ao Geógrafo 

instrumentalizado com a teoria da ciência geográfica, interpretar os fenômenos passíveis 

de serem observados. Utilizar dados satelitários em conjunto com dados de outras 

naturezas, como dados secundários, formando a partir disto uma análise global. 

 Assim, acreditamos que os produtos de sensoriamento remoto orbital 

proporcionam uma visão oblíqua vertical da superfície terrestre, se constituindo 

ferramenta interessante para aquisição de informações e atributos espaciais de objetos e 

fenômenos. A integração com a categoria geográfica de paisagem, se da principalmente 

por dois elos, o primeiro diz respeito às informações estarem associadas a uma parte da 

superfície terrestre, dotada de projeção e coordenadas geográficas; o segundo diz 

respeito à dimensão do visível, das estruturas e tramas que moldam a superfície 

terrestre. 

 Em contraponto, é necessário observar que, a paisagem retratada nas imagens 

satelitárias possuem uma limitação intrínseca ao método, a qual preferimos considerar 

como o nível de aquisição. Esta peculiaridade das imagens orbitais diz respeito à 

impossibilidade da representação do humano enquanto ser. Fato este que poderia ser 

observado e registrado facilmente em campo em forma de texto ou fotografia (também 

um método remoto), registrando transeuntes, e suas corporeidades
5

 em meio à 

paisagem, um nível diferente de absorver os modos de vida e a dimensão sociocultural 

do espaço.  

 Portanto, achamos que um trabalho em Geografia, necessita integrar dados de 

vários níveis aquisitivos, e neste conjunto de dados o sensoriamento remoto se constitui 

somente mais uma fonte de informações, as quais devem ser complementadas com 

dados secundários, trabalhos de campo e entrevistas formais e informais. Só um 

conjunto de dados bem amarrados e integrado, será capaz de proporcionar ao 

pesquisador a capacidade de interpretar algum recorte da realidade com um nível de 

acurácia confiável para implementação de ações praticas no espaço.  

 

 

                                                             
5  Existe uma pluralidade para a definição do conceito de corporeidade, aqui em específico quer se fazer 

alusão à dimensão sociocultural do espaço. Por meio das marcas deixadas pelas trajetórias das pessoas, as 

quais podem guardar relação com a dimensão espacial de sua vivência (NUNES; REGO, 2011).  
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1.7 Mapas de cobertura e uso da terra 

O Ser Humano tem uma afinidade imensa com o sistema de imagens, há tempos 

distantes nós estamos utilizando este sistema para comunicação, iniciando com as 

pinturas (gravuras rupestres) deixadas pelos nossos antepassados pré-históricos em 

cavernas e em rochas.  

 No que diz respeito às representações cartográficas, o mapa de Ga-sur (idade 

aproximada de 5 mil anos) encontrado na babilônia surge como a “primeira evidência 

sobre nossa capacidade de descrevermos, de forma consistente e espacialmente 

coerente, o mundo á nossa volta” (FERREIRA, 2008, p.62). Nos dias atuais, as 

representações cartográficas se tornaram elementos do cotidiano das pessoas, por meio 

da difusão dos Sistemas Informativos Geográficos (SIG) e do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). A cartografia se tornou simples e acessível pela 

revolução tecnológica e pelas políticas de distribuição de dados incentivadas pela 

globalização. 

 Pensando na gestão territorial, atribuindo ao estado responsabilidade de 

implementação de leis e políticas públicas que deem respaldo ao bem estar humano e 

proteção ao meio ambiente. É fato que no Brasil o Estado é o maior incentivador, 

produtor, fonte e utilizador dos produtos de geotecnologia. Iniciando o primeiro 

levantamento dos recursos naturais com o projeto Radambrasil na década de 1970, o 

qual produziu dados que são utilizados até os dias atuais, e hoje com estados e 

municípios construindo banco de dados de seus territórios. Assim, grandes trabalhos de 

mapeamento de cobertura e uso da terra foram desenvolvidos, tendo como o último 

realizado em âmbito nacional, o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, o qual envolveu vários institutos de 

pesquisa e universidades, que produziram um mapeamento de todos os biomas 

continentais brasileiros, valendo-se de dados Landsat TM com ano base 2002 (SANO 

et. al., 2010). 

 Nos últimos anos, principalmente a partir de 2002, quando dados Landsat 

começaram a ser disponibilizados gratuitamente no site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), dados de sensoriamento remoto começaram a se constituir 

principal base para os mapeamentos mais diversos no Brasil, fomentando a produção de 

mapas temáticos que abordem temários que representem desde elementos da paisagem 



 

 
33 

até variáveis biofísicas e climáticas, como temperaturas superficiais, evapotranspiração 

e precipitação. Cabe aqui destacarmos a evolução dos métodos para construção de 

mapas de cobertura e uso da terra, os quais obtiveram desde o advento do sensoriamento 

remoto orbital (década de 1970), melhorias no sentindo de: desenvolvimento de 

sensores com maior resolução espacial, temporal e espectral. Este fato, acompanhado 

pelas  melhorias na área de computação de Software e Hardware, além da evolução dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s), permitiram a possibilidade de se obter 

mapas mais acurados e periódicos da superfície terreste, por meio de técnicas quase que 

totalmente remotas, e mais econômicas, já que houve redução considerável do número 

necessário de trabalhos de campo, além da possível eliminação em alguns casos da 

utilização de equipamentos topográficos de custo considerável. 

 A técnica principal para identificação (descriminação) das classes de cobertura e 

uso da terra para produção de um mapa é a Classificação Digital de Imagens. Esse 

procedimento é uma das técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) e tem 

como objetivo associar cada pixel da imagem a uma classe temática (MOREIRA, 2011). 

Para Mather (1993) esse processo de rotulação ou categorização de um pixel, é uma 

conexão com a descrição de um objeto do mundo real, ou seja, em um estudo ambiental, 

uma imagem classificada tem seus pixels descritoa como a cobertura e uso desenvolvida 

na localidade geográfica.  

 Este processo de classificação se divide em dois grandes eixos, as classificações 

supervisionadas e as não supervisionadas. Nas classificações do tipo supervisionadas 

existe interação humana com os dados, por meio do treinamento do classificador, um 

processo em que por meio de aquisição de amostras representativas de cada classe 

existente na área estudada, é criado parâmetros para classificação. A não supervisionada 

não possui interação, sendo essencialmente computacional, o computador valendo-se de 

técnicas matemáticas tenta reconhecer padrões espectrais e descriminar classes. Porém, 

este processo também pode ser híbrido, composto pelas duas fases: a parte 

computacional e a parte de interação pós-processamento, “na iterativa o analista 

interfere nos resultados da classificação, na tentativa de melhorar a precisão e exatidão 

do mapa temático” (MOREIRA, 2011, p. 218). Portanto, é um método que depende da 

capacidade interpretativa do operador (FITZ, 2008). 
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 Ainda em relação à classificação de imagens, é importante comentar as 

informações de Fitz (2008), o qual informa que, a precisão da classificação relaciona-se 

com a resolução espacial da imagem.  Isto por que “determinados fenômenos presentes 

na natureza podem ficar mascarados em imagens com pixels que considerem misturas 

significativas de elementos” (FITZ, 2008). Assim, um mapa que tem como base uma 

imagens Landsat com 30 metros de resolução espacial, não apresenta o mesmo detalhe 

que um mapa elaborado a partir de imagens RapidEye, a qual com 5 metros de 

resolução espacial, possui seis vezes mais detalhes em relação a Landsat, propiciando 

um mapeamento com escala cartográfica mais detalhada.  

 

1.8 A Série de Satélites Landsat e os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s) 

1.8.1 Os Satélites da Série Landsat 

 A série de satélites Landsat é considerada por Ferreira et. al. (2008) como o 

“programa mais bem-sucedido de sensoriamento remoto para fins de mapeamento e 

monitoramento sistemático da superfície terrestre”. Tendo seu início datado em 1972, 

com o lançamento do primeiro satélite da série, constituiu-se o primeiro sensor orbital a 

colher imagens da superfície terrestre.  

 Ao longo do tempo, mais seis outros satélites foram lançados, resultando hoje no 

maior banco de dados de informações da superfície terrestre, cobrindo 

aproximadamente 39 anos. 

 Chander et. al. (2009) classifica os satélites da série Landsat em três grupos, se 

baseando nos sensores e nas características de suas plataformas. Segundo o autor, o 

primeiro grupo refere-se aos satélites Landsat 1, 2 e 3, equipados com o Multispectral 

Scanner System (MSS), dotado de quatro bandas espectrais que vão desde o azul-visível 

até o infravermelho próximo (CHANDER et. al, 2009). O segundo grupo inclui o 

Landsat 4 e 5 equipados com o sensor Thematic Mapper (TM). O terceiro grupo 

consiste no Landsat 6 e 7, equipados com o Enhanced Thematic Mapper (ETM+). Tanto 

o sensor TM e ETM+ apresentam melhorias em relação ao sensor MSS. 

 Mesmo com características semelhantes os sensores TM e ETM+ (ambos com 

30 metros de resolução para as imagens do espectro refletido e órbitas pontos idênticas), 

possuem algumas diferenças significativas: 1) Apresentam um número diferente de 
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bandas espectrais, o sensor TM possui sete bandas, cobrindo os intervalos espectrais do 

visível, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas, bem como uma única 

banda termal. O sensor ETM+ além de possuir as mesmas bandas do sensor TM, inclui 

a adição de uma banda pancromática com resolução espacial de 15 metros, portanto, o 

sensor ETM+ é dotado de oito bandas espectrais. 2) A resolução espacial da banda 

termal ETM+ é melhor em comparação a resolução TM, sendo 60 e 120 metros 

respectivamente. 3) Os métodos de calibração interna de cada detector é diferente, 

resultando em valores de ganho e offset distintos. 

 Na tabela 1 são apresentados os dados gerais sobre cada satélite da série Landsat, 

e na tabela 2 e 3 são apresentadas as principais características espectrais e espaciais dos 

sensores TM e ETM+. 

Tabela 1: Dados gerais sobre os satélites da série Landsat 

Satélite Sensor Data de lançamento Desativação 
Altitude 

km 

Landsat 1 MSS 23 de Julho, 1972 7 de Janeiro, 1978 920 

Landsat 2 MSS 22 de Janeiro, 1975 25 de fevereiro, 1982 920 

Landsat 3 MSS 5 de março, 1978 31 de março, 1983 920 

Landsat 4 MSS e TM 16 de Julho, 1982 30 de junho, 2001 705 

Landsat 5 MSS e TM 1 de março, 1984 28 de novembro, 2011 705 

Landsat 6 ETM 5 de outubro, 1993 Não alcançou a órbita 
 

Landsat 7 ETM+ 15 de abril, 1999 Em operação 705 
 

Tabela 2: Características espectrais e espaciais do Sensor TM, a bordo do Landsat 5. Adaptado de 

Moreira (2005). 

Banda Faixa Espectral Região do Espectro Resolução Espacial 

µm (m x m) 

1 0,45 - 0,52 Azul 30 

2 0,52 - 0,60 Verde 30 

3 0,63 - 0,69 Vermelho 30 

4 0,76 - 0,90 IV Próximo 30 

5 1,55 - 1,75 IV Médio 30 

6 10,4 - 12,5 IV Termal 120 

7 2,08 - 2,35 IV Médio 30 

 

 



 

 
36 

Tabela 3: Características espectrais e espaciais do sensor ETM+, a bordo do Landsat 7. Adaptado de 

Moreira (2005). 

Banda Faixa Espectral Região do Espectro Resolução Espacial 

µm (m x m) 

1 0,45 - 0,52 Azul 30 

2 0,52 - 0,61 Verde 30 

3 0,63 - 0,69 Vermelho 30 

4 0,76 - 0,90 IV Próximo 30 

5 1,55 - 1,75 IV Médio 30 

6 10,4 - 12,5 IV Termal 60 

7 2,08 - 2,35 IV Médio 30 

8 (PAN) 0,52 - 0,90 VIS IV Próximo 15 

 

1.8.2 Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s) 

 Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s), também conhecidos como Drones 

ou UAV (Unmanned Aerial Vehicles), são aeronaves autônomas, capazes de 

complementar ou até substituir o método aerofotogramétrico convencional (aeronave 

tripulada) e os satélites de observação, no imageamento da superfície terrestre, em 

localidades e situações em que é necessário produtos cartográficos de alta escala e 

precisão (NASA, 2006). 

