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RESUMO 

 

O município de Aparecida de Goiânia contém a segunda cidade mais importante 

do Estado de Goiás. Abrange aproximadamente 292 Km2 e possui uma população de 

aproximadamente 336.392 habitantes (Censo 2000, IBGE). Devido à conurbação com a 

capital do Estado, Aparecida vem apresentando, sobretudo nos últimos pouco mais de 

20 anos, uma intensa urbanização associada ao crescimento econômico e industrial em 

conseqüência do processo de metropolização de Goiânia, o que resultou numa 

apropriação rápida, intensiva e desordenada do solo urbano, por pessoas vindas de 

várias partes do estado e de outras regiões do país, em busca de trabalho e melhor 

condição de vida. A microbacia do Córrego Santo Antônio, com aproximadamente 

157,39 Km2, representa 53,90% da área do município, contem praticamente toda a sua 

área urbana, possui uma maior densidade de canais de drenagem  e apresenta o maior 

número de impactos ambientais negativos de todo o município. Nessa área, dentre esses 

impactos, constatou-se a ocorrência de 60 feições erosivas lineares (ravinas e 

voçorocas), de médio e grande porte, que vêm causando prejuízos sócio-econômicos à 

prefeitura, à população e vêm alterando a qualidade ambiental do município. Por esse 

motivo o tema erosão urbana e essa microbacia em particular foram escolhidos para este 

estudo, que objetivou investigar os diferentes tipos e distribuição das feições erosivas 

lineares e suas relações com os condicionantes do meio físico, inclusive uso e ocupação, 

e da disponibilidade de infra-estrutura urbana de modo a buscar  a compreensão das 

suas causas e conseqüências, com vistas a subsidiar as ações de controle. Para atingir o 

objetivo da pesquisa fez-se necessário realizar a integração sistematizada de dados para 

identificar: a dinâmica e o comportamento atual dos processos erosivos; os 

condicionantes do meio físico para a compartimentação dos terrenos em unidades 

homogêneas; e as formas de uso e ocupação capazes de provocar alterações com efeitos 

de degradação do sistema em análise. Para tanto, implementou-se uma série de fases 

sucessivas de estudos, mediante o aprofundamento e detalhamento dos vários 

componentes do meio físico, que foram tratados desde uma escala mais geral e 

abrangente, com base em material geocartográfico existente e imagem de satélite 

Landsat ETM 7+ (2003)  e técnicas de intercruzamento de mapas e cartas para 

elaboração das cartas de síntese, como de suscetibilidade e de risco à erosão linear, com 

apoio de geoprocessamento, até o detalhamento em campo dos focos erosivos mais 

representativos, que deram suporte às interpretações alcançadas. A partir da análise e 



interpretação do fenômeno na área foi possível, então, propor as medidas preventivas 

que devem estar contidas no planejamento urbano, adotando-se como unidades de 

análise a bacia hidrográfica. Os resultados apontam que a maioria dos focos erosivos é 

do tipo ravina, causada pela concentração dos fluxos hídricos superficiais em áreas 

naturalmente suscetíveis onde se constata, principalmente: falta ou insuficiência de 

infra-estrutura urbana, sobretudo de rede de microdrenagem urbana; impermeabilização 

do solo urbano, ligada às taxas crescentes de edificação e pavimentação; traçado e 

posição de lotes inadequados; insuficiência de áreas de infiltração urbanas como jardins 

e praças públicas; falta de conhecimento técnico adequado e/ou de recursos para 

controle preventivo e corretivo do fenômeno. Todos esses fatores são relacionáveis à  

ausência de Plano Diretor em momento anterior, pois que acaba de ser proposto 

recentemente,  dentre outros,  como acontece em inúmeras cidades brasileiras. 

 

Palavras Chaves: Aparecida de Goiânia, Microbacia hidrográfica urbana, processos 

erosivos lineares, suscetibilidade à erosão linear urbana, risco à erosão linear urbana.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The municipal district of Aparecida of Goiânia contains the second most important city of 

the State of Goiás. It embraces 292Km2 approximately and has a population of 

approximately 336.392 inhabitants (Census 2000, IBGE). Due to the conurbation with the 

capital of the State, Aparecida has been registering, mainly for the last 20 years, an intense 

urbanization associated to the economical and industrial growth, as a result of the process 

of expansion of the city of Goiânia, which has resulted in a fast, intensive and disordered 

occupation of the urban land, by people coming from several parts of the state, and from 

other regions of the country, in search of work and better life conditions. The micro-basin 

of the Córrego Santo Antônio, with approximately 157,39 Km2, represents 53,90% of the 

total area of the municipal district, contains practically the whole urban area, possesses a 

larger density of drainage channels and presents the largest number of negative 

environmental impacts of the whole municipal district. In that area, among those impacts, 

the occurrence of 60 lineal erosive occurrences (ravines and “boçorocas” - this last word is 

spelled “ibi-çoroc” and means “torn earth” in Tupi-Guarani, a Brazilian indigenous 

language) of spiritual medium and big sizes were verified, which have caused 

socioeconomic damages to the city hall and the population, and have changed the 

environmental quality of the municipal district. For that reason, the theme urban erosion 

and that particular micro-basin have been chosen for this study aimed at investigating the 

different types and distribution of the lineal erosive features and their relationships with the 

conditionings of the physical environment, mainly the use and occupation, and the 

readiness of urban infrastructure, so as to look for the understanding of their causes and 

consequences, with a view to subsidize the control actions. In order to reach the proposed 

objective, it was implemented successive phases of studies, starting by the compilation of 

existent cartographic material on the components of the physical environments, treaties of 

an including scale, followed by analysis of aerial pictures and of the satellite image Landsat 

ETM 7 + (2003), in detail scale. Subsequent integration of the data to delimit the 

homogeneous units and the forms of use and occupation capable and possible of the erosive 

phenomenon, besides detailed study, in loco, of the most representative focuses were made. 

Finally, by the integrated analysis of data, through crossing techniques, synthesis letters 

related to the susceptibility and risk to the lineal erosion were elaborated, which gave 



support to the conclusive interpretations and the proposition of preventive measures of 

control that can be integrated into the urban master plan that has just been completed. The 

conclusion is that most of the erosive focuses is of the ravine type, caused by the 

concentration of superficial water flows, in areas naturally susceptible, where it was also 

verified: lack or inadequacy of urban infrastructure, mainly with respect to micro-drainage 

net; impermeability of the urban soil associated to the growing rates of construction, 

paving, and inadequacy of infiltration areas such as gardens and public parks; plan and 

inadequate position of lots;  lack or inadequacy of appropriate technical support and/or of 

funds for preventive and corrective control of the phenomenon. Such factors were related to 

the absence or inadequacy of public policies for the well being of the population, in a long 

run, as it happens in countless Brazilian cities, whose origin emanate from decisions made 

at national level, mainly over the last four decades, as a result of the said "developmental 

political model”.  

Key words: Aparecida de Goiânia, urban water micro-basin, lineal erosive processes, 

susceptibility to the urban lineal erosion, risk to the urban lineal erosion, public policies.  
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Histórico da  ocupação urbana de Aparecida de Goiânia 

Dados da densidade demográfica do último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2000) revelaram que o número de habitantes na área 

urbana das principais cidades do Brasil é da ordem de 80% da população total dos 

municípios. Aparecida de Goiânia não é diferente. Historicamente, o acelerado processo 

de urbanização e o crescimento das cidades, resultantes da migração intensa da 

população rural e de outras localidades para áreas urbanas, principalmente nos últimos 

quarenta anos, mudaram notavelmente não só a fisionomia como a dinâmica da 

paisagem, marcada por diferentes processos de desequilíbrio do meio físico, em geral 

associados a alguma forma de degradação ambiental. 

Com o processo acelerado de urbanização e o crescimento desordenado da 

cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás,  a partir da década de 1950, o município 

de Aparecida de Goiânia, assim como outros municípios do entorno, foram 

influenciados pela expansão da capital; muitos foram conurbados, como Aparecida de 

Goiânia e marcados por inúmeras transformações espaciais e sociais. 

 Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás (SEMARH, 1997), o município de Aparecida de Goiânia  está localizado na 

região Centro-Oeste do país, Mesorregião do Centro Goiano e na microrregião de 

Goiânia, entre as coordenadas geográficas 16° 43’ 22” e 16° 54’ 11” de latitude sul e 

49° 07’ 14” e 49° 24’ 11” longitude oeste e, conta com área de aproximadamente 292 

quilômetros quadrados (figura 1).   

Situada às margens da BR-153, principal elo de ligação entre o sul e o norte do 

Estado de Goiás, além do sudeste do país, o município de Aparecida de Goiânia, ainda 

como povoado, foi denominado de Aparecida (11 de Maio de 1922), em homenagem à 

Nossa Senhora Aparecida, já que os moradores de então praticavam o culto religioso à 

santa, que se tornou a padroeira do lugar. Pela Lei municipal nº 1295, de 19 de 

dezembro de 1958, aquele núcleo populacional foi elevado à condição de vila, com o 

nome de Vila Aparecida de Goiás, como distrito pertencente  ao município de Goiânia. 

Naquele mesmo ano, pela Lei Municipal nº 1406, de 26 de dezembro, o topônimo foi 

substituído para Goialândia, o que indica Vila  situada  entre  os municípios de  Goiânia 

e   Hidrolândia.  
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De acordo com Melo (2002, p. 09), “o nome Goialândia porém não teve 

aceitabilidade por parte dos seus moradores, permanecendo o anterior.”  

Em 14 de novembro de 1963, através da Lei Estadual nº 4.927, o Distrito foi 

movido à categoria de Município. Segundo Melo (2002, p.09), pela proximidade com 

Goiânia, Aparecida “já com foros de cidade, [...] pode ser dada como cidade que nasceu 

de Goiânia.” 

Hoje, Aparecida de Goiânia situa-se entre as grandes cidades do Estado de 

Goiás. A sua proximidade e ligação física com a capital do Estado promoveram o 

aumento de sua densidade demográfica e um crescimento urbano acelerado. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2000, conforme tabela abaixo, 

revelam que Aparecida de Goiânia já ultrapassou a barreira dos 330.000 habitantes, 

tornando-se a segunda cidade, em número de moradores, no Estado de Goiás.  

 

 

Municípios 

População (habitante) 

Estimativa 

2003 

Classificação Censo 

2000 

Classificação 

Goiânia 1.146.106 1° 1.093.007 1° 

Aparecida de Goiânia 385.037 2° 336.392 2° 

Anápolis 298.155 3° 288.085 3° 

Luziânia 160.330 4° 141.082 4° 

Águas Lindas 132.076 5° 105.746 6° 

Rio Verde 124.753 6° 116.552 5° 

Valparaíso 106.970 7° 94.856 7° 

Trindade 90.199 8° 81.457 8° 

Formosa  84.353 9° 78.651 10° 

Planaltina 84.043 10° 73.718 13° 

Estado de Goiás 5.306.459 5.003.228 

Tabela 1 – Ranking dos dez maiores municípios goianos em população – 2000 e 2003. 
Fonte: IBGE/SEPLAN/SEPIN/Gerência de Estatísticas Socieconômicas/2003 

 

Observando-se o mapa da área urbana e rural do município (figura 2) percebe-se 

que da sua área total, 182,90 Km2 ou  62,64% pertencem a área urbana e apenas 109,1 

Km2 ou seja apenas 37,36% encontra-se na área rural. 
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Apesar de ser a segunda maior cidade do Estado, o núcleo urbano de Aparecida 

de Goiânia surgiu e cresceu sem um Plano Diretor compatível com a realidade 

municipal já no contexto metropolitano, e, como é comum nesses casos, sem infra-

estrutura adequada. A Constituição Federal, no seu artigo 182 e Artigo 85 da 

Constituição do Estado de Goiás, determinam que o Plano Diretor – instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana – tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

Já a Lei 10.257, de 10 de Julho de 2001, prevista no Estatuto das Cidades, que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e que estabelece as diretrizes 

gerais da política urbana diz, no Capítulo III, artigo 39, o  seguinte: “A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das 

necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas.”  