 Inicialmente de uso exclusivo para fins militares, nos dias atuais vivemos um 

novo momento para a tecnologia, o qual agora disponível para aplicações civis, está 

cada vez mais presente nas várias aplicações cartográficas, entre as quais se destaca as 

dedicadas à estudo e monitoramento das transformações de cobertura e uso da terra, 

fornecendo dados com elevada precisão locacional e altimétrica (LALIBERTE et al., 

2010). Estes produtos, devido a sua flexibilidade temporal (dados podem ser colhidos 

quando for conveniente), sem problemas quanto a cobertura de nuvens, já que seu voo 

se dá em altitude inferior (problema principal em relação aos satélites, os quais tem 

grande quantidade de dados inutilizada devido as nuvens, principalmente em regiões 

tropicais), os torna bastante funcionais para pesquisas e trabalhos nas áreas de: 

monitoramento agrícola, fiscalizações de Unidades e Áreas de Conservação e estudo de 

áreas degradadas. 

 A potencialidade desta tecnologia, e das fotografias geradas para o 

acompanhamento de paisagens e estudos ambientais é comprovada por Sardá-Polomera 

et al. (2012) no monitoramento de espécies florísticas/dossel, por Merino et al. (2012) 

em monitoramento de áreas queimadas, além de análises biofísicas e estimativa de 

índices de vegetação (BERNI et al., 2009). 
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CAPÍTULO 2: 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Dados Utilizados 

2.1.1 Dados Landsat – TM e ETM+ 

 Os dados Landsat utilizados para classificação da cobertura e uso da terra para 

os anos de 1984, 1992, 2000 e 2011 foram selecionados no catálogo de imagens do 

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE - http://www.dgi.inpe.br). Foram utilizadas 

imagens dos satélites Landsat 5 e 7, sensores TM e ETM+ (dados ETM+ apenas para o 

ano 2000), órbitas/pontos 222/71 e 222/72, as quais foram registradas para o fuso UTM 

22S, Datum WGS 1984, conforme 35 pontos de controle bem distribuídos, o que 

resultou em um erro médio quadrático de 0,3 pixel. Para cada ano de análise, foi 

efetuado mosaico e recorte das imagens, utilizando como máscara os limites territoriais 

administrativos dos sete municípios que possuem áreas sob influência da BHRJL. 

Os respectivos recortes temporais (1984, 1992, 2000 e 2011) foram delimitados 

por meio da seguinte lógica: O ano de 1984 representa o primeiro ano de 

disponibilidade dos dados Landsat 5 - TM, lançado em 1 de março de 1984. O ano de 

1992 foi escolhido por ser o mais próximo ao levantamento estatístico populacional, o 

Censo de 1991, com disponibilidade de imagens com boa qualidade. No ano de 2000 foi 

realizado novo levantamento do Censo e, 2011, além de ter sido o último ano de 

obtenção das imagens Landsat 5 (o qual foi desativado no mês de novembro daquele 

ano), também coincide, aproximadamente, com os dados do censo de 2010. Os dados do 

Censo compreendem um conjunto de informações estatísticas sobre os habitantes de 

todo Brasil, e serviram para melhor entender a dinâmica da cobertura e uso da terra em 

associação com os dados urbanos desdobrados das imagens de satélite. 

Com vistas a uma separação mais efetiva de classes, o processo de classificação 

considerou imagens do período chuvoso (outubro – abril) e do período seco (maio – 

setembro), a fim de incorporar, por meio de uma abordagem não estática da superfície, 

o efeito da sazonalidade sobre os diferentes alvos. Este é o caso, por exemplo, dos 

diversos campos de plantio, com solo exposto durante o período seco, cuja análise 

sazonal permitiu a identificação e discriminação, com maior precisão, das áreas de 

cultivo rotativo e/ou temporário. 

http://www.dgi.inpe.br/
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As imagens TM e ETM+ que foram utilizadas para entrada no modelo linear de 

mistura espectral, passaram por um processo de calibração, tendo como resultado 

valores de reflectância aparente (i.e. topo de atmosfera / ToA). Para esta calibração é 

necessário à utilização de parâmetros intrínsecos e extrínsecos aos sensores, conforme 

especificados em Chander et. al. (2009) e utilizados na equação 1:  

 

                         
  

          
 

              

  (1) 

       

Onde:                 

   – Reflectância aparente topo de atmosfera (ToA)  

   – Radiância espectral [W/(m
2
 sr

-1
 μm

-1
)] 

d – Distância Terra Sol para o dia do ano em unidades astronômicas 

     – Irradiâncias solares exo-atmosfera [W/(m
2
 sr

-1
)] 

θ s – Ângulo zenital solar em graus 

 

Na figura 6 as órbitas ponto dos satélites Landsat utilizadas neste trabalho são 

apresentadas no contexto das órbitas/pontos que cobrem o estado de Goiás, na qual 

também se pode visualizar a título de ilustração uma miniatura das imagens para o ano 

de 2000. 
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Fig. 6 - Estado de Goiás e BHRJL: órbitas/pontos dos satélites Landsat 5 e 7. A - Órbitas/pontos para 

Goiás e BHRJL, com destaque para a órbita ponto 222 71 e 222 72 utilizadas neste trabalho. B – 

Miniaturas de imagens do sensor ETM+, órbita 222, pontos 71 e 72 de 15 de agosto de 2000. 
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2.1.2 Dados SRTM – TOPODATA/INPE 

Áreas com altos valores de declividade, com produção de sombras, muitas vezes 

resultam em erros de classificação, na qual extensas superfícies sombreadas são 

interpretadas pelo algoritmo de classificação como corpos hídricos. Assim, e utilizando 

os dados altimétricos disponibilizados via projeto Topodata / INPE 

(www.dsr.inpe.br/topodata) (quadrícula 16S495), os valores de declividade do terreno 

foram modelados através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), a partir dos 

quais, áreas com declividade maior que 20% foram individualizadas e os rótulos dos 

pixels inicialmente classificados como água substituídos para vegetação (principal 

cobertura encontrada nestas superfícies declivosas e sombreadas). 

 

2.1.3 Dados de Referência 

Os dados de referência para avaliação da acurácia do mapeamento realizado 

para o ano de 2011 consistiram de imagens de alta resolução espacial do satélite 

Thailand Earth Observation (THEOS) (Tabela 4), passagem de 05 de agosto de 2011, e 

imagens coletadas em campo (2013) através de um Veículo Aéreo Não Tripulado 

(VANT) modelo Sense Fly - Swinglet CAM. 

As imagens THEOS, após fusão das bandas multiespectrais e pancromática, 

apresentam resolução espacial de 2 m, suficiente para a localização, identificação e 

discriminação de alvos de interesse. Já os dados Swinglet CAM foram tomados 

preferencialmente a uma altitude de voo de 274 metros, o que resultou em uma 

resolução espacial aproximada de 10 cm. Ao todo, foram realizados sete voos, 

recobrindo uma área de 793,58 ha abrangendo as diferentes paisagens de cobertura e 

uso da terra encontradas (Tabela 5). A figura 7 apresenta um panorama dos dados base e 

de referência, bem como, alguns ortofotomosaicos adquiridos com o VANT Sense Fly- 

Swinglet CAM. Na figura 8 é representado ortomosaico referente ao voo de número três, 

executado no município de Terezópolis de Goiás. 
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Tabela 4 - Comparativo entre faixa espectral e resolução espacial dos sensores TM, ETM+ e THEOS. 

Banda 

Faixa Espectral 

Região do Espectro 

Resolução Espacial 

µm (m x m) 

TM - ETM
+
 THEOS TM - ETM

+
 THEOS 

1 0,45 - 0,52 0,45 - 0,52 Azul 30 15 

2 0,52 - 0,60 0,52 - 0,60 Verde 30 15 

3 0,63 - 0,69 0,62 - 0,69 Vermelho 30 15 

4 0,76 - 0,90 0,77 - 0,90 IV Próximo 30 15 

5 1,55 - 1,75 - IV Médio 30 - 

6 10,4 - 12,5 - IV Termal TM 120, ETM
+
60 - 

7 2,08 - 2,35 - IV Médio 30 - 

PAN (ETM
+
) 0,52 - 0,90¹ 0,45 - 90 VIS IV Próximo 15 2 

  

Tabela 5 - Metadados dos voos e das fotografias aéreas coletadas por meio do Sense Fly – Swinglet CAM. 

Voo Data 
Partida 

(hs:m) 

Aterrissagem 

(hs:m) 

Altitude 
de Voo 

(m) 

Vel. 
vento 

(m/s) 

Res. 
espacial 

(cm x cm) 

Área 
fotografada 

(ha) 

1 03/03/2013 09:26 09:42 274 4,9 10 x 10 126,34 

2 03/03/2013 11:14 11:37 274 5 10 x 10 130,23 

3 03/03/2013 13:45 13:57 274 2,3 10 x 10 68,19 

4 17/03/2013 10:06 10:26 331 2,1 13 X 13 162,8 

5 17/03/2013 11:32 11:50 274 3,9 10 x 10 117,59 

6 17/03/2013 12:30 12:45 274 3,2 10 x 10 89,73 

7 26/03/2013 12:13 12:30 274 6,4 10 x 10 98,7 

Tempo total de voo: 121min Área total fotografada: 793,58 ha 
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Fig. 7 – A: Imagem Landsat TM (2011) recobrindo os municípios da bacia hidrográfica do Ribeirão João 

Leite (resolução espacial de 30 metros). B: Imagem THEOS (2011) relativa à bacia hidrográfica do 

Ribeirão João Leite. C, D, E: ortomosaicos dos voos realizados em 2013, com VANT modelo Sense Fly – 

Swinglet CAM. 
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Fig. 8 – ortomosaico Swinglet CAM, adquirida por meio do Voo três, município de Terezópolis de Goiás. 

É observado a presença de área úmida (planície do Rib. João Leite), pastagens e cultivares.  

 



 

 
44 

2.2 Mapeamento de uso e cobertura da terra  

Para cada ano de análise (1984, 1992, 2000, 2011), as imagens TM e ETM+ 

(agosto) foram realçadas através de um modelo linear de mistura espectral (MLME) 

(FERREIRA et al., 2007), com vistas à separar os componentes da paisagem em 

imagens fração solo, vegetação e água. Observou-se em análises visuais que áreas com 

cobertura de vegetação natural apresentavam entre 19 e 35% de contribuição de solos 

em seus pixels, critério este adotado na etapa de verificação pós-processamento, por 

meio de uma máscara de áreas vegetadas. O modelo linear utilizado neste estudo é 

descrito na equação 2: 

 

                                           (2) 

 

Onde    é a resposta da reflectancia do pixel na banda  ;         são as proporções de 

vegetação, solo e água, respectivamente.                     são as respostas 

espectrais dos componentes vegetação, solo e água;    é o erro na banda  ,   sendo as 

bandas 1 a 5,  e 7 dos sensores TM e ETM
+
. 

As áreas urbanas foram delimitadas por meio do método de extração proposto 

por Zha et. al. (2003), utilizando o índice espectral Normalized Difference Built-up 

Land Index (NDBI). Esse índice, calculado por meio da equação 3, tem como base o 

fato de que áreas construídas apresentam maiores reflectâncias no infravermelho de 

ondas médias, comparativamente ao infravermelho de ondas curtas (XU HANQIU, 

2007): 

 

     
       

       
                    (3) 

 

Onde     é infravermelho de ondas médias e     infravermelho próximo ou ondas 

curtas 
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Através da inspeção visual e correção vetorial (em ambiente SIG) dos dados 

adquiridos por meio do NDBI, as áreas urbanas foram redefinidas quanto às suas formas 

e delimitações. É importante ressaltar que para este processo foram utilizadas imagens 

do mês de maio ou abril, nas quais as pastagens ainda estão verdes e, portanto, menos 

susceptíveis a confusão em relação às áreas urbanas.  

Uma vez excluídas (mascaradas) as áreas urbanas das imagens do mês de agosto 

para os diversos anos, procedeu-se à segmentação e classificação supervisionada, 

utilizando-se o algoritmo Bhattacharya com limiar de aceitação 95% (MATHER, 1999; 

GUIMARÃES et. al., 2009), aplicado às imagens do período seco, em especial do mês 

de agosto, por ser este o mês de maior contraste entre os alvos.  Esse processo resultou 

em uma classificação preliminar, submetida à análises visuais e correções vetoriais 

conforme as seguintes etapas: 1) inclusão dos dados referentes às manchas urbanas,  

delimitadas isoladamente (NDBI); 2) identificação dos pixels não classificados, os quais 

foram rotulados; 3) substituição (por vegetação) dos rótulos das áreas com alta 

declividade classificadas erroneamente como água; 4) utilização de imagens ao longo de 

todo ano para refinamento das áreas agrícolas; 5) correção, via máscara derivada da 

imagem fração solo, de eventuais discrepâncias e erros de classificação das superfícies 

cobertas por vegetação; 6) delineação (mapa 2011), via análise das imagens THEOS e 

VANT Swinglet CAM, de áreas de extração mineral (cascalheiras) e áreas úmidas. 

Todos os procedimentos metodológicos envolvidos no processo de classificação 

de imagens são detalhados no fluxograma mostrado na figura 9. 
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Fig. 9 - Fluxograma esquemático referente ao conjunto de dados e procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo para o mapeamento da cobertura e uso da terra (1984, 1992, 2000 e 2011). 

 

2.3 Avaliação e validação do mapa de cobertura e uso da terra 2011 

A avaliação e validação do mapa de cobertura e uso da terra para o ano de 2011 

se baseou em dados coletados em campo com aparelho GPS de navegação, observações 

visuais da imagem THEOS e dados de superfície adquiridos por meio do VANT Sense 

Fly - Swinglet CAM. 

No total foram coletados 268 pontos em campo, os quais foram utilizados para 

calculo da exatidão global (Overall Acuracy). As fotografias aéreas geradas pelo VANT 

foram utilizadas tanto para comparações com as imagens orbitais (2011), com vistas à 

confirmação e refinamento de padrões espaciais, quanto para prover, através de 

amostragem aleatória simples, 140 pontos de controle adicionais (20 pontos para cada 

mosaico). Com menos limitações em ambiente SIG, comparativamente aos dados de 

GPS, a partir dos pontos amostrados das fotografias aéreas foi obtida uma matriz de 
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confusão, indicativa dos principais erros de classificação ocorridos. Além disso, dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e disponíveis no 

portal do Instituto de pesquisas econômicas aplicadas (IPEA - 

http://www.ipeadata.gov.br/) foram utilizados para comparar a extensão das áreas de 

cultivo levantadas pelo Censo em 2010 e áreas mapeadas neste estudo para o ano de 

2011. 

 

2.4 Dados Secundários e modelagem da produção e oferta de hortifruti na bacia 

hidrográfica do Ribeirão João Leite 

 Dados estatísticos foram utilizados em conjunto com os dados mapeados e 

gerados por meio das imagens de satélite para modelagem da realidade. Para a análise 

da produção e oferta de hortifruti nos municípios da BHRJL, a análise foi baseada em 

análise em três níveis espaciais, com objetivo de compreender a produção e 

abastecimento da população por meio do CEASA-GO. Todos os procedimentos tiveram 

o intuito de averiguar a especificidade da área de estudo no tocante a áreas cultivadas e 

oferta de produtos hortifruti. Inicialmente, em nível estadual, se fez um paralelo entre 

microrregiões e municípios, depois se conferiu atenção aos municípios da região de 

influência do reservatório, os quais possuem território sob o regime da Área de 

Preservação Ambiental. Para tal análise foi utilizado dados da Análise Conjuntural 

2010, uma publicação da Divisão Técnica e Econômica (DITEC) das Centrais de 

Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) que pode ser adquirida gratuitamente em 

http://www.ceasa.goias.gov.br/. 

 Para o estudo no nível da BHRJL e sua respectiva área de proteção ambiental, 

valeu-se de mapeamento de cobertura e uso da terra para o ano de 2011. Com este mapa 

foi possível comparar as áreas integrais dos municípios e suas respectivas áreas 

protegidas e subordinadas as normas da APA, podendo-se fazer um paralelo entre áreas 

ocupadas por agricultura e produção e oferta de hortifruti. Na figura 10 é apresentado 

fluxograma esquemático com os procedimentos metodológicos envolvidos para 

modelagem da produção e oferta de hortifruti na bacia hidrográfica do Ribeirão João 

Leite. 

 

 

http://www.ceasa.goias.gov.br/
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Fig. 10 - Fluxograma esquemático referente ao conjunto de dados e procedimentos metodológicos 

adotados para modelagem da produção e oferta de hortifruti. 
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CAPÍTULO 3: 

CONFLITOS DE USO E COBERTURA DA TERRA NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

3.1 Avaliação da acurácia da classificação ano 2011 

O mapa de cobertura e uso da terra (2011), quando avaliado utilizando como 

referência 268 pontos adquiridos em campo, apresentou uma exatidão global de 

aproximadamente 90% (Tabela 6). Por outro lado, a exatidão global deste mapa, 

estimada com base em pontos amostrados das fotografias aéreas, ficou em torno de 79% 

(Tabela 7), sendo que a classe “Área úmida” apresentou a maior porcentagem de erro na 

classificação, com todos os três pontos amostrais identificados erroneamente como 

vegetação, a qual, por sua vez, também apresenta certa confusão com as áreas de 

pastagens (Tabela 8). Quanto à classe “Agricultura”, esta apresentou exatidão próxima a 

70%, tendo sido confundida principalmente com as áreas de pastagens (Tabela 8).  

Tais resultados indicam o nível de detalhe e acurácia da metodologia empregada 

na construção do mapa 2011, sendo que em torno de 91 e 86% dos pontos colhidos 

sobre as áreas de pastagens e vegetação, respectivamente, foram validados 

positivamente. Em contrapartida, apenas 70% dos pontos de áreas cultivadas foram 

validados (Tabela 6). Tal fato pode ser em parte atribuído ao caráter circunstancial da 

agricultura na região, sendo comum a interrupção da produção ou sua substituição por 

pastagens. 

A comparação entre as imagens Landsat, THEOS e as fotografias aéreas Sense 

Fly - Swinglet CAM também apontaram similaridades entre estes produtos, ao mesmo 

tempo em que possibilitou o refinamento da identificação e separabilidade das classes 

representadas no mapa 2011 (Figura 11).   
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Tabela 6 - Avaliação das classes do mapa de cobertura e uso da terra (2011) por meio de dados de campo 

(GPS) 

Classes Avaliadas Pastagem Agricultura Vegetação Florestamento 
Área 

úmida 

Total de pontos 
coletados 

132 68 51 12 5 

Validação positiva 121 55 47 10 5 

Acurácia por classe 91,67% 80,88% 92,16% 83,33% 100,00% 

Overall Acuracy 89,61% 
 

 

Tabela 7 - Avaliação das classes do mapa de cobertura e uso da terra (2011) por meio das fotografias 

aéreas (VANT)  

Classes Avaliadas Pastagem Agricultura Vegetação Florestamento 
Área 

úmida Água 
Total de pontos 
coletados 

78 27 14 8 3 10 

Validação positiva 71 19 12 7 0 6 

Acurácia por 
classe 

91,0% 70,4% 85,7% 87,5% 0,0% 60,0% 

Overall Acuracy 78,9%           

 

 

Fig. 11 - A: Fotografia aérea Sense Fly - Swinglet CAM, voo 3, área imageada 68,19 ha, resolução 

espacial de 10 cm. B: Imagem THEOS (2 metros de resolução espacial). C: Composição colorida Landsat 

TM (2011), resolução espacial de 30 metros. D – Classificação de cobertura e uso da terra (2011), área 

úmida com destaque em A não identificada inicialmente no processo de classificação 
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Tabela 8 - Matriz de Confusão Sense Fly - Swinglet CAM vesus Classificação de cobertura e uso da terra 

(2011) 

  
Coberturas do mundo real (Sense Fly – Swinglet CAM) 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 T

M
 2

0
1

1
 

  Pastagem Agricultura Vegetação Florestamento 
Área 

úmida 
Água 

Pastagem 71 8 2 1 
 

1 

Agricultura 2 19 
   

1 

Vegetação 4 
 

12 
 

3 1 

Florestamento 
   

7 
 

1 

Água 1 
    

6 

Área úmida             

 
Total 78 27 14 8 3 9 

 

Comparativamente aos quantitativos de área plantada e colhida levantados em 

campo pelo IBGE em 2010, os dados de áreas cultivadas (2011) produzidas por este 

estudo são bem correlacionados (r² = 0,84), ainda que discrepâncias significativas 

tenham sido observadas para o município de Anápolis, cuja área mapeada foi muito 

maior àquela informada pelo IBGE (Figura 12). Estas diferenças, por sua vez, além de 

associadas às dificuldades e limitações inerentes à classificação de imagens orbitais, 

também podem ser atribuídas à falta de exatidão nas declarações dos proprietários 

rurais, que ora omitem, ora superestimam dados de suas propriedades (TEIXEIRA 

NETO, 2011). 

 

Fig. 12 - Comparativo entre área colhida e plantada em 2010 (IBGE-PAM / dados totais municipais) e 

agricultura mapeada a partir das imagens TM (2011). 
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3.2 Cobertura e uso da terra 1984, 1992, 2000 e 2011 

A análise visual do mapeamento da cobertura e uso da terra para os anos de 

1984, 1992, 2000 e 2011 (Figura 13) indica que durante os 27 anos compreendidos 

nesta analise, houve um intenso processo de desmatamento e expansão urbana, 

principalmente nos município de Anápolis e Goiânia. É possível observar, de forma 

progressiva, a consolidação da cobertura de pastagens, a qual se torna predominante na 

área de estudo em 2011 (46,3%). Contudo, é interessante notar que, entre 1984 e 2011, 

houve uma redução de aproximadamente 3% na área ocupada com pastagens (Tabela 9 

e Figura 14), haja vista que estas foram, em parte, absorvidas pela expansão da mancha 

urbana, principalmente de Goiânia. 

Tabela 9: Quantificação da cobertura e uso da terra e estatísticas para os anos 1984 – 2011 

Classes de uso e 
cobertura da 

terra 

1984     1992     2000     2011   Mudança Relativa, 
1984 - 2011 (%) km² %   km² %   km² %   km² % 

Vegetação 904,2 36,2 
 

824,8 33,0 
 

660 26,4 
 

588,8 23,6 -34,88 

Área úmida - - 
 

- - 
 

- - 
 

17,0 0,7 - 

Água 25,5 1,0 
 

5,2 0,2 
 

19,7 0,8 
 

34,5 1,4 23,54 

Florestamento 3,6 0,1 
 

3,2 0,1 
 

3,3 0,1 
 

52,9 2,1 1382,75 

Pastagem 1192,0 47,7 
 

1241,2 49,7 
 

1367,2 54,8 
 

1155,1 46,3 -3,10 

Agricultura 105,6 4,2 
 

123,6 4,9 
 

113,5 4,5 
 

155,4 6,2 47,15 

Área urbana 215,5 8,6 
 

270,2 10,8 
 

329,5 13,2 
 

479,1 19,2 122,26 

Mineração - - 
 

- - 
 

- - 
 

0,4 0,0 - 

Queimada 50,2 2,0 
 

27,9 1,1 
 

2,6 0,1 
 

13,5 0,5 -73,07 

Total 2497 100   2496 100   2496 100   2497 100 
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Fig. 13 - Dinâmica da cobertura e uso da terra (1984 a 2011) para os municípios da bacia do Ribeirão João Leite
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Fig. 14 – Dinâmica temporal das principais classes de cobertura e uso da terra nos municípios da bacia do 

Ribeirão João Leite (1984 – 2011).  

 

Conforme os dados mostrados na tabela 9 e representados na figura 14, constata-

se, durante o período analisado (1984 – 2011), uma perda total de 315,4 km² da 

cobertura vegetal natural, ou aproximadamente 35% da área total vegetada existente em 

1984. Cabe ressaltar que o período de maior intensificação dos desmatamentos ocorreu 

entre 1992 e 2000, com perda de 164,8 km² de áreas vegetadas, convertidas em áreas 

para uso agrícola e, principalmente, constituição de pastagens.  