Desde 1988, cidades com mais do que 20.000 habitantes, como é o caso do 

município em questão, são obrigadas a ter seu Plano Diretor, que é um conjunto de 

normas e leis, discutidos com a comunidade, que visam ordenar e regulamentar o uso e 

a ocupação do território do município, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

social e econômico, com base em práticas ecologicamente sustentáveis. 

Há quase três décadas que Aparecida de Goiânia ultrapassou esse limite de 20 

mil habitantes (tabela 2), e ainda assim não possuía nenhum Plano para disciplinar seu 

ordenamento territorial, até o final do século XX.  Somente no início deste século XXI 

que uma equipe da prefeitura, na gestão do prefeito Ademir de Oliveira Menezes, com o 

apoio da Universidade Católica de Goiás e em parceria com a Associação para 

Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA), estabeleceram um conjunto de 

diretrizes e normas com vistas à elaboração do Plano Diretor. 

 

População 

Ano Referência População Urbana Rural 

1960 2.000+ - - 

1970 - - - 

1980 42.627 20.699 21.928 
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1991 178.483 175.555 2.928 

1996 265.858 - - 

2000 336.392 335.547 845 

2001 355.171* 354.279* 892:* 

2002 369.617* 368.693* 924* 

2003 385.037* 384.074* 963* 

2004 417.409* - - 

- Dados não disponíveis; * Estimativa do IBGE; + Dados não oficiais 
Tabela 2 – Aspectos demográficos do município de Aparecida de Goiânia – 1960 à 
2004. Fonte: IBGE/SEPLAN/SEPIN/Gerência de Estatísticas Socioeconômicas/2003 
 

Atualmente, o município é formado por uma área compreendida pelo seguinte 

perímetro: Goiânia, por meio das atuais vias urbanas conurbadas (Av. Rio Verde), pela 

antiga estrada para Bela Vista de Goiás a norte e nordeste, segue pela margem direita do 

fundo de vale do Rio Meia Ponte a leste; a sul, pela margem esquerda do fundo de vale 

do córrego das Lajes (afluente da margem direita do Rio Meia Ponte) e pela margem 

direita do córrego Lajinha (afluente da margem direita do Ribeirão Dourados); a 

sudoeste, pela margem direita do fundo de vale do Ribeirão Dourados; e a oeste pela 

GO-040 (rodovia que liga Goiânia a Aragoiânia).  

As drenagens fluviais integram duas bacias: uma à leste, mais expressiva em 

área, correspondente à bacia do Rio Meia Ponte e a sudoeste, que corresponde 

basicamente à bacia do Rio dos Bois, captada pelo Ribeirão Dourados (figura 2). 

Localiza-se em superfície levemente ondulada, com altitude variando de 640 

metros, margeando o Rio Meia Ponte, chegando a quase 1000 metros na alto da Serra 

das Areias, constituindo prolongamento da superfície de Goiânia. (IBGE, 1985).  

O clima da região onde se insere Aparecida de Goiânia, segundo a classificação 

de Koëppen, é do tipo Aw, tropical úmido, caracterizado por duas estações bem 

definidas: um inverno seco (Março a Setembro) e um verão com chuvas torrenciais 

(Setembro a Março). De acordo com dados do IBGE (1997), o regime térmico da região 

registra temperaturas de amenas a elevadas, sem variações significativas durante o ano. 

As médias térmicas anuais oscilam entre 21° C e 22° C.  Médias acima de 26° C são 

registradas durante a primavera. O regime  pluviométrico caracteriza-se por chuvas 

máximas mensais em torno de 260  mm nos meses de verão e mínimas   inferiores a 8 

mm nos meses de inverno.   
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A  pluviosidade média para o município de Aparecida oscila entre 1.500 e 1.600 

mm anuais, com cerca de 80% concentrada no verão. Com relação ao clima é preciso 

ressaltar que as chuvas intensas desempenham papel fundamental no desencadeamento 

dos processos erosivos observados na cidade de Aparecida de Goiânia, já que a estrutura 

urbana existente não suporta as vazões geradas durante esses eventos pluviométricos, 

problema que se agrava devido às altas taxas de impermeabilização o solo, levando à 

ocorrência de processos erosivos nas áreas desprovidas de pavimentação ou de 

cobertura vegetal apropriada, como será discutido mais adiante. 

De uma forma geral, o território de Aparecida contém várias jazidas de areia 

(Serra das Areias) e de saibro, exploradas indiscriminadamente por profissionais da 

construção civil e por populares que agem como coadjuvantes no processo de 

degradação ambiental. 

A cobertura vegetal original se destacava pela ocorrência de matas – Floresta 

Estacional Semi-decídua – nos vales com afloramento de rocha basáltica, e de 

vegetação não florestal, arbóreo-herbácea semidecídua xeromorfa – Cerrado e Cerradão. 

Quase toda a vegetação original sofreu desmatamento, inicialmente as áreas da mata e 

posteriormente o cerrado e o cerradão, para a implantação de arrozais. Posteriormente 

foram substituídos, em grande parte por pastagens, por lavouras diversas e mais tarde 

por loteamentos urbanos públicos.  

Aparecida de Goiânia é hoje um município problemático. Há problemas de 

infra-estrutura, problemas na área social, e, conseqüentemente na área ambiental. 

Atualmente é o município que mais cresce em Goiás, “cuja parada no tempo nunca 

acontecerá, até que seu espaço físico seja totalmente ocupado” (Melo, p. 07) por ser a 

continuidade natural (esperada) de Goiânia, dada sua expansão para o sul. 

Segundo Melo (2002, p.07), “Se Aparecida de Goiânia veio do nada, não é 

menos verdadeiro que com o correr do tempo, conheceu uma pujança genérica sem 

limites”. 
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1.2 - A microbacia do Córrego Santo Antonio  e o problema erosivo   
 
 

O processo de ocupação desordenada do solo em zonas urbanas tem gerado 

situações preocupantes, o que vem deteriorando a qualidade de vida das populações e 

acarretando grandes prejuízos à administração pública e à economia dos municípios, 

devido ao comprometimento das residências, ruas, espaços públicos e infra-estrutura em 

geral, às vezes com conseqüências desastrosas para os indivíduos, como é comentado 

freqüentemente na bibliografia especializada. 

Some-se a isso, no caso de Aparecida de Goiânia, como em tantos outros 

municípios do país, a falta de um Plano Diretor aliada a um processo de ocupação 

intenso e rápido como o ocorrido no município, que causou um sem números de 

problemas no meio social, econômico e também ao meio físico, resultante do 

crescimento desordenado, caracterizado pelas práticas de parcelamento do solo 

inadequadas e sem perspectiva de controle das águas pluviais e servidas, isto é, sem 

projeto de drenagem urbana. A área urbana se expandiu indiscriminadamente e os 

parcelamentos do solo foram se instalando, inclusive em áreas impróprias à urbanização 

(de risco), por vários motivos, mesmo com a restrição à ocupação, devido ao fato de 

serem áreas protegidas por lei. 

Essas áreas, em grande parte dos casos, não dispunham de nenhum tipo de 

planejamento para receber a nova população, que foi se instalando nos setores 

periféricos das cidades, desprovidos de infra-estrutura, consolidando, assim, o mal 

ordenamento dos territórios urbanos e a subseqüente exclusão social dessas populações, 

devido à falta de planejamento adequado para essas áreas.  

A prática limitada de planejamento urbano integrado está levando as cidades a 

um caos ambiental urbano com custo extremamente alto para a sociedade, relacionado 

principalmente com a contaminação de mananciais superficiais e freáticos, com as 

inundações urbanas e acidentes devido à ocupação de áreas de risco e com a 

inadequação ou mesmo ausência da  macro e micro drenagem urbanas, ampliando os 

problemas e provocando o surgimento de erosões de dimensões, não raro, gigantescas, 

que engolem edificações, ruas e lotes, como revelam vários estudos feitos no país. 

Nesse processo de ocupação urbana, o homem é, com freqüência, o principal 

agente e ao mesmo tempo a principal vítima, através das ações de uso e ocupação não 

planejados do meio ambiente. Em particular, a incidência dos processos erosivos está 

ligada diretamente a essas ações, que rompem o equilíbrio hidropluvial natural de todo 
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o ecossistema original. O surgimento das erosões  lineares como ravinas e voçorocas, 

está freqüentemente associado ao aumento do escoamento superficial promovido 

principalmente por ocupação antrópica ligada ao desmatamento e à construção de 

estradas e caminhos cujos traçados canalizam as águas pluviais e aumentam seu 

potencial erosivo. (SALOMÃO, 1999; GUERRA, 1999, dentre outros). 

Um dos grandes e graves problemas encontrados em Aparecida de Goiânia é o 

das erosões urbanas, como já exposto, os quais estão relacionados principalmente às 

precárias condições de infra-estrutura, aos projetos mal concebidos ou ausentes de 

drenagem, ou mesmo, à escolha pela população, de áreas para habitação adversas ao uso 

e ocupação, em geral de maiores declives, de nascentes ou margens fluviais, sem 

qualquer atendimento técnico ou fiscalização por parte da prefeitura 

Feições erosivas decorrentes do mal uso do solo e da falta de planejamento 

urbano, que resultam em concentração do escoamento superficial das águas pluviais e 

servidas, também provocam degradação ambiental pela produção de sedimentos que 

vão assorear e poluir os cursos d´água e, conseqüentemente, levar à ocorrência de 

enchentes e seus desdobramentos sociais e de saúde pública, como acidentes, epidemias 

e outros, quando evoluem rapidamente e comprometem a infra-estrutura urbana, 

atingindo moradias, obstruindo ruas e danificando o patrimônio público, além de 

freqüentemente serem alvo de depósitos irregulares de lixo e entulhos em geral, os quais 

podem contaminar solo e água transformando-se em vetores de doenças e incorrerem 

em risco de acidentes com pessoas, animais, veículos e outros. 

A literatura consultada ressalta que os principais fatores que influem na erosão 

nas áreas urbanas estão relacionadas com o escoamento superficial, que, de acordo com 

Pontes (1980) são: vazão do escoamento das águas pluviais, a declividade e a natureza 

do terreno. Assim, para combater de maneira efetiva a erosão nas áreas urbanas, deve-se 

atuar sobre esses fatores, de forma a eliminar ou atenuar sua  influência negativa. 