Quanto as massas d’aguas e corpos hídricos, nota-se um incremento em 2011, 

em função da construção da barragem no leito do Ribeirão João Leite, que originou um 

reservatório com área aproximada de 12 km² (período seco), ocupando territórios dos 

municípios de Goiânia, Goianápolis, Terezópolis de Goiás e Nerópolis. No período 

analisado, o florestamento aumentou 1400 %, chegando a ocupar uma área de 52,9 km² 

em 2011. Tal expansão se deu pela demanda de madeira  para suprir os fornos das 

olarias encontradas na região, o que resultou em extensas áreas de eucalipto plantadas 

entre 2000 – 2011, principalmente no município de Campo Limpo de Goiás, após sua 

emancipação, ocorrida em julho de 1997. 

As áreas de cultivo apresentam-se distribuídas por toda a área de estudo, porém, 

é nítida a concentração na região leste do município de Anápolis, a partir de 1992, haja 

vista seus relevos aplainados, favoráveis à mecanização e desenvolvimento de 

monoculturas, principalmente soja, cana e milho. Não por outro motivo, esta área possui 
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propriedades com maior tamanho médio em relação as áreas da bacia, o que aponta para 

práticas de agricultura não familiar. 

As áreas urbanas apresentam um caráter muito peculiar em cada um dos sete 

municípios, os quais podem ser divididos em dois grupos: 1) Goiânia e Anápolis, com 

crescimento vertiginoso da área ocupada (Tabela 10), correspondendo à 96% de toda 

expansão urbana. Goiânia, como metropole regional e capital do estado, responde por 

77% desta expansão, tendo registrando um crescimento de 205,1 km², i.e. um aumento 

de 43% em 27 anos. Anápolis também apresentou expressiva expansão da malha 

urbana, registrando no mesmo período um crescimento de 48 km². 2) Os demais cinco 

municípios, com expressão urbana substancialmente menor, entre eles Ouro Verde de 

Goiás, com 0,7 km², i.e. 517 vezes menor que Goiânia e apenas 0,13% do total de toda 

área urbanizada. 

A figura 15 mostra a dinâmica espacial da expansão urbana nos municípios da 

bacia do Ribeirão João Leite entre 1984 e 2011, sendo possível observar o destaque para 

Goiânia e Anápolis e a forte influência das rodovias no processo de expansão urbana, 

principalmente em Goiânia, onde os maiores eixos de crescimento estão localizados na 

região oeste e sudeste do município, coincidentes com as rodovias GO 060, GO 070 e 

BR 060. Sem entraves à urbanização, esta região teve forte ocupação entre o período de 

2000 e 2011, quando a cidade cresceu 113,2 km². A influência rodoviária na expansão 

urbana também é percebida ao norte e a sudeste de Goiânia, ao longo da GO 462 e BR 

352, respectivamente.  

 

Tabela 10: População nos municípios da bacia do Ribeirão João Leite, e crescimento urbano, para os anos 

de 1984, 1992, 2000 e 2011. 

Município 

 
População 

 
Área Urbana 

 

Área 
(km²) 

1984 1992 2000 2011 Cres. Pop. 1984 1992 2000 2011 
exp. 

urbana 
(km²) 

Anápolis 916,8 225.840 244.736 288.085 338.544 112.704 54,1 65,8 71,8 102,3 48,2 

Campo Limpo 
de Goiás 

157,3 - - - 6.360 - 0,3 0,4 0,8 1,4 1,2 

Goianápolis 161,1 7.758 7.457 10.671 10.697 2.939 0,9 1,8 2,1 2,8 1,9 

Goiânia 737,6 923.333 940.757 1.093.007 1.318.148 394.815 157,4 197,6 249,2 362,4 205,1 

Nerópolis 204,3 10.338 13.338 18.578 24.642 14.304 2,1 2,8 3,7 6,1 4,0 

Ouro Verde 210,5 3.066 4.296 4.358 4.009 943 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5 

Terezópolis de 
Goiás 

108,1 - 3.589 5.083 6.674¹ 3.085¹ 0,7 1,2 1,3 3,4 2,7 

Total MBRJL 2495,7 944.495 1.214.173 1.419.782 1.709.074 528.790 215,5 270,0 329,3 479,1 263,5 

¹ Crescimento populacional de Terezópolis de Goiás para o período de 1992 - 2011
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Fig. 15 - Dinâmica espacial da expansão urbana nos municípios da bacia do Ribeirão João Leite entre 

1984 e 2011. 

 

Conforme observado na figura 15, o padrão de crescimento em Goiânia se dá 

em função da fragmentação de seu tecido urbano. Esta prática, comum à especulação do 

mercado imobiliário, cria espaços vazios, os quais, além de servirem como justificativa 

para futuros parcelamentos, também atuam como elemento valorizador de terras, 

outrora rurais. Tais constatações, apontam para uma Goiânia totalmente embalada pelos 
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interesses de agente imobiliários e para uma gestão que ignora totalmente o conceito de 

cidade compacta e de direito a cidade
6
. 

Trazendo os valores da expansão urbana à uma escala possível de comparação, 

através da razão entre expansão urbana e crescimento populacional, pode-se inferir se 

uma cidade cresceu de forma mais concentrada ou dispersa no espaço. Seguindo esta 

lógica, e destacando as três principais cidades consideradas neste estudo, Goiânia com 

indíce de 0,52, se confirma a cidade com a maior dispersão do tecido urbano, 

relativamente ao crescimento populacional. Anápolis e Nerópolis, por sua vez, com 

índices de 0,43 e 0,28, respectivamente, apresentaram um crescimento bem mais 

compacto, sugerindo um melhor aproveitamento dos espaços e um desenvolvimento 

mais sustentável do ponto de vista ambiental e social.   

  A constatação de um sentido predominante para os fenômenos de 

expansão urbana em Goiânia, sendo estes o oeste e o sul, sugere que esta expansão não 

é uma ameaça premente à função do reservatório (i.e. abastecimento de água de 

qualidade). Ao contrário, os municípios localizados ao sul e a oeste de Goiânia são os 

que mais sofrerão com a pressão urbana. De fato, Goiânia já se encontra conurbada ao 

sul com Aparecida de Goiânia (segunda cidade em número de população no estado de 

Goiás), e à oeste com Trindade, tendo como sustentáculo a GO 060. O mesmo se 

observa na GO 070, sentido Goianira, e na BR 060, sentido Abadia de Goiás. No 

extremo sul do município de Goiânia, a rodovia GO 040, que divide territórios de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia, também influência o tecido urbano goianiense, que já 

está margeando o território de Aragoiânia.  

Outro fato que reforça a tendência de expansão urbana de Goiânia para as 

direções oeste e sul, é o recente investimento em infraestrutura, estão sendo construídos 

em perímetro urbano viadutos nas rodovias GO 060 e GO 070, como também 

desenvolvido obras de duplicação da GO 070, além da construção do novo Hospital de 

Urgências de Goiânia, conhecido como HUGO 2 (Figura 16), estimasse um 

                                                             
6 O conceito de cidade compacta, muito famoso entre os urbanistas, pode ser visto pela perspectiva de 

Newman (2005), na qual o modelo de produção do espaço além de reduzir a área ocupada, possui maior 

densidade e uso diversificado. Tais características reduzem os deslocamentos (casa-trabalho), permitindo 

assim, melhor mobilidade urbana e menor utilização dos meios de transporte, reduzindo assim, emissões 

de gases do efeito estufa e economia de tempo nos deslocamentos das pessoas, as quais podem usar este 

tempo outras atividades como o lazer. Esta ideia vai de encontro ao conceito de direito a cidade, cunhado 

por Lefebrve (1968), o qual  prevê uma lógica do espaço urbana pautado não no valor de troca, mas no 

valor de uso, fomentando espaços de encontro e convívio das diferentes classes e grupos sociais (menor 

segregação), permitindo que o indivíduo viva e não sofra a cidade. 
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investimento em torno de R$ 90.000.000,00 para realização de todas as obras na região. 

Tais obras já mobilizaram o mercado imobiliário, que já começa a desenvolver 

empreendimentos residenciais na região, a muito pouco tempo habitada e pouco 

verticalizada (a cidade tende a se desenvolver em áreas que já possuem infraestrutura, 

com as obras de melhoria viária, certamente a área passará por processos de expansão e 

verticalização sentindo os municípios de Trindade e Inhumas). Bairros antes totalmente 

horizontais, já apresentam várias obras de condomínios verticais (Figura 17). 

 

 

Figura 16: Obras de infraestrutura e saúde na GO 060 e GO 070. Foto: Silvio Braz de Sousa, 2013. 
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Figura 17: Condomínios verticais em construção próximos as obras de infraestrutura. Foto: Silvio Braz de 

Sousa, 2013. 

 

 Por outro lado, ao norte e nordeste do município de Goiânia, em direção ao 

reservatório, é onde são encontrados os maiores estoques de terras não urbanas, além da 

área da bacia hidrográfica se constituir em uma Área de Preservação Ambiental (APA), 

existe uma barreira em relação ao parcelamento/urbanização, que são as unidades de 

conservação, Parque Altamiro de Moura Pacheco e o Parque dos Ipês, além de ampla 

faixa de proteção do reservatório desapropriada pela Companhia de Saneamento de 
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Goiás S/A (SANEAGO), estes elementos se tornam barreiras ao crescimento da cidade 

em direção ao reservatório, reduzindo substancialmente a pressão sobre essa área.  

Aqui, se cabe considerar de forma muito cuidadosa que ao dizermos que a 

pressão urbana é reduzida em direção ao reservatório, temos como referência toda a 

região, i. e. em relação aos outros municípios (Sul/Oeste), os municípios da BHRJL 

estão em certa posição de conforto quanto aos fenômenos de expansão urbana 

acelerada. Porém, isso não quer dizer que essa pressão/especulação imobiliária não 

ocorra na região da BHRJL, e que se certas posições tanto no ponto de vista dos 

gestores, quanto da fiscalização não irem ao sentindo de uma rigidez maior quanto à 

implantação de condomínios residenciais, especiais ou não, é certo que, em pouco 

tempo a malha urbana possa estar margeando a jusante do reservatório.  

De fato, alguns loteamentos já estão próximos ao reservatório, até por que para 

alguns o reservatório serve como atrativo para as questões imobiliárias e caso não se 

tenha rigidez no combate à essa pratica o fenômeno só tem a aumentar suas proporções, 

visto que os gestores principalmente municipais que liberam constantemente 

empreendimentos na região (em Goiânia, em 2010 o prefeito Paulo Garcia assinou 

decreto publicado no diário oficial autorização para construção dos residenciais Flores 

do Parque, Frei Galvão, Portal da Mata e Bela Goiânia). 

Além de se observar o fenômeno de expansão urbana em Goiânia, é necessário 

também avaliar se o crescimento urbano do município de Anápolis pode ter a BHRJL 

como direção. Há evidências de que crescimento urbano Anapolino também não irá 

afetar o reservatório, tal fato é sustentado em dois fatores: de 1984 à 2011, as direções 

de crescimento são nordeste, leste e sudeste (Figura 15), não avançando sobre a área 

drenada pelo Ribeirão João Leite. Soma-se a isso, a não aptidão natural das áreas da 

BHRJL para urbanização, com altos valores de declividade, constitui-se limite de 

expansão da malha urbana de Anápolis nas direções oeste/sudoeste (Figura 18).  
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Fig. 18 – Mapa de declividade para os municípios da BHRJL, com destaque para a malha urbana de Anápolis (direita). 
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Observando a figura 18, é possível perceber que a malha urbana de Anápolis 

tem seus limites sul/sudoeste coincidente com o divisor de águas da bacia, já que a 

transição do divisor de águas em direção a BHRJL revela terras com declividades entre 

20 a > 45%, impróprias para urbanização, as quais não permitem exploração econômica 

para este fim, requerendo para isto, grandes obras de engenharia e, com padrões 

urbanísticos especiais. Outras áreas do município possuem relevo aplainado e com 

características mais favoráveis a urbanização, fato que explica as direções de 

crescimento registradas entre 1984 e 2011.  Ademais, o modelo de urbanização adotado 

na região, concentra áreas urbanas em relevo de característica plana a suave ondulada (0 

– 8%), já que em 2011, 82% das áreas urbanas dos municípios da BHRJL estavam 

concentradas neste tipo de terreno (Tabela 11).  

 

Classe Tipo Área (km²) % 

0 a 2 Plano 57,5 12 

2 a 8 Suave Ondulado 335,8 70 

8 a 12 Moderadamente ondulado 58,4 12 

12 a 20 Ondulado 24,1 5 

20 a 45 Fortemente Ondulado 3,3 1 

>45 Montanhoso 0,0 0 

Total 479,1 100 
Tabela 11: Distribuição das áreas urbanas por classe de declividade de terreno nos municípios da bacia 

hidrográfica do Ribeirão João Leite (2011) 

 

Para visualizar melhor a questão urbana para a região, o fenômeno requer que 

olhemos para além da área de estudo, considerando todos os municípios limítrofes de 

Goiânia. A figura 19 representa a situação da malha urbana dos municípios da BHRJL e 

os municípios limítrofes a Goiânia em 2011. É possível perceber que o desenvolvimento 

urbano nos municípios limítrofes à Goiânia se deu de forma mais efetiva do que nos 

municípios da BHRJL, tal fato confirma o exposto sobre o desenvolvimento urbano em 

direção dos municípios de sul e oeste, os quais já apresentam processo de conurbação, e 

fragmentação do tecido urbano, influenciado pela malha rodoviária. É claro que, a 

influência de Goiânia sobre a urbanização dos municípios limítrofes é maior do que, o 

do próprio núcleo urbano de seu município. 
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Figura 19: Macha urbana dos municípios limítrofes à Goiânia e, dos municípios da BHRJL, 2011. 

Ainda que o crescimento urbano não ocorra na BHRJL, a pressão sobre ela 

aumenta sistematicamente com o crescimento urbano/populacional, já que tal fenômeno 

transforma a demandas urbanas, e a cidade irá necessitar de água e hortifruti em maior 

quantidade para abastecer a população. Portanto, o crescimento urbano é fenômeno que 

irá submeter o entorno a maior pressão, como também a BHRJL. 

Na figura 20 são representados os dados de crescimento urbano e populacional 

para os municípios da BHRJL, é possível perceber que a população total do recorte 

manteve desde 1984 um crescimento constante, porém, a maior intensidade em Goiânia 

se deu a partir de 1992. Curiosamente, no período entre 1984 e 1992, Anápolis 



 

 64 

apresentou um crescimento populacional em número maior que Goiânia, neste período 

Anápolis registrou crescimento de 18,896 habitantes, e Goiânia, 17,424, uma diferença 

de 1,472 habitantes. Para esse mesmo período Goiânia apresentou uma expansão urbana 

28,5 km² maior que Anápolis, sinalizando mais uma vez que, crescimento populacional 

e expansão urbana não são fatores correlacionados na região. 

Ainda em relação à figura 20, é possível perceber que todos os municípios, 

apresentam principalmente a partir de 2000, o que pode ser entendido como um 

aquecimento do mercado imobiliário, com taxas maiores de expansão urbana entre  

2000 – 2011, do que para o período de 1984 – 1992. Nerópolis figura como o município 

que tem maior curva ascendente em relação aos demais municípios, tanto a população e 

sua área urbana cresceram de forma vigorosa nos últimos 27 anos, seu núcleo urbano se 

encontra fora dos limites da Área de Preservação Ambiental (APA) não apresentando 

restrições de uso, sua economia é mais diversificada em relação aos outros municípios 

e, portanto nos próximos anos, pode ser o município que mais apresente crescimento 

populacional e urbano.  
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         Fig. 20 – Dinâmica populacional e evolução das áreas consideradas urbanizadas nos municípios da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (1984 – 2011) 
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3.3 Paralelo entre os municípios e a BHRJL (2011) quanto a cobertura e uso da 

terra. 

 Em análise dos dados oriundos do mapeamento ano base 2011, constata-se que 

para toda extensão territorial dos sete municípios (Figura 21), a cobertura predominante 

é de pastagens, as quais somam 46,3% da área total (1.155 km²), distribuídos pelos sete 

municípios. Estas também predominam na BHRJL, ocupando 59,40% de sua área. 

Portanto, de forma comparativa a bacia hidrográfica possui maior concentração de 

pastagens. 

Cabe ressaltar que a intensa cobertura por pastagens não garante um grande 

efetivo bovino (Tabela 12). Muitas das vezes, estas áreas de pastagens (mais próximas 

de Goiânia) estão ociosas ou com baixa lotação devido à especulação imobiliária 

direcionada para esta região, dinamizada pela descentralização da capital goiana. As 

pastagens também são predominantes na área de preservação às margens do reservatório 

de abastecimento. Estas áreas, desprovidas de cobertura vegetal estão sujeitas a 

processos erosivos e podem comprometer a qualidade da água do reservatório. 

Tabela 12: Efetivo bovino e cabeça por hectare (2011). Fonte: IBGE. ¹Área de pastagem oriunda do mapa 

de cobertura  e uso da terra. 

Município 
Efetivo Bovino  

(Cab.) 

Área de  

Pastagem¹ (ha) 

Lotação 

Cab./ha 

Anápolis 72.000 42770 1,68 

Campo Limpo de Goiás 15.000 10383 1,44 

Goianápolis 13.000 9422 1,38 

Goiânia 35.600 21554 1,65 

Nerópolis 40.000 11174 3,58 

Ouro Verde de Goiás 30.000 13552 2,21 

Terezópolis de Goiás 15.000 6656 2,25 
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Fig. 21: Mapa de cobertura e uso da terra para os municípios com área presente na Bacia do Ribeirão João 

Leite (2011).  

 

Quanto às áreas destinadas a produção de cultivares, é nítida sua concentração 

na região leste do município de Anápolis, o qual possuía em 2011 uma área cultivada de 

91,71 km², das quais apenas 12,04 km² (13%) estão localizadas na BHRJL. Também 

são observadas áreas cultivadas expressivas nos municípios de Goianápolis, Terezópolis 

e Campo Limpo de Goiás. Os municípios com maior percentual de áreas cultivadas na 

Bacia hidrográfica são os municípios de Campo limpo com 99,8% (14,54 km²) e 

Terezópolis de Goiás com 100% (9,86 km²). Os territórios destes municípios estão de 
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forma integral na área de preservação, o que exige a adequação de praticamente todos 

os produtores rurais ao plano de manejo da APA do Ribeirão João Leite. 

De forma geral, apenas 27% das áreas cultivadas em toda extensão dos sete 

municípios se encontram dentro dos limites da APA (Tabela 12). A quantidade parece 

insignificante, entretanto a área da BHRJL tem uma extensão de apenas 30% (761,6 

km²) em relação a toda área dos municípios envolvidos (em torno de 2493 km²). Na 

Tabela 11 é representada a extensão das áreas cultivadas em cada município, a área 

cultivada que se encontra no limite da APA, e a porcentagem da área cultivada 

localizada dentro da APA em relação ao total do município. 

 

Tabela 11: Extensão total da área com cultivo agrícola em cada município e proporção abrangida pela 

APA do Ribeirão João Leite. 

Município 
Área cultivada 

total (Km²) 

Extensão cultivada na APA  

Área (km²) Percentual do total 

Anápolis 91,71 12,04 13,1 

Campo Limpo 14,56 14,54 99,9 

Goianápolis 9,91 1,48 15,0 

Goiânia 14,18 0,49 3,5 

Nerópolis 10,41 3,12 30,0 

Ouro Verde 4,80 0,76 15,9 

Terezópolis de Goiás 9,86 9,86 100,0 

 

O município de Anápolis, mesmo possuindo apenas 13% (12 km²) de sua área 

cultivada em área de preservação, ocupa o segundo lugar no que diz respeito à 

quantidade de áreas cultivadas em locais com restrições, superando o município de 

Terezópolis, por exemplo, que possui 100% (9,86 km²) de sua área protegida pela APA. 

Tais dados demonstram a importância do município de Anápolis na produção de 

cultivares. Em termos hierárquicos quantitativos, os municípios com maiores áreas 

cultivadas em áreas protegidas pela APA são: Campo Limpo de Goiás (14,56 km²), 

Anápolis (12,04 km²) e Nerópolis (10,41 km²). 

A produção agrícola nos municípios da BHRJL se resume em sua grande 

maioria do tipo familiar, com pequenas propriedades (ver capítulo 3). Em trabalho de 

campo, foi possível observar que, majoritariamente as áreas são utilizadas para plantio 

de gêneros hortifruti (Figura 22), com exceção da região leste de Anápolis (fora dos 
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limites da BHRJL), apenas áreas em Terezópolis de Goiás e Goianápolis são utilizadas 

para plantio de commodities, na época campos de soja (Figura 23). Essas diferentes 

paisagens de plantio, são responsáveis por uma pratica igual, mesmo que com 

intensidade diferente, que é uso de agrotóxicos. 

 

Fig. 22 – Produção familiar de beterraba no município de Campo Limpo de Goiás. Foto: Silvio Braz, 

2012. 

 

Fig. 23 – Campos de Plantio de soja na Fazenda Santa Branca, Terezópolis de Goiás. Ortomosaico 

Swinglet CAM, Voo 5, 17/03/2013. 

 

As áreas urbanizadas constituem o tipo de cobertura de maior discrepância 

quanto à extensão entre os municípios. Concentradas em Goiânia (362,4 km²) e 

Anápolis (102,2 km²), estes dois municípios somam 97% de toda cobertura urbana, 

realidade muito diferente de municípios como Ouro Verde, que possui área com 

cobertura e uso urbano de aproximadamente 0,65 km², apenas 0,13% do total de toda 
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área urbanizada. Em termos quantitativos, o município de Nerópolis possui a terceira 

maior área urbana, com 3,37 km², valor bastante reduzido em relação a Anápolis, que 

ocupa a segunda posição. 

Essa realidade urbana, moldada pelo contraste entre os municípios, interfere 

diretamente na cobertura e uso da terra, e nas relações impostas sobre o espaço, 

principalmente nas redes de produção e oferta. Sabe-se que a perecibilidade de 

alimentos, principalmente os do gênero hortifruti, concentra a sua produção em áreas 

próximas. Como o município de Goiânia vive intensa especulação imobiliária, e o sul e 

oeste passam por processos de conurbação do tecido urbano, é lançado aos municípios 

do norte e nordeste a função de abastecer a população com hortifruti.  

 Não obstante, algumas das cidades desenvolvem papel secundário na economia, 

servindo apenas como centro de trocas, um verdadeiro sustentáculo de atividades 

campesinas. Já Goiânia uma cidade “polarizadora”, apresenta grande diversidade de 

atividades e culturas, que se manifestam de várias formas pela a cidade, seja em função 

da paisagem, dos fluxos e até por meio da corporeidade do indivíduo como cidadão 

urbano. Tanto Goiânia como Anápolis, economias eminentemente urbanas, que tem 

como destaque o setor de serviços, possuem suas malhas urbanas fragmentadas, por 

vários retalhos que expressam a desigualdade. São dentre os sete municípios, os que 

podemos identificar, por exemplo, sub-centros comerciais de tamanho expressivo 

(Figura 24). 

 

Fig. 24 – Goiânia – à esquerda, setor central e a direita sub-centro no Jardim Guanabara, atividades 

semelhantes às de áreas centrais, porém em menor escala. 

As classes de cobertura florestamento, mineração e área úmida estão distribuídas 

de forma fragmentada pelos municípios, com destaque para Anápolis que concentra área 
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de 27,19 km², 51 % da área total florestada. Tal fato pode estar relacionado com a 

utilização de madeira nas olarias, presença numerosa no extenso território Anapolino, 

bem como em Campo Limpo de Goiás. As áreas com corpos hídricos, além de 

pequenos represamentos, se resumem principalmente ao maior corpo que é o 

reservatório, com área aproximada de 12,2 km² e que abrange territórios de Goiânia, 

Goinápolis, Nerópolis e Terezópolis de Goiás. 

Uma peculiaridade que deve ser destacada em relação ao reservatório e que vale 

a pena ser comentada aqui, é que além de ser cercado por pastagens, o reservatório 

apresenta locais com forte processo de eutrofização de água (Figura 25). Tal processo 

resultante da concentração de matéria orgânica e dispersão de macrófitas gera processos 

de Demanda Biológica de Oxigênio (DBO). Este processo pode ter origem com 

desflorestamento não eficiente executado antes de se ativar o barramento, o que deve ter 

sido agravado pela grande concentração de agrotóxico e de fertilizantes, principalmente 

fosfato (SANEAGO, 2005). Tal fenômeno, além de poder ser tóxico a diversos 

organismos, oferece riscos não só a fauna aquática, como também aos seres humanos 

(WHO, 2004).  