É importante salientar que a erosão urbana, como já dito anteriormente, está 

associada a uma falta de planejamento adequado, que considere as particularidades do 

meio físico, as condições sociais e econômicas das tendências de desenvolvimento da 

área urbana (FENDRICH, 1984). Como não houve planejamento no município, supôs-

se que os processos erosivos estejam associados à ocupação desordenada, onde 

arruamentos e disposição dos lotes, bem como o sistema de micro e macrodrenagem 

não foram adequados às características do meio físico. 
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 O município de Aparecida de Goiânia, conurbado com a parte sul de Goiânia, 

vem sofrendo com este tipo de problema, como observado “in loco”, através dos 

noticiários e também das reclamações dos próprios moradores. Caracterizam-se como 

erosões de médio a grande porte que já colocam em risco a população local. Exemplo 

disto foi a notícia publicada no jornal “O Popular”, de Goiânia, em 21.05.98, com a 

seguinte manchete: “Erosão já tragou duas ruas, uma casa e oito lotes em Aparecida de 

Goiânia.” 

Através de observações preliminares em Aparecida, pode-se constatar que dentre 

as principais causas possíveis do desencadeamento e da evolução dos processos 

erosivos pode-se destacar que a maioria dos loteamentos não conta com sistemas de 

drenagem de águas pluviais, ou, quando os tem, são deficientes; e que o sistema viário, 

de maneira geral, tem implantação inadequada, com ruas perpendiculares às curvas de 

nível, ausência de pavimentação, guias e sarjetas (microdrenagem urbana). A rápida 

expansão urbana foi descontrolada e portanto não planejada, como se pode perceber 

pela implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em locais não apropriados, 

sob o ponto de vista geotécnico e agravado pela deficiência de infra-estrutura, como as 

áreas de nascentes e os fundos de vale. Outro agravante foi a implantação de 

loteamentos em topos de colinas, cujo exemplo mais gritante é o da Serra da Areia, 

fazendo com que as águas pluviais e servidas sejam lançadas próximas da zona 

urbanizada, à meia encosta ou junto à cabeceira de drenagem, as quais ficam submetidas 

à ação erosiva, fato comum em muitas cidades brasileiras  como assinalou SALOMÃO 

(1999), dentre outros. 

  As conseqüências no desenvolvimento das erosões urbanas em Aparecida de 

Goiânia, além de atingir imóveis e infra-estrutura representadas pelas obras de redes de 

água, esgoto, telefone, eletricidade, drenagem pluvial e pavimentação, também causam 

conseqüências chamadas de indiretas, como a interrupção do tráfego, por efeito da 

interrupção das vias por valões, assoreamento e/ou alagamento; a intranqüilidade da 

população, a saída de indústrias em áreas atingidas e sob risco, a desvalorização 

imobiliária, a migração dos núcleos urbanos, o assoreamento da drenagem com redução 

da capacidade de escoamento de condutos,  rios e lagos urbanos e o transporte de 

substâncias poluentes agregadas aos sedimentos transportados. Todos tornam-se fatores 

limitantes da expansão urbana, em função dos altos custos de correção e por fim o 

desenvolvimento de focos de doenças, pela prática comum de aterro irregular com lixo 

urbano e despejo de esgoto em geral. 
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Por estar basicamente dentro do perímetro urbano, duas microbacias merecem 

destaque. A primeira, denominada de microbacia do Córrego Saco Feio, está localizada 

na porção oeste, sendo afluente direto do Ribeirão Dourados. A segunda, denominada 

de microbacia do Córrego Santo Antônio, está localizada basicamente em toda porção 

central do município,  sendo afluente do Rio Meia Ponte. 

Para melhor diagnosticar a ocorrência do fenômeno erosivo no município, foi 

escolhida a microbacia do córrego Santo Antônio (figura 3). Esta bacia possui uma área 

de aproximadamente 157,39 Km2 ou 53,90% da área total do município. Foi escolhida, 

também, por conter praticamente toda a área urbana do município, por possuir um maior 

número de drenagens e por ter o maior número de ocorrências erosivas, objetivando 

uma compreensão das suas causas e conseqüências com vistas a subsidiar as ações de 

controle. 
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O controle dos processos erosivos deve ser efetuado através de uma ação efetiva 

de caráter preventivo, seguida de outra ação de caráter corretivo nas áreas onde há 

ocorrência dos processos erosivos. Esta envolve técnicas e procedimento específicos, os 

quais não devem considerar apenas o foco erosivo em si, mas também toda a área da 

contribuição que conduz a água em direção à este. Em áreas urbanas, como nas rurais, o 

plano de ações para o controle depende de um bom inventário dos focos e de um bom 

estudo diagnóstico onde os condicionantes do processo são devidamente levantados e 

caracterizados, permitindo também a avaliação das tendências, denominada de 

prognóstico, principalmente no caso da implementação de medidas de controle. 

Tendo em vista o processo intensivo e inadequado de ocupação em Aparecida de 

Goiânia e os impactos causados ao meio físico, supostamente causados pela intervenção 

humana em desrespeito aos condicionantes e restrições ao uso do solo urbano, neste 

estudo se propôs  fazer um levantamento/mapeamento dos focos erosivos lineares 

correlacionado-os com os elementos do meio físico, incluindo o uso e ocupação do solo 

urbano bem como com a disponibilidade e condições de infra-estrutura, aqui 

considerados como condicionantes dos processos erosivos, de modo a compreender as 

suas causas e conseqüências, com vistas a subsidiar as ações de controle. 
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1.3 – Objetivos  da Pesquisa 
 

Como objetivo geral desta pesquisa procurar-se-á conhecer a distribuição, a 

gênese e a dinâmica atual de processos erosivos na área urbana do município de 

Aparecida de Goiânia/Goiás- Microbacia do Córrego Santo Antonio, com vistas à 

análise de suas conseqüências sócio-ambientais e a subsidiar a elaboração de propostas 

de controle preventivas e corretivas para a melhoria da qualidade de vida urbana 

 Dentre os objetivos específicos podemos destacar: 

• Caracterizar a distribuição das ocorrências erosivas e suas relações com os atributos 

do meio físico e com o uso o solo urbano; 

• Caracterizar e analisar espacialmente os graus de suscetibilidade erosiva e 

estabelecer o grau de criticidade e risco relativos à dinâmica evolutiva atual dos 

focos erosivos e sua relação com o assentamento urbano;  

• Identificar/selecionar as áreas ou setores mais afetados bem como os de maior 

suscetibilidade ou risco; 

• Elaborar proposição de medidas de controle preventivo e corretivo dos processos 

erosivos, por área segundo os graus de risco, reorientando o uso do solo urbano. 

• Elaborar material para subsidiar a criação de bancos de dados. 

 
Tais objetivos permitem, em princípio,  identificar e caracterizar alguns dos 

principais atributos que dão condições à evolução erosional com o processo de 

ocupação do meio urbano e suas inter-relações. Da análise integrada desses elementos é 

possível delinear o grau de intervenção antrópica relacionado com os processos erosivos 

e elaborar um diagnóstico/prognóstico espacializado das diversas suscetibilidades e do 

grau de criticidade e risco, de modo a distinguir os setores que necessitam controle 

emergencial daqueles que necessitam de controle a médio e longo prazo, considerando-

se também a possibilidade de um reordenamento de uso do solo urbano. 

O texto desta dissertação está estruturado da seguinte forma:  

O capítulo 1, como visto, apresenta um breve histórico da ocupação urbana do 

município de Aparecida de Goiânia, enfatiza os problemas erosivos e a justificativa de 

escolha da microbacia do córrego Santo Antônio como  objeto de estudo desta pesquisa. 

O capítulo 2 apresenta os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, onde 

são discutidos os conceitos do processo de urbanização e impactos ambientais erosivos, 
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os tipos e condicionantes da erosão linear, o papel das águas superficiais e subterrâneas 

e os instrumentos de controle da erosão urbana. 

O capítulo 3 apresenta o roteiro metodológico e os procedimentos operacionais 

da investigação, onde são destacadas as etapas,  os materiais e métodos empregados. 

O capítulo 4  apresenta a caracterização do meio físico da bacia do córrego 

Santo Antônio. Neste capítulo destacam-se os mapas temáticos de hidrografia, geologia, 

geomorfologia e de  solos, além do mapa de Compartimentação Morfopedológica, do 

uso do solo urbano, além da análise da distribuição, dos índices de focos erosivos e suas 

relações com os condicionantes do meio físico. 

Nos capítulos 5 e 6  são apresentados os principais resultados e conclusões da 

investigação, onde são destacadas as análises de cada tipologia encontradas na área, 

bem como os mapas de suscetibilidade à erosão linear e de risco à erosão linear e suas 

inter-relações com as características do meio físico. 

No capítulo 7 apresenta-se o elenco das diretrizes  para o controle preventivo e 

corretivo, seguidas pelas considerações finais e bibliografia citada no texto. 
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2 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

2.1 – Considerações Preliminares 

A degradação da qualidade do meio ambiente em áreas urbanas em decorrência 

de atividades e condutas incorretas do meio ambiente natural torna-se cada vez mais 

presente e visível no dia-a-dia das cidades brasileiras, expostas a toda sorte de impactos 

e agressões advindos principalmente da intensa concentração populacional 

principalmente nos grandes centros, e do contínuo processo de urbanização e 

industrialização.Assim sendo, estes municípios enfrentam problemas de degradação de 

suas áreas urbanas por processos de erosão, causados principalmente pela concentração 

das águas de escoamento superficial, que são lançadas em talvegues desprovidos de 

sistemas adequados de drenagem para sua correta vazão e condução.  

Aparecida de Goiânia, com sua paisagem totalmente transformada pela 

urbanização não planejada e intensiva vêm enfrentando problemas erosivos que vem 

comprometendo a economia e a sociedade em geral, principalmente aquela diretamente 

afetada pelos focos de erosão. 

No estudo ora proposto, será analisado o processo de urbanização quanto aos 

impactos ambientais com ênfase nas erosões lineares à luz de um conhecimento básico 

da legislação pertinente à questão ambiental. Será ainda efetuado um recorte espacial 

com base nas bacias hidrográficas, na drenagem urbana, apoiado sobre conceitos 

relativos aos processos erosivos, com ênfase na erosão urbana do tipo linear. 
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2.2 –  Processo de urbanização e impactos ambientais erosivos 

O processo de urbanização pode ser considerado como a expressão máxima da 

sociedade contemporânea. A organização dos espaços em todos o globo manifesta, cada 

vez mais, o papel hegemônico da cidade na determinação de padrões espaciais regionais 

(CONTI, 1998).  

A  cidade transforma substancialmente a paisagem local e interfere nos 

ambientes de seu entorno. Por isso, é imprescindível percebê-la em sua totalidade. 

Principalmente quando a malha urbana cresce de forma muito rápida, criando um 

descompasso entre o fornecimento de recursos básicos de infraestrutura e o crescimento 

da população. É o que se denomina de inchaço da cidade. Nos países industrializados a 

população urbana já chega a 80%, sendo que 30% da população urbana concentra-se nas 

regiões metropolitanas (ROSS, 1998). 