 Na tabela 12 é possível conferir o paralelo da distribuição das classes de 

cobertura e uso da terra entre a extensão territorial dos sete municípios e a Área de 

Preservação Ambiental, bem como acompanhar as proporções calculadas. 

Tabela 12: Extensão das classes de cobertura e uso da terra nos sete municípios e na Área de Preservação 

Ambiental do Ribeirão João Leite. 

Classe 

 Extensão da cobertura ou uso na 

bacia 
Extensão da cobertura ou uso nos municípios 

Área (km²) Percentual Área total (km²) 
Percentual do total 

inserido na bacia 

Vegetação 178,60 23,45 588,79 30,33 

Área úmida 15,75 2,07 17,00 92,65 

Água 14,25 1,87 31,52 45,21 

Florestamento 23,06 3,03 52,90 43,60 

Pastagem 452,43 59,40 1.155,11 39,17 

Agricultura 42,31 5,55 155,43 27,22 

Área urbana 34,90 4,58 479,07 7,29 

Mineração 0,38 0,05 0,38 100,00 

Queimada 0,00 0,00 13,51 0,00 

Total 761,69 100,00 2.495,71 - 
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Fig. 25 – Reservatório com forte processo de eutrofização da água, concentração de matéria orgânica e 

dispersão de macrófitas (norte do ortomosaico).  Fazenda Santa Helena, limite entre os município de 

Terezópolis de Goias e Nerópolis. Ortomosaico Swinglet CAM – Voo 4, 17/03/2013. 
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3.4 Produção e Oferta de Hortifruti 

 Os dados levantados por meio da Análise Conjuntural (2010) apontam para 

especificidade da região quanto ao abastecimento do CEASA-GO (localizada no 

município de Goiânia), na qual as microrregiões de Goiânia e Anápolis somam em 

torno de 70% da oferta de produtos, e o restante aproximadamente 30%, é dividido entre 

as demais 16 microrregiões (Figura 26), com destaque para a região do entorno de 

Brasília, que concentra 12,07% da oferta de produtos. 

Tais dados confirmam o que previu Faissol (1952) sobre as áreas que eram 

consideradas Matogrosso Goiano quanto à produção e abastecimento da população da 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Qualquer intervenção de cunho ambiental e 

toda política de gestão do território deve considerar tal especificidade, já que a região é 

fundamental para suprir a demanda de hortifruti da RMG. O reservatório e a BHRJL se 

encontram inseridas neste contexto, pois ocupam uma área considerável das 

microrregiões de maior peso na produção e oferta do CEASA-GO. 
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Fig. 26 - Mapa das microrregiões do estado de Goiás e a participação (%) na oferta do CEASA-GO, 2010. 

Adaptado de DITEC/CEASA (2012). 

 

 Quando se analisa a origem da produção no estado de Goiás em nível municipal, 

novamente há um padrão espacial concentrado. Na figura 27 estão distribuídos os 40 

municípios que mais contribuem no abastecimento do CEASA-GO. Apenas cinco 

municípios se encontram classificados na faixa de maior contribuição (4,59 até 9,05%): 

Goianápolis (9,05%), Anápolis (8,53%), Cristalina (7,87%), Leopoldo de Bulhões 

(6,21%) e Jaraguá (6,19 %).  Considerando que a oferta total proveniente do estado de 

Goiás foi de 394.198,45 toneladas, estes cinco municípios sozinhos concentram 37,84% 

(em torno de 165.028,38 toneladas). Dentre os municípios de maior oferta e que fazem 

parte da região da APA João Leite, estão os municípios de Anápolis e Goianápolis. 

Constata-se que o norte do estado, região mais conservada e de relevo mais acidentado, 
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apresenta pouca oferta de produtos, fato também observado na região sul e sudoeste, as 

quais apresentam grande extensão de áreas cultivadas, porém com commodities. 

 

Fig. 27 - Mapa de participação dos principais municípios do estado de Goiás na oferta e comercialização 

da CEASA-GO, 2010. Fonte: DITEC/CEASA (2012).  

 

É possível notar que alguns municípios não seguem o padrão de concentração 

em torno de Goiânia, como os municípios de Jataí (36º em participação com 0,4 %), São 

Miguel do Araguaia (33º em participação com 0,5%), Formosa e Catalão, com 0,28 e 

0,32% de participação, respectivamente.  Em geral, os municípios de maior participação 

na oferta se encontram próximos a Goiânia, com exceção de Cristalina no entorno de 

Brasília, o qual ocupa o terceiro lugar em participação com 7,87% da oferta (34.296,73 

ton.).  
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 Na análise dos sete municípios presentes na área do Ribeirão João Leite, nota-se 

que a área é de grande importância na oferta e comercialização de produtos no CEASA-

GO. Esses contribuem em torno de 35% do total em relação ao estado e, estão entre os 

principais municípios que mais ofertam produtos
7
. Na tabela 13 é possível observar os 

dados de oferta dos sete municípios. 

 

Tabela 13: Participação dos municípios da BHRJL na oferta e comercialização do CEASA-GO em 2010. 

Fonte: DITEC/CEASA (2012). 

Município Oferta total (t) 
Participação na 

oferta total (%) 

Ranking 

no estado 

Goianápolis 39.449,04 9,05 1 

Anápolis 37.185,76 8,53 2 

Campo Limpo de Goiás 19.626,29 4,5 7 

Ouro Verde de Goiás 19.313,77 4,43 8 

Nerópolis 18.226,99 4,18 9 

Goiânia 10.317,01 2,37 12 

Terezópolis de Goiás 9.193,87 2,11 13 

Total 142.995,72 35,17 - 

 

 Quanto aos principais produtos ofertados no CEASA-GO, a maioria tem parcela 

produzida nos sete municípios. Estes apresentam participação considerável no volume 

total disponível para comercialização, sendo fundamentais para suprir a demanda da 

população da RMG por hortifruti. Entender melhor a procedência de um produto, e a 

quantidade que é produzida nos municípios de influência da APA, pode indicar quais 

produtos serão afetados pelas restrições impostas pelo plano de manejo. Na figura 28, é 

possível conferir a procedência e a porcentagem de participação dos sete municípios sob 

influência da APA na oferta, participação e comercialização de hortifruti do CEASA-

GO. 

                                                             
7 Esse padrão de espacialização da produção de hortifruti, além de ter ligação com a forma como o 

território Goiano foi ocupado (expansão de fronteira agrícola sul/sudeste, principais rodovias, antiga 

estrada de ferro) e, condições naturais (principalmente fertilidade do solo/relevo), também sofre 

influência da logística de transporte; como os produtos são perecíveis a distância de transporte se 

configura um fator importante, além de que é comum a figura do “atravessador”, um intermediário que se 

encarrega de adquirir os produtos nas “porteiras das propriedades” levando-os para negociar no CEASA-

GO. 
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Fig. 28 - Procedência dos principais produtos e participação dos sete municípios sob influência da APA 

do Rib. João Leite na oferta e comercialização de hortifrutigranjeiros no CEASA-GO (%), ano de 2010. 

Fonte: DITEC/CEASA (2012). 

 

 De forma geral, os sete municípios contribuem com mais de 20% na maioria dos 

principais produtos ofertados (Figura 28). Campo Limpo, Goianápolis e Nerópolis se 

destacaram como os municípios de maior participação na oferta e comercialização do 

CEASA-GO em 2010. O produto ofertado que possui maior dependência dos sete 

municípios é o inhame, no qual 86,2% da oferta têm como origem os municípios 

presentes na região da BHRJL. Cará (80%) e batata doce (77%) são os produtos que, 

após o inhame, apresentam maior porcentagem de participação, e procedem 

majoritariamente do município de Campo Limpo. O município de Goianápolis se 

destaca na oferta de chuchu, pepino e tomate, com participação de 27, 36 e 21% 

respectivamente. O município de Nerópolis é a principal origem de milho verde, que 

dos 49% de participação promovida por quatro municípios, detém 38%.  

Produtos como beterraba, jiló, tangerina, abobrinha verde, pimentão, beringela, 

repolho, vagem, cenoura e quiabo, também tiveram grande parte de sua oferta 

dependente dos sete municípios, os quais apresentam participação no mínimo acima de 
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27% do total em cada um deles. Conclui-se que, a participação dos sete municípios não 

é concentrada em alguns itens e sim variada, compondo uma série de produtos que 

provavelmente chegam à mesa dos habitantes da RMG. Isto demonstra a importância 

desta área para o abastecimento de produtos hortifruti na Grande Goiânia, e a 

necessidade de inserção deste contexto produtivo no direcionamento de políticas 

públicas e normas do plano de manejo da APA do Ribeirão João Leite.
8
  

 

3.5 Conflitos e Atores no Uso e Cobertura da Terra 

 Partindo das reflexões acerca do conceito de território presente no primeiro 

capítulo deste trabalho, podemos refletir sobre a APA do Ribeirão João Leite como um 

território delimitado por um decreto estadual, o qual não tem suas condições internas 

satisfeitas de forma natural, isto é, não foram às relações de poder endógenas que 

delimitaram o território, mas sim a ação de um agente exógeno (Estado), verticalizada e 

hegemônica
9
. Tais características certamente fazem da APA com seus múltiplos atores 

um grande campo de choque de estratégias e interesses. Aqui especificamente interessa 

refletir sobre os conflitos entre os atores, no que diz respeito à cobertura e uso da terra e 

a possível influência da implementação das normas estabelecidas no plano de manejo da 

APA do Ribeirão João Leite na produção e oferta de hortifruti. 

 O primeiro ponto a ser destacado quanto à atuação no território da APA do João 

Leite é a desarticulação entre os gestores municipais. Tal fato se dá principalmente por 

que os benefícios da implantação do reservatório e consequente criação da APA se 

concentram totalmente no município de Goiânia. Para os demais municípios a montante, 

sobraram restrições e limitações à utilização das terras, o que ocasiona divergência de 

interesses. Para Goiânia, quanto menos intensidade de uso ocorrer na bacia, melhor será 

a qualidade da água fornecida, e menor serão os custos da SANEAGO com tratamento 

hídrico e manutenção do equilíbrio ambiental da área de preservação do reservatório. Já 

                                                             
8  Os dados ora apresentados constituem-se registros do CEASA-GO. Cabe ressaltar que na Grande 
Goiânia existem feiras livres e supermercados nos quais os produtos provenientes da Bacia do Ribeirão 

João Leite são comercializados sem necessariamente terem passado pelo CEASA-GO. Também é 

importante pontuar que a produção é conjuntural, ou seja, ao longo do tempo, pode-se mudar tanto o 

produto produzido, bem como, a quantidade e, em casos não raros, os produtores podem produzir 

hortifruti ou não, dependendo de sua situação econômico-familiar. 

 
9 Esta afirmação se refere especificamente ao Decreto estadual nº 5.704/2002 instituído pelo Governo do 

Estado de Goiás. Já que de forma endógena, agentes dos poderes locais, como as prefeituras municipais 

também podem ser consideradas aparelho do estado. 
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municípios como Terezópolis de Goiás, por exemplo, manifestam-se de forma contrária 

às limitações e imposições de uso, alegando prejudicar oportunidades de investimentos 

externos na região, “Terezópolis não pode parar por causa de Goiânia” (divulgação - 

Prefeitura Municipal de Terezópolis de Goiás, 2012). Para Terezópolis, as limitações e 

imposições estão ligadas a grande especulação imobiliária resultante de 

empreendimentos do tipo condomínio fechado, a maioria com discurso de benefício 

público, mas que na verdade não são direcionados para a população local. 

 Tal iniciativa por parte de Terezópolis pode ser considerada irresponsável, já que 

a cidade também é abastecida por mananciais de afluentes do Ribeirão João Leite, 

situação similar a de Campo Limpo de Goiás. Considerando que estes municípios estão 

totalmente dentro da bacia de drenagem, a dependência dos recursos hídricos existentes 

na bacia é tão grande quanto de Goiânia. 