O processo de crescimento das cidades faz com que o ambiente ganhe uma nova 

conformação, criando ambientes próprios da malha urbana: um clima próprio, uma 

drenagem própria e uma morfologia específica de cada área. Evidentemente que a 

intensidade da mudança desse ambiente está relacionada diretamente com a magnitude 

da transformação e da extensão da malha urbana construída. Ou seja, quanto maior a 

cidade mais ela influenciará nas mudanças internas e em seu entorno. Um impacto 

ambiental pontual, entretanto, poderá desencadear vários problemas ambientais, 

conforme o grau de interferência no meio ambiente, como o surgimento de uma erosão, 

por exemplo. 

Aparecida de Goiânia é uma cidade que transformou rápida e substancialmente 

a paisagem original sobre a qual foi produzida e reproduzida. Uma das principais razões 

desta transformação é a sua proximidade com a capital. Atualmente, é impossível pensá-

la sem antes pensar na cidade que lhe dá vida: Goiânia. Para entender a cidade em 

questão, sua vida e seus problemas,  é importante entender primeiramente de que forma 

Goiânia foi estruturada. 

Nesse sentido, é correto afirmar que a idealização e construção de Goiânia 

antecediam aos anos de 1930, tanto no que se refere aos acontecimentos políticos da 

época, quanto aos econômicos. Em 1933, Goiânia é finalmente materializada e o Estado 

de Goiás passa a ter uma nova capital. A sua invenção, a sua construção e o seu 

desenvolvimento marcam a história de um estado em vias de desenvolvimento, ou seja, 
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transição de um Estado agrário para um Estado agroindustrial e urbanizado. Neste 

contexto, Goiás, passa a ocupar cada vez mais parte importante no cenário brasileiro. 

Sobre Goiás e Goiânia, Chaveiro faz um breve, mas porém importante 

comentário explicitando sua visão moderna deste estado. 

 “[...] o Estado de Goiás vive um processo acelerado de 

urbanização, de que a cidade é representante e depositária. 

Mais que isso: sua história espacializada nas paisagens, 

nas funções e nos processos, levaram-na a um processo de 

metropolização, de tipo regional; Goiânia, metropoliza-se 

conservando, todavia, traços e signos da tradição agrária 

do Estado de Goiás. Isso lhe dá a sua especificidade.” 

(CHAVEIRO, 2001, p.66) 

Analisando os fatos, da fundação aos dias de hoje, Goiânia é uma cidade que 

desde o início se refaz com muita velocidade. Planejada inicialmente para 50 mil 

habitantes, Goiânia, no contexto atual, apresenta-se como uma metrópole regional em 

torno da qual habitam aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. É claro, que a estes 

números somam as cidades do entorno, configurando a conhecida no meio geográfico 

como região metropolitana. Ainda segundo Chaveiro (2001, p. 123), “[...] do seu início 

até hoje, o seu espaço foi reconfigurado de maneira drástica e imperativa [...]”. Temos 

hoje uma capital ligada às transformações do mundo, da região Centro-Oeste e do 

próprio Estado. 

O rápido crescimento de Goiânia se deu, principalmente pelo incremento dos 

loteamentos feitos pela iniciativa privada, dando margem a um esfacelamento do espaço 

da cidade juntamente a uma ocupação dispersa, distantes do centro, desprovidos de 

equipamentos urbanos necessários. 

Por assim pensar, Goiânia, no sentido sul, ultrapassa todo o seu limite 

geográfico. Com o processo acelerado de urbanização e o crescimento desordenado da 

cidade de Goiânia a partir da década de 1950, o município de Aparecida de Goiânia, 

assim como outros municípios do entorno da capital, foram marcados por inúmeras 

transformações espaciais relacionados com o processo de expansão do aglomerado 

urbano da capital. Bairros idealizados para abrigar a população de menor renda são 
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ocupada, progressivamente,  pela classe média e mesmo pela alta, contribuindo  para 

expulsar a de baixa renda para os municípios e cidades vizinhas (DAHLER, 2003). 

 Há de se pensar, então, que no processo da evolução humana, a apropriação do 

espaço natural pelo homem foi cada vez mais intensa.  Do ponto de vista da 

espacialidade, há de se pensar o espaço como geográfico, à medida que o homem se 

apropria da natureza e a transforma, e imprime na paisagem as marcas de sua atuação e 

organização  social. O espaço é historicamente produzido pelo próprio homem no seu 

ato mesmo de produzir sua sociedade. É o espaço da relação do homem organizado em 

sociedade com a natureza. (MOREIRA, 1997). Entretanto, no sentido de refletir sobre 

as transformações do espaço, torna-se necessária a distinção dos conceitos de espaço 

urbano e cidade, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas pontuando alguns aspectos 

relevantes para o presente trabalho. 

Sobre espaço urbano, Dollfus (1991, p. 78), o define como sendo “a superfície 

ocupada pelas cidades ou pelo menos a superfície necessária ao funcionamento interno 

da aglomeração.”  Ainda de acordo com o autor, o espaço urbano é compreendido pelas 

áreas construídas, pela rede urbana de ruas, pelas implantações de empresas industriais, 

por transportes, pelos jardins, pelos parques de diversões e de lazer, todos colocados ao 

alcance imediato das pessoas. 

A produção do espaço urbano resulta da combinação sinérgica de fatores 

multifacetados, tais aqueles de ordem físico-territorial, econômica, política, social e 

cultural (CUNHA, 2000). 

Santos (1999, p. 245), caracteriza o espaço urbano como sendo áreas com os 

mais diversos conteúdos técnicos e socioeconômicos. Ainda segundo o autor, “A 

exemplo da biodiversidade, podemos, aqui falar de uma diversidade sócio-espacial, 

encaixada em ecologias sócio-técnicas recriadas ao longo da história urbana e ampliadas 

no momento atual”. 

De uma forma sintetizada, pode-se dizer que o espaço urbano é, assim, segundo 

Borges (2002, p. 26),                              

“resultante do processo de produção num determinado 

momento histórico, não envolvendo apenas as 

determinações de ordem econômica do processo, como é 

o caso da produção, distribuição, circulação econômica e 

troca, como também aquelas sociais, políticas, ideológicas 
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e jurídicas que se articulam constituindo uma totalidade 

sócio-econômica.” 

 

O início do estudo geográfico sobre as cidades somente ocorre no final do século 

XIX.  Até então considerava-se os aspectos físicos que condicionavam o crescimento 

das cidades. Estas eram estudadas de forma isolada e de forma totalmente descritiva. È 

importante assinalar que foi a partir dos anos 30, do século passado, que a Geografia 

Humana critica a visão ambientalista  e insere uma visão regionalista dos aspectos 

econômicos, separando o estudo das cidades dos aspectos físicos. 

A partir da década de sessenta, nesse mesmo século, houve um grande 

crescimento populacional em todo o mundo, ocorrendo o deslocamento da população 

para as áreas urbanas. Nesse momento surgem novas perspectivas para os estudos 

urbanos, e na chamada Geografia Física as interferências humanas na natureza passam a 

ser consideradas. Observam-se novas bases teóricas e metodológicas, com ênfase ao 

estudo sistemático dos fatores do uso e ocupação, na adoção de modelos, dados 

estatísticos e computadores (CHRISTOFOLETTI, 1999, dentre outros). 

Assim como nos países industrializados, a taxa de população urbana no Brasil  

está concentrada nas cidades que abrigam  cerca  de 80% da população, o que está  

próximo à saturação (TUCCI, 1995). Sobre a cidade, Cavalcanti (2001, p.11) ressalta  

que ela “é o lócus privilegiado da vida social, à medida que, mais do que abrigar a 

maior parte da população, ela produz um modo de vida que se generaliza.”   

Mas o que é uma cidade? De acordo com Coelho (2001, p. 23), a cidade é 

tradicionalmente vista como “aglomeração urbana ou um espaço de assentamento 

urbano, de obras, de estruturação e funções específicas”. Ainda de acordo com a autora, 

a cidade é mais do que aglomeração urbana, ela é o centro da vida social e política 

(centro de decisões). 

“A cidade tem ainda o sentido político-administrativo 

como sede de município. Embora seja composta de 

diferentes áreas ou ambientes construídos (áreas 

residenciais, áreas industriais, etc.) e diferentes classes 

sociais, a cidade é totalidade (Santos, 1994), e suas partes 

dispõem de movimento combinado. A cidade é ainda, para 

a ecologia humana, um sistema aberto e complexo em que 
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ordem e desordem (a desintegração entrópica dos sistema) 

acham-se dialeticamente relacionadas”.  

 

A cidade é um espaço bastante complexo (Carlos, 1994). Em função de sua 

complexidade  e de requerer enfoques multi e interdisciplinares, Cavalcanti (2001, p. 

11)  reforça a idéia de que ela “é objeto de preocupação de muitos profissionais, 

estudiosos e pessoas interessadas em contribuir para uma sociedade mais justa, mais 

solidária e respeitosa com o ambiente em que vive”. 

Com o advento da globalização, há um novo redirecionamento dos estudos nos 

espaços urbanos. No resultado de seus embates e nas articulações decorrentes, esse 

espaço vai sendo produzido e, ao mesmo tempo, esses processos produzem 

desigualdades, tanto na oferta dos bens, quanto na ocorrência dos agravos ambientais 

(SANTOS, 1997 ; CARLOS, 1998? ; NASCIMENTO, 2002). O ambiente, criado pelas 

pessoas, em seu expressivo dinamismo repercute drasticamente sobre seu suporte físico-

natural gerando condições de vida muito problemática. 

Em seus estudos sobre as cidades e os espaços urbanos, Santos (1997) e 

Lefèbvre (1999) ressaltam que a cidade é a forma, no sentido habitual do termo, trata-se 

de uma disposição espacial, é a materialidade de determinadas relações sociais, 

enquanto que o espaço urbano é o conteúdo, são as próprias relações sociais que se 

materializam no espaço. A cidade é então, o palco de formação e desenvolvimento do 

modo urbano de vida. 

O espaço urbano visto enquanto objetivação geográfica do estudo da cidade, 

apresenta, simultaneamente, várias características. É fragmentado e articulado, reflexo e 

condição social e campo simbólico de lutas (CORRÊA, 1997). Sendo um espaço urbano 

fragmentado e articulado, este autor afirma que ele é também o reflexo da sociedade. 

Neste espírito, vale lembrar que se o espaço está degradado é porque a sociedade assim 

está. 

Desta forma, Borges (2002) corroborando o que disse Corrêa (1997), afirma que 

o espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em áreas residenciais que tendem à 

segregação, refletindo a complexa estrutura social em classes, própria do capitalismo. 

Afirma ainda que o espaço urbano capitalista é profundamente desigual e mutável, 

dispondo de grande dinamismo e mutabilidade complexa, com ritmo e natureza 

diferenciados. 
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A fragmentação do espaço urbano, fortemente associada aos níveis de renda 

monetária, desembocam em conflitos sociais que se associam aos movimentos sociais 

urbanos (CORRÊA, 1999). Assim sendo, e, observando o que foi dito pelo autor, 

podemos afirmar que o espaço da cidade é assim, também, o cenário e o objeto das lutas 

sociais, pois estas visam os direitos iguais para todos. De acordo com o autor, o espaço 

urbano capitalista é produto social, onde as relações de produção e os conflitos de classe 

nele e dele emergem. 

Com relação aos agentes sociais1 das cidades, Borges (2002), como outros 

numerosos autores, relata que a ação dos mesmos inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial  que se faz via incorporação de novas 

áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, 

renovação urbana, relocação diferenciada da infra-estrutura e mudanças, coercitivas ou 

não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. 

Dos agentes sociais aqui apresentados, o Estado é o que deveria deter maior 

controle e responsabilidade sobre o espaço urbano, pois dispõe de mecanismos legais 

que pode empregar em relação ao espaço urbano, tais como: regulamentação do uso do 

solo, controle de limitação dos preços da terras, direito de desapropriação e procedência 

na compra de terras, limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropriar, 

impostos fundiários e imobiliários, uso da terra e localização, investimentos  públicos, 

entre outros. 

Acontece porém, que nem sempre o Estado assume o seu papel. Ao invés de 

elaborar  um planejamento adequado à legislação vigente, direcionando as ocupações 

para padrões sustentáveis de uso, criando infra-estrutura e instalando equipamentos 

públicos,  muitas vezes se omite em relação ao planejamento e mantém-se como 

expectador de um processo de urbanização relativamente espontâneo, às vezes até 

politicamente induzido para justificar obras e contenção de demandas sociais (habitação 

por exemplo), que atende aos interesses privados de uma minoria privilegiada, em 

detrimento da maior parte da população.  

                                                 
1 Aqui chamados de proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, os 
proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. (Borges, 
2002). 
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 A Lei Federal que dispõe sobre o Estatuto da Cidade2, foi promulgada em 10 de 

Julho de 2001, e estabelece princípios gerais ao planejamento urbano. Eis o que diz 

parte do texto: 

 

CAPÍTULO 1 

Diretrizes Gerais 

  Art.  1° - Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 

182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. 

 

  Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada 

Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. 

 

  Art. 2° - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

  I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-

estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

  II – gestão democrática por meio da participação  e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento  de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

  IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 

Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar 

e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; 

  VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

                                                 
2 Publicada no Diário Oficial, de 11 de Julho de 2001, pág. 1 
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  b) a proximidade de usos incompatíveis ou incovenientes; 

  f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

  g) a poluição e a degradação ambiental; 

  XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico; 

 

  Art. 3° - Compete à União, entre outras atribuições de interesse 

da política urbana: 

  II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios em relação à política 

urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional; 

 

A Lei Federal sobre o Estatuto da Cidade, apesar de ter sido aprovada somente 

no ano de 2001 e estar em vigor, é importante ressaltar que apenas a definição de uma 

lei não caracteriza um processo de planejamento, pois na maioria das vezes ela não é 

respeitada e tampouco passa por revisões que possibilitem atingir uma melhor qualidade 

de vida urbana. 

Um planejamento urbano adequado e que atenda todas as normas, previstas nas 

legislações vigentes, só irá se concretizar a partir do momento em que o Estado, através 

da vontade política, e a sociedade, se unirem em busca de um ideal que viabilize um 

novo modelo de desenvolvimento urbano em íntima relação com o desenvolvimento 

humano com qualidade. 

O processo de urbanização acelerado nas grandes cidades, principalmente de 

forma desordenada após a década de sessenta, impactaram o meio físico e 

conseqüentemente o social e causaram um sem número de conseqüências para a 

população, a administração e a economia, que não dispõe de recursos suficientes e no 

ritmo necessário para que possa acompanhar o crescimento urbano . 

 A urbanização e a emergência dos problemas ambientais urbanos obrigam os 

estudiosos dos impactos ambientais a considerar os pesos variados da localização, 

distância, topografia, características geológicas, morfológicas, distribuição da terra, 

crescimento populacional, estruturação social do espaço urbano e processo de 

seletividade suburbana ou segregação espacial. (COELHO, 2001). 
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Um dos mais significativos sintomas da exclusão social é a falta de moradia para 

as classes menos privilegiadas. É através da formação de favelas, em terrenos públicos, 

de risco ou privados invadidos, que os grupos sociais excluídos buscam e produzem o 

seu próprio espaço, tornando-se modeladores do espaço urbano (CARLOS, 1994; dentre 

outros). Os problemas ambientais não atingem igualmente todo o espaço urbano. Há 

também uma distribuição que revela a segregação social do uso do solo urbano. É 

evidente que os espaços físicos de ocupação das classes sociais menos favorecidas são 

os mais atingidos,  devidos,  principalmente,  à ocupação de áreas declivosas ou à 

proximidade dos leitos de inundação dos rios, tanto pelos riscos ambientais decorrentes 

da moradia, como pelo desmoronamento, erosão e assoreamento. 

Enquanto a classe alta dispõe de grandes áreas e de infra- estrutura que lhe 

permitem manter a vegetação, preservar o solo e as áreas de recarga dos aqüíferos, a 

classe pobre se aglomera e, ao aumentar a densidade populacional em determinada área, 

altera a capacidade de suporte do solo, impermeabiliza-o e não conta com a infra-

estrutura adequada. 

Evidentemente que a instabilização dos ambientes urbanos pode advir de causas 

naturais, tais como, vulcanismos e demais fenômenos tectônicos de efeitos mais 

imediatos e instabilidades. A ação antrópica intensifica os processos morfodinâmicos, 

particularmente nas regiões acidentadas, levando à destruição de forma muito rápida das 

chamadas formações superficiais, como o solo. Nessas condições, as atividades 

humanas só podem ser efetivadas sob intenso controle e monitoramento, ou mesmo 

serem evitadas por tombamentos legais.  

As cidades, principalmente aquelas que possuem indústrias em seus domínios 

territoriais, passam a desenvolver sobre elas uma atmosfera própria; em alguns casos 

cria-se mesmo um clima próprio, determinando condições específicas para estes 

ambientes, como ilha de calor, poluição atmosférica, além de outras conseqüências 

ambientais adversas, promovidas pela mudança de uma ambiente natural a outro 

artificial, capaz até mesmo de influenciar a distribuição e intensidade das chuvas. 

Casseti (1991), ao estudar os fenômenos pluvioerosivos e hidrodinâmicos em 

Goiânia constata as alterações climáticas e ambientais provocadas pela expansão da 

malha urbana. Estes estudos demonstram que houve uma alteração significativa da 

temperatura do ar à medida que foi aumentando a população, já individualizando para a 

cidade uma ilha de calor, em face de as medidas indicavam um acréscimo de até 4° C da 
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periferia para o centro. A umidade relativa decrescia nas mesmas condições. Os estudos 

demonstram que houve ainda um acréscimo na qualidade pluviométrica. 

Os chamados “azares da natureza” como as enchentes, deslizamentos de terras 

têm provocado catástrofes sociais de grande repercussão e, não raro, são tratados como 

fenômenos de causas exclusivamente naturais. No entanto, guardam relações diretas 

com a questão da falta de planejamento urbano e com a profunda desigualdade social 

que estampa na forma de ocupação irregular dos ambientes da cidade. Nas grandes 

cidades a população pobre ocupa as áreas marginais e desvalorizadas pelo mercado 

imobiliário, geralmente as encostas dos morros e ou fundos de vales, que passam a 

constituir-se nas principais áreas de riscos da cidade. 

De acordo com Chaves (2001, p. 03), o surgimento e crescimento desordenado 

das cidades, sobretudo aquele crescimento que não leva em consideração as 

propriedades do meio físico, “pode levá-las a se assentarem em terrenos sustentados por 

solos de textura arenosa e relativamente profundos,  que sugerem o aparecimento de 

processos erosivos em áreas urbanas e com isso inviabilizar, tornando mais oneroso 

para a sociedade”. 

A erosão em áreas urbanas, como a estudada por Salomão (1999), promove um 

série de problemas ambientais decorrentes ao aumento de volume, da velocidade e de 

concentração do fluxo das águas pluviais, acelerando os processos de ravinamentos e 

até de voçorocamentos na cidade. Para o autor, dentre as principais causas de 

desencadeamento e evolução da erosão nas cidades, destacam-se o plano de sistema 

viário inadequado, traçado do sistema viário sem estudos da drenagem urbana, 

deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais, e a expansão urbana sem o 

devido planejamento, corroborando o já exposto. 

O processo erosivo em áreas urbanas acelera o assoreamento de rios, represas, 

córregos e riachos promovendo o entupimento de galerias e rede pluviais, o que pode 

levar a destruição das edificações e provocar enchentes, acarretando desconforto e até 

verdadeiras tragédias humanas, como já ressaltado. 

Por outro lado, segundo Tundisi (2003), o crescimento da população urbana no 

Brasil promoveu aumento considerável nas demandas hídricas, associadas à expansão 

urbana,  à degradação dos mananciais e à contaminação e poluição. Alterações no ciclo 

hidrológico, produzidas pela inadequada ocupação do espaço, geram enchentes urbanas 

freqüentes, problemas na coleta e disposição do lixo urbano, que resultam em 



 27

contaminação dos aqüíferos e águas superficiais, e perdas na distribuição (TUCCI, 

2000). 

De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE (1989), as 

soluções de correção e prevenção dos problemas erosivos em áreas urbanas passam pela 

necessidade de desenvolvimento de soluções normativas e de projetos de obras 

adequadas para cada situação de meio físico encontrado. Uma diretriz municipal de 

controle de erosão, além do aspecto dos condicionantes técnicos envolvidos, terá que se 

embasar em dispositivos legais específicos e de mecanismos administrativos que 

garantam a sua observância. 

Todavia, na legislação vigente não há normas ou lei específica destinada ao 

controle eficiente da erosão urbana. A legislação federal sobre o parcelamento do solo 

urbano Lei n. 6.766, de 19.12.1979) contempla indiretamente tópicos relacionados a 

prevenção da erosão nas áreas urbanas nos seguintes artigos: 3°, 6°, 7°, 8°, 11° e 23°. 

De qualquer forma, o problema da erosão urbana está ainda a merecer legislação 

específica de prevenção e controle adequada às características, e ao porte das cidades 

afetadas. Segundo Borges (2002), a conservação do solo em todas as atividades que o 

utilizam deverá ser prevista, em uma abordagem integrada e multidisciplinar, desde a 

elaboração dos planos diretores municipais. A elaboração de bases técnicas para o 

combate à erosão deve ser considerada, como subsídio de fundamental importância para 

a adequação da legislação, de forma que esta se constitua em um efetivo instrumento de 

controle da erosão. 

No que tange à drenagem, Chaves (2001), assinala que o regime de chuvas 

tropicais, intensas no verão do Sudeste ou no inverno do Nordeste, constitui desafio 

para a drenagem de qualquer cidade. O volume de água por segundo torna improvável 

que venha a ser contido e carregado por uma habitual rede de drenagem canalizada, 

devendo-se sempre contar com a absorção de parte da água pelo solo e pelas calhas 

formadas pelas próprias ruas, pavimentadas ou compactadas.  

 Cabe também notar que nas cidades litorâneas as fortes chuvas podem coincidir 

com as marés altas, delongando o tempo de escoamento e, nas de planalto, os rios 

receptores finais de água de chuva estão próximo às suas nascentes, sendo por isso 

lentos e pouco volumosos, tendo cavados leitos sinuosos que serpenteiam em várzeas, 

caso de São Paulo e de Curitiba. Essas características exigem tratamentos específicos 

para a drenagem urbana, a fim de diminuir os prejuízos causados por enchentes mais ou 

menos anuais. 