 Em situação delicada estão os agricultores, principalmente os de produção 

familiar, dotados de pequenas propriedades e que vivem da renda da terra. O plano de 

manejo que normatiza o uso da terra na APA institui proibição de utilização de 

agrotóxicos das classes I, II e III, permitindo o uso de classe toxicológica IV (pouco ou 

muito pouco tóxicos), além de limitar a utilização de áreas para agricultura, 

represamento e captação de água. Os agrotóxicos da classe IV apresentam menor 

potencial de periculosidade ambiental, porém, possuem menor poder de conter pragas, 

podendo estar aumentando o custo da produção ou até inviabilizar o cultivo de algumas 

espécies.  

 Por enquanto, pouca intervenção no que diz respeito à fiscalização e coibição de 

utilização de agrotóxicos têm sido feita. Relatos de produtores rurais, obtidos em 

campo, demonstram que as atividades de cultivo estão sendo desenvolvidas 

normalmente, porém, eles estão temerosos quanto às intervenções que serão efetuadas 

na área, principalmente quanto à continuidade de sua produção. Os produtores 

reclamam da carência de informações sobre o plano de manejo, suas restrições e as 

propostas alternativas para a área. Outros alegam que possuem dificuldades em proteger 

suas áreas de APP, solicitando a contrapartida de um poder público muito pouco 

presente em benefícios, mas bastante presente em autuações.  

 Cabe aqui salientar que, nossa observação sobre a limitação do uso de 

agrotóxicos não trata a questão do ponto de vista unilateral, ponderamos que, no ponto 
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de vista de processo, a não utilização de agrotóxico se torna algo bastante positivo nas 

perspectivas ambientais e sociais. Porém, de forma instantânea e abrupta temos um 

choque entre o indivíduo e a coletividade, visto que, o reservatório é uma ação de 

benefício da coletividade, abastecendo em torno de dois milhões de habitantes da 

Grande Goiânia, já o proprietário rural familiar desprovido de alternativas produtivas, 

pode sofrer de forma severa com as restrições de produção e utilização das terras. 

Diante deste exposto, caracterizar os produtores rurais quanto à estrutura 

fundiária é fundamental para entender a realidade rural da área de estudo, afinal o nível 

“propriedade rural” é fundamental para entender as determinações agrícolas, bem como, 

refletir sobre os conflitos de uso e cobertura inerentes a “produção de água” na bacia. 

Nos municípios da BHRJL a predominância é de pequenas propriedades, apresentando 

em 2003 uma concentração de 76%, tais dados fundiários retratam a fragilidade e 

complexidade da situação em relação às restrições de uso pra a área. Já que, com área 

menor, os produtores possuem também menor capacidade de conciliar atividades 

econômicas com a preservação. Ainda, especificamente em relação a pequenas 

propriedades, comparativamente ao estado de Goiás, a área figura com maior proporção 

de pequenas propriedades (Figura 29). 

 

Fig. 29 - Estrutura fundiária (estado de Goiás – esquerda, e dos municípios da BHRJL à direita) Pequena 

propriedade até 4 módulos ficais; média: 4,1 á 15 módulos ficais; Grande: acima de 15,1 módulos fiscais. 

Fonte: INCRA, 2003. 

 

O tamanho médio das propriedades por distrito censitário levantado pelo 

CENSO 2010 (Figura 30), nos mostra novamente o cenário de pequenas e médias 
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propriedades, a predominância dos tamanhos médios por distrito é de 51 até 150 

hectares, alguns distritos apresentam valores médios altos, entre 401 e 1353, 

curiosamente, a concentração mais expressiva destes distritos com maiores propriedades 

se encontram em áreas de plantio de commodities ao leste do município de Anápolis e 

identificados durante o processo de mapeamento de cobertura e uso da terra. 

Goianápolis e Goiânia também apresentam distritos com tamanho médio alto, os quais 

são representados por áreas de agricultura em Goianápolis, e área de especulação 

imobiliária na franja da malha urbana de Goiânia. 

 

Fig. 30 - Tamanho médio das propriedades na BHRJL. Fonte: Censo, 2010 – IBGE. 
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 Especificamente para a área da bacia, se reproduz este padrão de pequenos e 

médios tamanhos, alguns distritos censitários
10

 apresentam tamanho médio de até 10 

hectares, enquanto existem distritos com valores acima de 401 hectares. Em fato, a 

fragmentação da área em propriedades de tamanhos diferentes é notada em campo, 

como também em uma pesquisa aos registros de imóveis nos respectivos cartórios 

municipais. Em sua maioria as propriedades variam de 6 à 40 hectares. Próximo às áreas 

urbanas, porém, pode-se encontrar uma série de propriedades com tamanhos menores 

que 6 hectares. Geralmente, os distritos que apresentam propriedades com tamanho 

médio acima de 151 hectares, possuem uma propriedade que estatisticamente é 

responsável pelo valor atribuído ao distrito, como é o caso de Terezópolis de Goiás, 

formada por três distritos, possui uma série de propriedades com tamanhos menores que 

20 hectares, porém, possui apenas uma propriedade em seu distrito central com 2113 

hectares de tamanho (Santa Branca Agropecuária), localizando assim o distrito na classe 

de 151 à 400 hectares. 

 Outra base de dados pode também contribuir para a modelagem do cenário 

fundiário da BHRJL, trata-se de dados da Agência Nacional de Águas, na qual 45% dos 

limites exatos das propriedades foram mapeados em escala 1:25.000 na ocasião do 

Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite (Figura 31). 

Para este mapeamento, foram definidas três zonas de interesse, sendo mapeadas apenas 

duas, uma na área de nascentes (Zona 3) e outra próxima ao reservatório (Zona 1). Em 

conjunto a figura 25, observa-se por meio da tabela 14, forte fragmentação de áreas na 

Zona 1, resultando em alto número de pequenas propriedades (153 propriedades – 

78%), porém, estas ocupam somente 20% da área total da zona 1. Para a Zona 3 (Tabela 

15), temos uma inversão, 67,7% da área é ocupada por pequenas propriedades (até 80 

ha). Assim, sabe-se que em sua maioria as propriedades são pequenas nas duas zonas, 

porém, na Zona 1 tem-se a área ocupada principalmente com grandes propriedades (57 

%), mesmo sendo alto o número de pequenas propriedades, o que demonstra a 

fragamentação da área (grande parcelamento).  

                                                             
10 Entende-se aqui distrito mesmo que setor censitário. O setor censitário é delimitado pelo IBGE e se 

resume em uma área territorial contínua, de tamanho adequado a coleta de dados pelo pesquisador de 

campo. Em área urbana se constitui de um conjunto de quadras, em área rural se resumo a uma área a 

qual não pode extrapolar os limites municipais. 
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Fig. 31 - Limite das propriedades rurais e sua respectivas áreas. Tons verdes para pequenas propriedades, 

laranja para média e vermelho para grandes propriedade. 

Tabela 14: Quantidade, tipo e área ocupada pelas propriedades  na Zona 1 

Zona - 1 

Tamanho (ha) Tipo* 
Quantidade de 

propriedades 
(%) 

Área 

total (ha) 
Área total (%) 

< 10 Pequena 32 16,2 167,8 0,8 

10 a 40 Pequena 83 42,1 1860,8 9,3 

40 a 80 Pequena 38 19,3 2135,2 10,7 

80 a 200 Média 20 10,2 2499,8 12,5 

200 a 300 Média 7 3,6 1758,1 8,8 

300 a 2108 Grande 17 8,6 11527,0 57,8 

Total  197 100 19949 100 

*O tamanho do módulo fiscal não é igual para os municípios, aqui consideramos uniforme com valor de 

20 ha, para facilitar a classificação das propriedades. 
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Tabela 15: Quantidade, tipo e área ocupada pelas propriedades  na Zona 3 

Zona - 3 

Tamanho (ha) Tipo 
Quantidade de 

propriedades 
(%) 

Área 

total (ha) 
Área total (%) 

< 10 Pequena 24 13,1 4745,719 33,1 

10 a 40 Pequena 51 27,9 3092,583 21,6 

40 a 80 Pequena 56 30,6 1862,674 13,0 

80 a 200 Média 38 20,8 145,5291 1,0 

200 a 300 Média 8 4,4 1138,479 7,9 

300 a 1155 Grande 6 3,3 3345,319 23,3 

Total   183 100 14330,3 100 
Pequena propriedade até 4; média propriedade de  4,1 a 15; Grande propriedade mais de 1,5 módulos 

ficais. 

 Tal fato mostra que a realidade em 2010 levantada pelo CENSO, não se 

distancia dos dados do INCRA (2003) e é compatível com os dados detalhados da ANA 

(2012). A área é formada por propriedades de grande diferença de tamanho, sendo em 

sua maioria propriedades rurais pequenas, e algumas grandes propriedades. Esta malha 

fundiária faz com que cada tipo de propriedade desenvolva diferentes atividades, 

mantendo formas diversas de usar e ocupar a terra. Portanto, as atividades e iniciativas 

da gestão pública para área deve privilegiar o segmento das pequenas propriedades, as 

quais mais frágeis e com maior grau de intervenção no meio físico devem efetivamente 

conciliar atividades econômicas com a conservação ambiental, para só assim ser 

possível proteger e prolongar a vida útil do reservatório. Ademais estas mesmas 

propriedades rurais são as que produzem hortifruti para abastecer a população da 

Grande Goiânia, tal fato, nos faz acreditar ainda mais na necessidade de atenção para 

este seguimento, já que em tese, a produção nesta área não pode ser interrompida de 

forma abrupta. É necessário aos gestores pensar e refletir sobre as diversas 

funcionalidades da BHRJL. 

 Ainda sobre a estrutura fundiária é importante comentar um fato preocupante, 

existe na BHRJL uma série de propriedades com tamanho menor que o módulo fiscal 

(Tabela 16), fato válido para a Zona 1 e Zona 3. O módulo fiscal, medida agrária 

instituída por lei em 1979 (Lei nº 6.746), constitui-se área mínima de uma propriedade 

para que esta desempenhe uma exploração economicamente viável. Assim, se essas 

áreas já apresentam características desfavoráveis à exploração econômica, esta situação 

pode ser agravada substancialmente pelas limitações da APA. 
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Tabela 16: Tamanho do módulo fiscal nos municípios da BHRJL. 

Município 
Tamanho do módulo 

fiscal (ha) 

Anápolis 16 

Campo Limpo de Goiás 16 

Goianápolis 20 

Goiânia 7 

Nerópolis 20 

Ouro Verde de Goiás 20 

Terezópolis de Goiás 20 

 

 Uma iniciativa para apoiar os produtores rurais da área é a possível 

implementação do programa “produtor de água”, em que aqueles que aderirem 

receberão incentivos financeiros, técnicos e materiais para preservar e recompor sua 

área, bem como uma espécie de Royalties mensais sobre o valor da água comercializada 

pela SANEAGO. Este tipo de pagamento por serviço ambiental (PSA) foi 

implementado com sucesso em outros lugares do Brasil, como em Extrema no estado de 

Minas Gerais, município produtor de quantidade considerável da água consumida na 

Grande São Paulo. No próprio estado de Goiás, se tem registro do programa, na qual 

produtores rurais do município de Rio Verde recebem até R$ 124,17 mensais por uma 

nascente preservada (lei municipal de Rio Verde Nº 6.033/2011). O PSA é um 

incentivo, que considera a propriedade rural uma unidade produtora de água responsável 

por abastecer o meio urbano.  

 É importante o estabelecimento de alianças bem sucedidas com os produtores 

rurais, visto que esta unidade (propriedade rural) é a de maior importância na gestão 

ambiental da área e na garantia da qualidade da água do reservatório. Análises efetuadas 

pela SANEGO (2005) apontaram para um padrão de qualidade da água classe II e III, 

com alto teor de fosfato (fertilizante) e em época chuvosa foram registrados elevada 

turbidez da água nos cursos. Neste sentido, exprime-se a importância de atividades que 

promovam o uso racional de fertilizantes e controlem o revolvimento do solo, 

impedindo o transporte de partículas para o reservatório.  

 Na figura 32, é possível observar a forma como que os produtores utilizam suas 

propriedades (ANA, 2012), aqui tratamos especificamente de uso e não só de cobertura. 