 28

De acordo com Tucci (1995), as enchentes urbanas constituem-se num dos 

sérios impactos ambientais sobre a sociedade. Esses impactos ambientais, provocados 

pelas enchentes, podem ocorrer devido à urbanização, principalmente pela 

impermeabilização do solo  ou à inundação natural da várzea ribeirinha, pelo processo 

natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os eventos chuvosos 

extremos. 

As áreas urbanas, por sua natureza concentradora de serviços, promovem um 

acúmulo de resíduos sólidos produzidos pelas várias atividades desenvolvidas. Na 

grande maioria dos municípios brasileiros esses resíduos  ainda são depositados a céu 

aberto, não possuindo qualquer forma de tratamento. Além disso, a falta de tratamento 

dos efluentes industriais e domésticos acaba por contaminar os cursos d´água que 

banham a cidade e aqueles que tem seu curso no entorno. 

Segundo Chaves (2001), nas grandes cidades industriais a questão da produção 

de resíduos se agrava na medida que o ambiente urbano vai ser concorrido com uma 

série de contaminações, a partir da produção de efluentes líquidos e gasosos. Se os 

primeiros vão ser os responsáveis pela contaminação dos corpos hídricos, os segundos 

vão participar da atmosfera urbana, afetando a qualidade do ar e conseqüentemente a 

qualidade de vida das populações. 

No Brasil, as estatísticas sobre saneamento básico são alarmantes. Segundo 

dados do Banco Mundial (1998), 80% do esgoto não passa por nenhum tipo de 

tratamento, sendo despejado in natura, nas drenagens ou nos solos. Apenas 8% dos 

municípios brasileiros possuem sistema de tratamento de esgoto. Outro dado alarmante 

é que 35% da população urbana de baixa renda não são atendidos por abastecimento de 

água e 66% não têm acesso à rede de esgoto ou fossa séptica. É importante ressaltar que 

os investimentos dirigidos à população de baixa renda ainda estão muito longe do que 

seria desejável, dadas as precárias condições de saneamento em que vive grande parte 

da população carente. 

Assim sendo, torna-se evidente que na produção do espaço urbano, a efetivação 

dos atributos legais do poder público com a esfera do capital, eventualmente propicia 

desigualdades na distribuição dos recursos e torna o problema ambiental crônico. Faz-

se, portanto, necessária a reflexão sobre o papel do Estado, onde em certos casos, a 

intervenção governamental favorece a alguns e prejudica outros, diretamente ou por 

suas conseqüências (SANTOS, 1997). O autor alerta ainda que em outros casos, a 
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preocupação de servir a um grande número resulta eficaz, podendo, todavia, em médio 

prazo alcançar objetivos completamente opostos. 

Em documento apresentado para discussão da Agenda 21 brasileira há um claro 

reconhecimento dos graves problemas ambientais e sociais urbanos. Segundo o 

documento: 

 

A despeito de as diferentes categorias de cidades 

demandarem prioridades e apresentarem problemas 

eventualmente específicos relativos ao seu 

desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade, a 

análise das mudanças e das tendências aponta não só para 

um conjunto de problemas ambientais urbanos comuns, 

como, também, para a necessidade de novas abordagens 

de políticas de desenvolvimento urbano que considerem o 

território, as bacias hidrográficas e a rede de cidades. 

 

Quanto ao conceito de impacto ambiental discutido neste item, Custódio (1995, 

p. 47) e Milaré (1998, p. 54), esclarecem que o termo impacto, provém do latim 

impactus (do verbo impingere – atirar, lançar, quebrar uma coisa na outra, com a noção 

de “impelido contra”, “arremessado com ímpeto para outro”), tanto em seu sentido 

próprio como no figurado, significa choque de um corpo contra outro corpo, algo que se 

quebra violentamente em decorrência de uma “colisão”, com efeitos evidentemente 

danosos. 

Para Custódio (1995 e 1998), na terminologia do direito ambiental, a palavra 

impacto aparece com o mesmo sentido de “choque ou colisão” de substâncias (sólidas, 

líquidas ou gasosas), de radiações ou de formas diversas de energia decorrentes da 

realização de obras ou atividades com danosa alteração do meio ambiente natural, 

artificial, cultural ou social. 

Como definição técnica, considera-se impacto ambiental o conjunto das 

repercussões e das conseqüências que uma nova atividade ou uma nova obra, quer 

pública quer privada, possa ocasionar ao meio ambiente. (CUSTÓDIO, 1995). 

A avaliação de impacto ambiental, direta ou indiretamente relacionada com a 

preservação do meio ambiente e do bem estar da população, constitui, segundo 

Custódio (1995, p. 45)  
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instrumentos de real importância e atualidade, diante das 

graves e crescentes repercussões negativas, decorrentes, 

sobretudo, da execução de projetos de serviços, 

construções ou obras de interesse público ou particular; da 

realização de atividades industriais ou comerciais; da 

exploração ou utilização de recursos naturais; da ocupação 

do solo; da aplicação de praguicidas e agrotóxicos na 

agricultura e nos alimentos em geral, além de outras 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, sem as 

medidas preventivas ajustáveis, com iminentes riscos e 

danos ao patrimônio ambiental e, conseqüentemente, à 

saúde pública.  

 

A competência para determinar a realização de estudos de impacto, relacionados 

com a verificação de possíveis conseqüências ambientais decorrentes da realização de 

projetos ou atividades públicas ou privadas, é do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

O art. 1° da Resolução do CONAMA, n. 01 de 23/01/86, nos diz que, impacto 

ambiental é: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

1 – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

2 – as atividades sociais e econômicas; 

3 – a biota; 

4 – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

5 – a qualidade dos recursos ambientais”. 

 

 Segundo dados extraídos por Custódio (1995), no Brasil, o estudo de impacto 

ambiental, e conseqüentemente avaliação, já era previsto, embora implicitamente, 

destacando-se, dentre outras, por estas normas: 

 

1) O Estatuto da Terra que, assegurando a todos a oportunidade de acesso à 

propriedade imóvel, condiciona o exercício do seu direto ao uso racional do 
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solo e à conservação dos recursos naturais, em face de sua função social (Lei 

n. 4.504, de 30.11.64, artigo 2°, § 1°, c; 2°, b; artigo 18, c). 

2) O Código Florestal, definindo as florestas e as demais formas de vegetação 

como bens de interesse comum a todos os habitantes do país, condiciona o 

uso da propriedade correlata às limitações previstas na legislação geral e 

especial, evidenciando-se a obrigatoriedade do seu uso racional para a 

preservação dos recursos naturais de interesse público (Lei n. 4.771, de 

15.09.65, artigos 1° a 5°, 7°, 9°, 10°, 14°, 15°, 16°, 19°). 

3) O Decreto-Lei n. 1.413, de 14.08.75, dispondo sobre o controle da poluição 

do meio ambiente, adota uma política preventiva, obrigando os interessados 

à promoção de medidas necessárias para prevenir ou para corrigir os 

inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do ambiente 

(artigos 1°, 3°, 4° e respectivo Decreto Regulamentar n. 76.389, de 03.10.75, 

artigos 2°, 3°, 4° e parágrafo único). 

 

Expressamente, o estudo de impacto ambiental foi introduzido no Direito 

brasileiro pela Lei n. 6.803, de 02.07.1980, sobre as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. De acordo com essa lei, a 

aprovação de zona de uso estritamente industrial, destinada à localização de pólos 

petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e a instalações nucleares, será precedida 

de estudos especiais de alternativas e avaliações de impacto, que permitam estabelecer a 

confiabilidade da solução a ser adotada (art. 10, § 3° c/c § 2°). 

Posteriormente, o estudo de impacto ambiental foi confirmado e ampliado de 

forma extensiva a todas as áreas suscetíveis de atividades poluentes pela Lei n. 6.938, 

de 31.08.81. Trata-se da lei que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

definiu seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, além de outras oportunas 

providências. Esta Lei define, dentre os instrumentos básicos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, o estudo e a respectiva avaliação de impactos ambientais de projetos 

públicos e privados, referentes a atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, 

visando a adequadas alternativas relacionadas com a preservação ambiental. 

Ainda de acordo com os dados obtidos por Custódio (1995), a resolução n. 1, de 

23.01.86, do CONAMA, definindo impacto ambiental, estabelece os critérios e as 

diretrizes gerais, relacionados com a adequada aplicação das normas do artigo 18 do 

Decreto n. 88.351, de 01.06.1983, sobre o estudo e conseqüente avaliação de impacto 
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ambiental, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Definido o âmbito de aplicação das normas correlatas, dispõe o artigo 2° que dependerá 

da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impactos Ambientais (RIMA), para aprovação por parte do órgão estadual competente e 

da Secretaria Especial do Meio Ambiente, atualmente IBAMA, em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do ambiente. 

Segundo Milaré (1998), dentre os instrumentos de proteção ambiental, merecem 

destaques o EIA e o RIMA, onde o primeiro é de maior abrangência que o relatório e o 

engloba em si mesmo. Já o relatório de impacto ambiental, destina-se especificamente 

ao esclarecimento das vantagens e conseqüências ambientais de um dado 

empreendimento, refletirá as conclusões daquele. O EIA é o todo, sendo complexo, 

detalhado, muitas vezes com linguagem, dados e apresentação incompreensíveis para o 

leigo. O  RIMA é a parte mais visível (ou compreensível) do procedimento, verdadeiro 

instrumento de comunicação do EIA ao administrador e ao público. 

Além de outras normas aplicáveis, salienta-se que o EIA será realizado por 

equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do projeto. Todas as despesas e todos os custos referentes à realização de 

algum estudo, correrão por conta do proponente do projeto. O RIMA será acessível ao 

público. 

A Lei n. 7.486, de 06.06.86, aprovando as diretrizes do Primeiro Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND) de Nova República, para o período de 1986-1989, 

estabelece, dentre as prioridades de ação: a sistematização e a obrigatoriedade da 

realização de estudos sobre o impacto ambiental no planejamento de qualquer projeto de 

vulto, considerando as conclusões desses estudos durante a seleção de alternativas 

existentes; a reavaliação de programas de colonização e ocupação agropecuária da 

Amazônia, dos cerrados (grifo nosso) e de outros ecossistemas ecologicamente 

importantes, atentando para os impactos ambientais deles decorrentes. (CUSTÓDIO, 

1995). 

Dentre algumas outras leis, resoluções e decretos, podemos citar o Decreto de n. 

95.733, de 12.02.88, que prevê recursos destinados a prevenir ou corrigir prejuízos por 

impactos de natureza ambiental, cultural e social. 

A Resolução n. 1, de 04.01.90, do CONAMA, que institui a cobrança no 

fornecimento de Licença Ambiental (Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, 
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Licença de Operação – LO), incluindo o licenciamento de atividades degradadoras, 

dependente de Estudos de Impacto Ambiental. 

A nova Constituição Brasileira, promulgada em 05.10.88, define de forma 

inovadora e ajustável à realidade atual, a competência do poder público para, dentre 

outras atribuições, exigir o EIA para a realização de obra ou atividade potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente, dando-se publicidade. O 

explorador de recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de 

acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei 

(Constituição do Brasil, artigo 225, § 1°, IV e § 2°). 

A Lei n. 7.347, de 24.07.85, disciplina a ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e aos direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Além da natureza repressiva 

inerente à importante lei, evidencia-se, ainda, seu caráter preventivo ao facultar o 

ajuizamento de ação cautelar, com o objetivo de evitar danos ambientais (artigo 4°). 

Nesse sentido, a criação de leis e o seu cumprimento na integra contribuiriam de  

sobremaneira para o desenvolvimento urbano e a qualidade ambiental nas cidades 

brasileiras. 

 A adoção, pelos países, da perspectiva do desenvolvimento sustentável, tem 

influenciado a aplicação da noção de sustentabilidade às cidades, ou seja, formas 

planejadas de apropriação do uso do meio ambiente, de acordo com critérios de 

crescimento populacional e crescimento econômico, que restringem a pressão sobre o 

meio ambiente físico e perseguem modelos de eficiência e equidade na distribuição de 

recursos, entre outros aspectos. Ressalta que a busca por padrões sustentáveis de 

desenvolvimento urbano representa, sem dúvida uma luta política pela reconstrução ou 

nova produção da cidade ou dos espaços urbanos em geral que requer um conhecimento 

da realidade que viabilize a emergência de soluções alternativas e sustentáveis para os 

problemas gerados no processo de mudanças sociais e ecológicas (impactos 

ambientais). (COELHO, 2001). Cabe lembrar, no entanto, que as áreas já estão 

impactadas negativamente e reverter esse quadro, de modo a torná-las sustentáveis é um 

desafio que requer  muitos estudos. Nesse sentido, as regiões metropolitanas envolvem 

um número elevado de variáveis, difícil de ser pesquisado e integrado ainda que se 

possa contar com matrizes complexas elaboradas com apoio de análise estatística 

multivariada. Na maior parte dos casos, o que se assiste é que prevalece a mitigação e 

emergencial, o que torna a sustentabilidade, tal como pensada inicialmente, uma utopia, 
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um paliativo (pseudo-sustentabilidade) ou ainda um discurso político eleitoreiro e 

visivelmente  oportunista. 

Em síntese, estudar o processo erosivo do espaço urbano de Aparecida de 

Goiânia, como sendo um impacto ambiental de grande relevância, requer no momento, 

uma abordagem que apenas priorize, de um lado, o levantamento dos seus focos, 

tipologia e condicionantes, bem como graus de suscetibilidade e risco, para uma precisa 

caracterização do fenômeno, suas causas e seu processo e, por outro, à luz do processo 

de urbanização, com ênfase na expansão urbana a partir do que se pode denominar de 

periferia lato sensu, sem prejuízo de outras interpretações. Que priorize a explicação 

relativa à sua origem e evolução, até os dias atuais, buscando assim subsídios para, ao 

deslindar-se as causas, se possa contribuir para a recuperação das áreas ambientalmente 

degradadas, em benefício imediato dos habitantes urbanos envolvidos e outros que aí 

mantenham relações. Não se tem aqui a ilusão de propor a sustentabilidade da cidade 

em estudo, mas principalmente o que é possível, e, por ora o controle corretivo e 

sobretudo preventivo dos problemas erosivos, de modo a diminuir seus impactos 

negativos, em curto e médio prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

     2.3 – Erosão linear: tipos, condicionantes e processos de desenvolvimento em 
áreas urbanas 
 

Segundo Guerra (1969), emprega-se o termo intemperismo ao conjunto de 

processos físicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição 

das rochas. A transformação da rocha em detritos incoerentes, segundo Bacellar (2000), 

pode permanecer “in situ”, resultando nos solos residuais, ou ser transportados por 

agentes físicos (água, vento, gelo, gravidade) ou químicos (dissolução, hidrólise, 

carbonatação, complexação, etc.). 

A erosão é resultado do impacto sobre as propriedades físicas do solo, e impacta 

o meio ambiente. Entende-se por erosão o processo de “desagregação e remoção de 

partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da 

gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos” (IPT, 1986). 

A erosão é um grave problema no mundo, em face do seu poder destrutivo, tanto 

de solos agricultáveis quanto da degradação de áreas urbanizadas ou em urbanização, 

além das alterações nos seus recursos hídricos. 

A problemática relacionada aos processos erosivos e as subseqüentes medidas de 

prevenção e contenção em áreas de expansão urbana têm sido abordada em diversos 

eventos científicos, onde geralmente se destaca a preocupação dirigida ao diagnóstico 

dos condicionantes físico-territoriais e geotécnicos, dentre eles os geomorfológicos e 

pedológicos, que interferem na dinâmica evolutiva destes processos.  

Trabalhos que discutem conceitos de erosão sob a abordagem geográfica como 

sob a abordagem geológica, geomorfológica e agronômica constituem a base 

fundamental para a compreensão dos processos erosivos. Segundo Canil (2000, p. 07), 

“A fisiografia da paisagem de cada região leva à formação de processos erosivos com 

formas e comportamento diferenciados, e os conceitos estabelecidos a partir de dados 

empíricos, são fundamentais como ponto de partida para estudos que tratam da erosão”. 

Segundo Selby (1993), a taxa de erosão depende da erodibilidade do material e 

da erosividade do agente transportador. A erosividade caracteriza o potencial erosivo do 

processo atuante, enquanto que erodibilidade representa a suscetibilidade de um dado 

material ao processo erosivo.  

Quanto à origem, a erosão é um fenômeno natural, operante na superfície da 

terra desde sua formação (erosão natural ou geológica), sujeito à interferência das 

atividades antrópicas, que podem levar à intensificação das taxas de incidência (erosão 

antrópica). (BACELLAR, 2000). Quanto ao agente, a erosão apresentar-se de duas 
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principais maneiras: eólica, quando o trabalho é realizado pelo vento, sendo mais 

importante nas regiões desérticas, nas zonas semi-áridas, ou ainda nas zonas litorâneas 

(GUERRA, 1969) , ou hídrica, causada pelas águas em geral. 

O quadro 1 expõe de maneira sucinta, os tipos de erosão: 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

EROSÃO 

 

Quanto à 

Origem 

 

- Geológica ou natural 

- Acelerada ou antrópica 

 

 

 

 

Quanto ao 

Agente 

 
 
Eólica 

 
- Seletiva 
- Massiva 
 

 
 
 
 
Hídrica 

 
 
 
- Pluvial 
 

 
Por Impacto 
 
 
Por 
Arrastamento 
 

 
- Laminar 
- Sulcos, ravinas 

e Boçorocas. 
 
- Decorrente da ação das ondas 
Vertical (por percolação) Fluvial 
Marítima 
 

Quadro 1 – Tipos de erosão (Adaptado de ALMEIDA FILHO, 2000) 

 

Em função da ocupação do solo, a deflagração dos processos erosivos é 

comandada por vários fatores relacionados às condições naturais dos terrenos, 

destacando-se a cobertura vegetal, tipos de solo, chuva e a topografia, além da ação 

antrópica. 

Os processos erosivos são condicionados basicamente por alterações do meio 

ambiente, provocados pelo uso do solo nas suas várias formas, desde o desmatamento e 

agricultura, até obras urbanas e viárias, que, de alguma forma, propiciam a concentração 

das águas de escoamento superficial. 

Ao romper com o equilíbrio do meio ambiente, decorrente da transformação 

drástica da paisagem, pela retirada da cobertura vegetal e introdução de novas formas de 

uso do solo, há o aparecimento do fenômeno erosivo. Assim sendo, as feições erosivas 

podem se instalar por concentração do escoamento superficial, de forma espontânea, nas 

terras, logo que desmatadas. Em suas pesquisas, Dunne e Dietrich (1982), observaram 
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alterações importantes nas taxas de erosão após os desmatamentos. Tais alterações, 

referem-se não só à perda da proteção contra a ação direta da chuva no solo, mas, 

sobretudo, a uma drástica alteração do comportamento hídrico do meio físico, 

promovido pela eliminação da cobertura vegetal (OLIVEIRA, 1994). 

A cobertura vegetal age como uma proteção contra a erosão, diminuindo o poder 

erosivo das chuvas e enxurradas, sendo que “a cobertura vegetal é a defesa natural de 

um terreno contra a erosão” (SALOMÃO, 1994, 1999). 

Entre os principais efeitos da cobertura vegetal, Bertoni e Lombardi Neto 

(1999), destacam o seguinte: 

a) Proteção contra o impacto direto das gotas de chuva; 

b) Dispersão e quebra de energia das águas de escoamento superficial; 

c) Aumento de infiltração pela produção de poros no solo por ação das raízes; 

d) Aumento da capacidade de retenção de água pela estruturação do solo por efeito 

da produção e incorporação de matéria orgânica. 

A proteção da cobertura vegetal varia também de acordo com o tipo de 

vegetação natural ou antrópica, podendo diminuir os índices ou não da erosão. A 

densidade da cobertura vegetal varia também em função do tipo de vegetação e 

constitui-se numa forma de avaliação do grau de proteção a que um solo está sujeito 

(QUEIROZ NETO,  1978 apud CAPELLARI, 1995), 

Observa-se então, a importância da cobertura vegetal para o desencadeamento 

ou não da ação erosiva, bem como, a importância de se conhecer a totalidade dos fatores 

naturais que interferem na erosão com o intuito de planejar os diferentes usos e 

ocupação dos solos, de acordo com as suas  aptidões naturais, sem causar prejuízos 

ambientais através do rompimento do equilíbrio natural favorecendo a instalação dos 

processos erosivos. 

O primeiro estágio da erosão, a partir do momento em que as gotas de chuvas 

começam a bater no solo e provocar ruptura de agregados é conhecido pelo efeito 

splash.  

Segundo Guerra (1999), a ação do splash, também conhecido por erosão por 

salpico ou salpicamento, em português, é o estágio mais inicial do processo erosivo, 

pois prepara as partículas que compõem o solo, para serem transportadas pelo 

escoamento superficial. Essa preparação se dá tanto pela ruptura dos agregados, 

quebrando-os em tamanhos menores, como pela própria ação transportadora que o 

salpicamento provoca nas partículas do solo. Além disso, os agregados vão preenchendo 
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os poros da superfície do solo, provocando a selagem e a conseqüente  diminuição da 

porosidade, o que aumenta o escoamento das águas. 

O papel do splash varia não só com a resistência do solo ao impacto das gotas de 

água, mas também com a própria energia cinética das gotas de chuva. Dependendo da 

energia impactada sobre o solo, vai ocorrer, com maior ou com menor facilidade, a 

ruptura dos agregados, formando as crostas que provocam a selagem dos solos 

(GUERRA, 1999). 

Podemos afirmar então, que a ação das águas pluviais é um dos fatores 

climáticos de maior importância na erosão dos solos, cujo início se dá através do 

desprendimento das partículas do solo, o efeito splash, pelo impacto das gotas de chuva 

na superfície e pelo escoamento superficial (QUEIROZ NETO e CHRISTOFOLETTI, 

1968; BERTONI e LOMBARDI NETO, 1985). O volume e a velocidade da enxurrada 

dependem da intensidade, duração e freqüência da chuva. A intensidade é o fator 

pluviométrico mais importante da erosão. (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999). 

Corroborando essa informação, Bigarella e Mazuchowski (1985),  afirmam que 

a erosão dos solos, didaticamente, corresponde à somatória de quatro fases distintas, 

quais sejam: impactos das gotas de chuva no solo, desagregação das partículas, 

transporte de materiais e deposição das partículas do solo. Vale lembrar, portanto, que é 

de fundamental importância conhecer as características do solo, básicas para a 

compreensão do fenômeno e o sucesso do controle da erosão, sobretudo preventivo, o 

que seria o ideal. 