É possível perceber que grande parte das propriedades se vale de praticas de agricultura 

e pecuária concomitantemente, inclusive com cultivos de soja em áreas próximas ao 
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reservatório, o que nos leva a compreender o elevado teor de fertilizante diagnosticado 

no manancial em 2005 pela SANEAGO. É importante observar também que um número 

reduzido mantém práticas de agricultura orgânica, a qual poderia ser uma alternativa 

para a região, tanto benéfica para a produção de água, quanto na continuidade de 

produção de hortifruti. 

 

Fig. 32 - Atividades das propriedades mapeadas e cadastradas na BHRJL. Fonte: ANA (2012). 

  

 No contexto gerencial da APA João Leite, o papel do estado se dá de forma 

fundamental, principalmente nas articulações entre a coletividade e o indivíduo, 

promovendo assim condições da população de conservar o ambiente. Pensamos que 

inicialmente deve-se investir numa melhor relação proprietários/SANEAGO, para que 

seja uma via de mão dupla principalmente, na resolução dos anseios dos proprietários. 
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Diversos são os relatos que exprimem certa distância do proprietário em relação aos 

gestores, alguns proprietários já apresentam posição defensiva em relação aos assuntos 

que envolvem as normas e restrições à utilização das terras, bem como, a fiscalização do 

poder público.  

 Além dos pagamentos por serviços ambientais, um novo paradigma poderia ser 

pensado para a área, que seria a introdução do Desenvolvimento Endógeno e o fomento 

ao Capital Social, elementos estes que poderiam deixar mais ativos os proprietários 

rurais, por meio do fortalecimento das suas associações. Conceitos que caminham 

juntos o Capital Social remete ao nível de organização social (sociabilidade), um 

cenário de um ambiente institucional e inovador onde exista compartilhamento e 

cooperação entre os membros. Estas relações tem a confiança entre os membros como 

um dos eixos direcionais das ações e, promovem por meio da tomada de consciência, 

uma mudança em que os cidadãos meros observadores, se integram ao planejamento e 

as decisões sobre sua realidade de forma ativa e participativa (VALENTIN, 2003). Já o 

conceito de Desenvolvimento Endógeno, se dá a partir do momento em que se rompe ou 

elimina-se o caráter exógeno do progresso técnico, quando o desenvolvimento é mais 

dependente das forças internas do que ao sistema econômico externo. No 

Desenvolvimento Endógeno, um dos principais elementos é o Capital Social, o qual 

permite que os indivíduos se associem em relação a um determinado fato (AMARAL 

FILHO, 1995). 

 No contexto da BHRJL, este modelo poderia ter grande sucesso, na medida em 

que valoriza a atuação dos proprietários rurais e da sociedade interessada no processo de 

planejamento frente à problemática gerada em decorrência da construção do 

reservatório. Afinal, os produtores rurais impossibilitados de utilizarem agrotóxicos, 

deverão adotar novas práticas de cultivo e manejo, além de práticas de conservação do 

solo mais efetiva em suas propriedades, fato que só poderá ser desenvolvimento a partir 

de uma estrutura interna organizada, que possa se articular quanto ao desenvolvimento 

de novas técnicas, bem como, também frente às determinações do poder público, que 

nem sempre são coerentes com a realidade. Só o desenvolvimento originalmente local, 

poderá fornecer a área uma boa condição de auto-regulação econômica e socialmente 

justa. 
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 Uma alternativa produtiva para a área seria a criação de um polo de produtos 

orgânicos. Sabe-se que a produção orgânica não é uma produção para as massas, visto 

os altos custos tanto no processo de produção e comercialização destes produtos. Neste 

caso, o público alvo não deveria se resumir somente a Grande Goiânia, podendo ser um 

polo regional de produção de produtos orgânicos de alta qualidade. Um sistema 

semelhante à propriedade industrial de Indicação Geográfica (IG) poderia ser 

implementado (à exemplo do Vale dos Vinhedos), colocando os produtos da BHRJL em 

visibilidade no cenário regional brasileiro, sendo um fator decisivo para garantir a 

diferenciação dos produtos no mercado. Todavia a possibilidade desta alternativa deve 

ser criteriosamente estudada, além de que, é ideal que se tenha incentivo e 

financiamento estatal na construção desta nova realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresenta uma análise inicial dos conflitos de cobertura e uso da 

terra na BHRJL (GO) por meio de uma abordagem cartográfica multitemporal, 

utilizando vários níveis de aquisição (orbital e aéreo), bem como múltiplas resoluções 

espaciais, além de levantamentos de campo e dados censitários e estatísticos. Estes 

conflitos se configuram como os possíveis choques entre as diferentes funções que a 

área deverá conciliar nos próximos anos, em uma realidade que apresenta dificuldade de 

conciliação, principalmente entre, produção de hortifruti e água, além de elementos da 

dinâmica urbana de uma grande metrópole, como é Goiânia. 

Os resultados levantados sobre a cobertura e uso da terra nos sete municípios e 

na BHRJ, confirmam a intensa e rápida conversão de áreas vegetadas e sua apropriação 

para atividades antrópicas, predominantemente agrícolas, uma característica comum à 

quase totalidade do Bioma Cerrado. Da mesma forma, constatou-se um processo de 

urbanização bastante expressivo, principalmente em relação aos municípios de Goiânia 

e Anápolis. Contudo, e em que pesem os altos índices de crescimento, a expansão 

urbana não se constitui em ameaça premente ao reservatório formado a partir do 

represamento do Ribeirão João Leite, já que além de possuir barreiras legais e físicas 

em relação à expansão urbana, como os parques ambientais da área e a constituição da 

APA, o mapeamento ainda demonstrou que os eixos de crescimento urbano de Goiânia 
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dos últimos 27 anos foram na direção sul e oeste, promovendo conurbação urbana com 

os municípios nesta direção. 

Portanto, o crescimento urbano não apresenta evidências que possam 

futuramente ameaçar o reservatório, mas, por outro lado, ainda sobre questões de 

cobertura e uso da terra, as extensas áreas de pastagens e cultivo mapeadas merecem 

atenção e monitoramento sistemático, haja vista os impactos potenciais e significativos 

relacionados à produção e transporte de material particulado e contaminação por 

agrotóxicos.  Já que, como mostrado, o reservatório se encontra com fragilidades em 

relação a estes fatores, apresentando áreas com grande concentração de matéria orgânica 

e proliferação de macrófitas. 

 Quanto à agricultura e produção na área de estudo, 27% (155 km²) das áreas 

cultivadas dos sete municípios, se encontram em área de preservação. É uma quantidade 

em termos proporcionais pequena, porém, é neste contexto que está inserida a maior 

produção de hortifruti. As maiores áreas de cultivo de Anápolis e Goianápolis se 

encontram fora dos limites da APA e, produzem essencialmente commodities, as quais 

muitas vezes nem se quer passam pelo CEASA-GO. As áreas agrícolas nos limites da 

APA são predominantemente dedicadas ao cultivo de hortifruti e certamente são 

importantes no abastecimento da população da Grande Goiânia (contribuição 

aproximada de 35% se considerarmos que a produção dos sete municípios fora dos 

limites da APA é majoritariamente de Commodities). Nesse sentido, é crucial 

estabelecer uma conexão entre a preservação e a utilização, pois a produção de 

hortrifruti desta área não pode ser afetada pelas limitações de uso impostas pela APA. 

Alternativas e oportunidades devem beneficiar os agricultores, como implementação de 

orientações técnicas e principalmente sucesso na implantação do programa “produtor de 

água”. 

 Os dados levantados sobre oferta e produção de hortifruti demonstram a 

expressiva contribuição de produtores rurais dos municípios de influência da APA 

(geralmente pequenos proprietários) na oferta e comercialização no CEASA-GO. Tal 

contribuição se dá em quantidade e em variedade, sendo os principais produtos 

produzidos e ofertados: inhame, cará, batata doce, chuchu, pepino, beterraba, milho 

verde, jiló, tangerina, abobrinha verde, pimentão, berinjela, tomate, repolho, vagem, 

cenoura, quiabo. Os produtos que podem sofrer maior impacto na sua produção são 
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aqueles que têm como procedência principal os municípios de Campo Limpo e 

Terezópolis de Goiás, pois estes possuem seus limites totalmente inseridos dentro da 

APA.  Campo Limpo e Terezópolis produzem 71% do inhame, 61% do cará e 60% da 

batata doce, portanto, em análise preliminar, esses são os produtos que podem sofrer 

maior alteração caso seja limitada a produção.   

Além disso, a oferta de outros dez produtos possui dependência da produção 

feita nos municípios da BHRJL, o que indica que as restrições arbitradas pelo Plano de 

Manejo à produção agropecuária tendem a provocar mudanças técnicas e econômicas, 

que irão influenciar na quantidade, qualidade e preço dos produtos ofertados pelas 

propriedades rurais da APA à Grande Goiânia. Para os municípios que possuem total 

extensão sobre regime da APA deve ser direcionado um olhar especial, principalmente 

no que diz respeito ao desenvolvimento de programas ambientais e sociais, a fim de 

evitar problemas após a conclusão do Sistema João Leite e início das fiscalizações 

quanto às recomendações de plantio e utilização de agrotóxicos.  

 A necessidade de uma gestão integrada para a área é iminente, entretanto os 

interesses múltiplos dificultam a gestão ideal para este território, a qual perpassada 

pelos olhares dos agentes de interesses muito distintos se torna um verdadeiro desafio. 

A visão atual é: o que traz benefício para um agente traz necessariamente prejuízo a 

outro. Desfazer esta realidade é primordial para um início de conciliação entre 

atividades de preservação e meio econômico. A SANEAGO e a ANA devem realizar 

atividades neste sentido, sensibilizando e satisfazendo os anseios dos demais agentes, 

com destaque principalmente para o pequeno produtor familiar (principal tipo de 

proprietário da área). Cabe ao Ministério Público do Estado de Goiás papel importante 

na mediação destes conflitos e na colaboração para promoção de uma gestão integrada e 

participativa, no sentido de promover um bem maior para todos. 

Quanto as contribuições deste trabalho para o sensoriamento remoto e a 

cartografia, podemos destacar que, o claro sinergismo observado entre os vários 

produtos de sensoriamento remoto utilizados neste estudo foi fundamental para o 

entendimento e redução dos erros de omissão e comissão inerentes ao mapeamento à 

escala da paisagem (~ 1:100.000). Ao mesmo tempo em que mais uma vez se confirmou 

o enorme potencial e desempenho operacional das imagens Landsat para mapeamentos 

sistemáticos da cobertura e uso da terra em abordagens locais e regionais, também foi 
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demonstrado, de forma inequívoca, o potencial da imagem THEOS e das fotografias 

aéreas Swinglet CAM tanto para a validação quanto para o refinamento e atualização 

destes mapeamentos.   

Em fato, enquanto dados tipo Landsat, i.e. imagens com resoluções entre 20 e 30 

metros, à exemplo das fornecidas pelos sensores CBERS CCD e, em agora, pelo novo 

sensor Operational Land Imager (OLI), a bordo do recém lançado Landsat 8 (USGS, 

2013),  apresentam boa capacidade de discriminação dos principais alvos presentes na 

superfície terrestre, além de serem disponibilizados, em geral, de forma gratuita,  dados 

orbitais de alta resolução espacial (> 5m, à exemplo das imagens GeoEye, Worldview 2 

e RapidEye, ou mesmo aero-transportados, como aqueles obtidos via VANTs, tendem a 

se tornar cada vez mais presentes e integrados, com vistas à obtenção de informações 

estatisticamente confiáveis e efetivamente passíveis de atualizações e/ou detalhamentos 

futuros à escalas maiores.  

Em fato, os VANTs, com aplicações potenciais no  mapeamento e detecções em 

geral (ex. destamatamentos) e monitoramento continuado de eventos (ex. assoreamento 

e contaminação de corpos hídricos), certamente  irão revolucionar a área das 

geotecnologias, ocupando um espaço antes só ocupado pelos métodos 

aerofotogramétricos convencionais (NASA, 2006).  

Por fim, reitera-se o papel da cartografia multitemporal da cobertura e uso da 

terra, como a realizada neste estudo, cujas representações consistentes do espaço se 

constituem em importante subsídio às decisões voltadas à gestão territorial e, 

consequentemente, em importante instrumento na busca de uma sociedade mais justa e 

ambientalmente referenciada.  
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