Segundo Salomão (1997), as águas da chuva são responsáveis diretas pelas 

erosões. De acordo com o autor: 

 

A água da chuva provoca a erosão do solo por meio do 

impacto das gotas sobre a superfície do solo, caindo com 

velocidade e energia variáveis, e por meio do escorrimento 

da enxurrada. Sua ação erosiva depende da distribuição 

pluviométrica, mais ou menos regular, no tempo e no 

espaço, e sua intensidade. Chuvas torrenciais ou pancadas 

de chuvas intensas, como tromba d´água, constituem a 

forma mais agressiva de impacto da água no solo. Durante 

esses eventos a aceleração da erosão é máxima. 
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As características dos eventos pluviométricos que mais interferem na erosão 

referem-se à intensidade, duração, distribuição ou freqüência dos mesmos (BERTONI 

& LOMBARDI NETO, 1990).  

A intensidade é o fator mais importante. Quanto maior a intensidade da chuva, 

maior a perda por erosão. A duração é o complemento da intensidade das chuvas. 

Quando se  inicia um evento pluviométrico de intensidade uniforme, a água precipitada 

se infiltra regularmente por um período mais ou menos longo, dependendo da sua 

intensidade e das condições pré-existentes de umidade do solo. Após, começa a 

enxurrada, que vai aumentando de volume em proporções cada vez menores até 

alcançar uma quantidade estável. 

Outro evento que interfere nas perdas de solos pela erosão é a freqüência das 

chuvas. Se os intervalos entre as chuvas são curtos, o teor de umidade do solo é alto, e 

assim as enxurradas são mais volumosas, mesmo com chuvas de menor intensidade. 

Quando os intervalos são maiores, o solo está seco, e não deverá haver enxurrada em 

chuvas de baixa densidade; em casos de longa estiagem, porém, a vegetação pode sofrer 

por falta de umidade e reduzir, assim, a proteção natural do terreno (BERTONI & 

LOMBARDI NETO, 1990). 

O índice que expressa a capacidade da chuva de provocar erosão é conhecido 

como erosividade (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990 e SALOMÃO, 1999). 

Quando os outros fatores que provocam a perda de solo por erosão são mantidos 

constantes, a erosividade é proporcional ao produto da energia cinética total das gotas 

de chuva e sua intensidade máxima em trinta minutos (SALOMÃO, 1999). Esse 

produto, obtido experimentalmente, é considerado a melhor relação encontrada para 

medir a potencialidade erosiva da chuva ou erosividade (WISCHMEIER E SMITH, 

1978, Apud SALOMÃO, 1999). 

Alguns solos são naturalmente mais erodíveis que outros, mesmo que a chuva, a 

declividade, a cobertura vegetal e as práticas de manejo sejam as mesmas. Segundo 

Bacellar (2000), a erodibilidade é um índice que expressa a suscetibilidade à erosão de 

um material a um determinado agente erosivo. No caso da erosão hídrica, a 

erodibilidade pode ser visualizada como dependente do balanço de forças opostas, as 

forças atuantes do agente erosivo e as resistentes do material (coesão e atrito). A 

erodibilidade depende da composição química e mineralógica do solo, de sua textura e 

estrutura (BRYAN, 1976, Apud BACELLAR, 2000, dentre outros). 
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A determinação da erodibilidade é muito complexa, pois há o risco de se cair em 

redundância, já que os fatores condicionantes muitas vezes não são independentes entre 

si. De acordo com Bacellar (2000), tal como outras propriedades geotécnicas, a 

erodibilidade apresenta comportamento transiente, variável com o estado do material. 

Por exemplo, alguns solos podem ter sua erodibilidade alterada por processos que 

modifiquem seus parâmetros mecânicos, como o intemperismo químico (ex.: 

dissolução, oxi-redução e hidrólise) e físico (ex.: expansão devido à variação de 

umidade ou ao desconfinamento).  

O solo, por influenciar e sofrer a ação dos processos erosivos, é o principal fator 

natural que comanda a atuação da erosão. Os tipos de solos estão diretamente 

relacionados ao relevo e ao substrato rochoso que lhes deram origem, o que por sua vez, 

determina a sua maior ou menor suscetibilidade à erosão. Assim, a erosão não é a 

mesma em todos os solos. As propriedades físicas, principalmente estrutura, textura, 

permeabilidade e densidade, assim como as características químicas e biológicas do solo 

exercem diferentes influências na erosão. (SALOMÃO, 1999; BERTONI e 

LOMBARDI NETO, 1990). 

A textura, ou seja, o tamanho das partículas, influi na capacidade de infiltração e 

de absorção da água de chuva, interferindo no potencial de enxurradas, e em relação a 

maior ou menor coesão entre as partículas. Assim, solos de textura arenosa são 

normalmente mais porosos, permitindo rápida infiltração das águas de chuva, 

dificultando o escoamento superficial. Entretanto, como possuem baixa proporção de 

partículas argilosas, que atuam como uma ligação entre as partículas maiores, 

apresentam maior facilidade para a remoção das partículas, que se verifica, mesmo em 

pequenas enxurradas (SALOMÃO, 1999). 

A estrutura, ou seja, o modo como se arranjam as partículas de solo, também é 

de grande importância na quantidade de solo arrastado pela erosão. Igualmente à 

textura, a estrutura influi na capacidade de infiltração e absorção da água de chuva, e na 

capacidade de arraste das partículas de solo (SALOMÃO, 1999; BERTONI e 

LOMBARDI NETO, 1990). 

 Desse modo, solos com estrutura microagregada  ou granular, como os 

latossolos, dominantes no Cerrado, apresentam alta porcentagem de poros e, 

conseqüentemente, alta permeabilidade, favorecendo a infiltração e a percolação das 

águas de chuvas no interior dos mesmos; apresentam também moderada a elevada 

coesão ou agregação entre partículas, aumentando a resistência do solo ao arraste de 
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partículas pela ação da água. Portanto, naturalmente não deveriam ser suscetíveis à 

erosão. 

A permeabilidade determina a maior  ou menor capacidade de infiltração das 

águas de chuva, estando diretamente relacionada com a porosidade do solo. Em geral, 

solos arenosos são mais permeáveis que solos argilosos, por serem mais porosos e 

conterem poros maiores que facilitam a percolação rápida das águas infiltradas. 

Entretanto, em alguns casos, dependendo da estruturação, solos argilosos podem-se 

apresentar altamente porosos e até mais permeáveis que certos solos arenosos como os 

latossolos fortemente microagregados (SALOMÃO, 1999). 

 A densidade do solo, relação entre a sua massa total e volume, é inversamente 

proporcional à porosidade e permeabilidade. Por efeito de compactação do solo, por 

exemplo, observa-se um aumento de densidade, como resultado da diminuição dos 

macroporos e em função disso, o solo torna-se mais erodível por não ser capaz em 

muitos casos de permitir a infiltração eficaz das águas pluviais. Vale lembrar que nas 

áreas urbanas o arruamento de terra é altamente compactado, facilitando o aumento do 

escoamento superficial. 

As propriedades químicas, biológicas e mineralógicas do solo influem no estado 

de agregação entre as partículas, aumentando ou diminuindo a resistência do solo à 

erosão.  

Nos solos que se desenvolvem em relevos planos ou quase planos, como é o 

caso de Aparecida de Goiânia, haveria predomínio da tendência à infiltração das águas 

pluviais, mas em condições naturais (de primeira natureza),  que em contato com o 

substrato, favorecerá o desenvolvimento de solos profundos (Latossolos) em geral mais 

resistentes aos processos erosivos. Nos relevos mais acidentados, onde se predomina o 

escoamento superficial, os solos são rasos (Neossolos Litólicos e Cambissolos), que por 

sua vez, são menos resistentes aos processos erosivos. 

O relevo representado pela topografia do terreno, contribui no processo erosivo 

como fator que comanda a velocidade e o volume da enxurrada. A influência da 

topografia do terreno na intensidade erosiva verifica-se principalmente pela declividade, 

comprimento de rampa (comprimento de encosta) e a forma da vertente (SALOMÂO, 

1999, dentre outros). As maiores declividades favorecem a concentração e o aumento da 

velocidade das águas superficiais, contribuindo para a capacidade erosiva, ocorrendo o 

contrário em declividades menores. O comprimento de rampa não é menos importante 

que o declive, pois à medida que o caminho percorrido vai aumentando, não somente as 
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águas vão-se avolumando proporcionalmente como, também, a sua velocidade de 

escoamento vai aumentando progressivamente. Em princípio, quanto maior o 

comprimento de rampa, mais enxurrada se acumula, e a maior energia resultante se 

traduz por uma erosão maior (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1990). 

Quanto a forma de vertente, Resende et. al. (1985), afirmam que “sua variação 

gera escoamentos superficiais diferenciados, promovendo uma ação erosiva maior ou 

menor.”  Ainda segundo o autor, “as vertentes convexas, correspondem aparentemente à 

forma  em equilíbrio, uma vez que possibilitam o escoamento superficial difuso, 

favorecendo assim, a retirada de terra por igual,  em toda a extensão o que favorecia 

mais a erosão laminar.”  Já  outro tipo de vertente, as côncavas, “apresentam 

comportamento contrário, uma vez que essa forma favorece a concentração das águas 

superficiais, levando à retirada de terra, principalmente nos canais definidos.” Vale 

lembrar que estas vertentes são próprias de áreas de nascentes e dos sopés das vertentes, 

junto aos fundos de vales, ambos, por isso, reconhecidos como de proteção ambiental 

pela legislação. Mas, é comum, nas áreas urbanas, que tais partes sejam freqüentemente 

consideradas áreas de risco quando ocupadas inadequadamente.  

É importante ressaltar que, qualquer que seja a intervenção antrópica no meio 

deve  sempre levar em conta as características do relevo, para não se ser surpreendido 

por desequilíbrios ambientais indesejáveis, de alto  custo econômico e com prejuízos 

irreparáveis à natureza. 

Segundo Salomão (1999), as perdas de solo por erosão sob influência da 

declividade e comprimento de rampa foram determinadas por Bertoni (1959), a partir de 

experimentos realizados para os principais solos do estado de São Paulo. Este autor 

determinou uma equação que permite calcular as perdas médias de solo para os vários 

graus de declividade e comprimento de rampa: LS = 0,00944 L0,63 S1,18, onde: LS é o 

fator topográfico; L é o comprimento de rampa, em metros; e S é o grau de declive, em 

porcentagem. 

De acordo com vários estudiosos, a ação do Homem, através do uso e ocupação 

do solo, deve ser acrescentada à lista dos fatores modificadores do solo e 

desencadeadora dos processos erosivos, visto que assume, pelo menos em nível local, 

maior significado que todos os demais fatores naturais em conjunto, como é o caso das 

áreas urbanas. 

A ocupação dos terrenos inicia-se em geral através dos desmatamentos, seguidos 

pela implantação de estradas, áreas de pastagens  ou áreas agrícolas, expansão de áreas 
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urbanas, etc, que freqüentemente são efetuados de modo inadequado. Assim, constituem 

fator decisivo na aceleração dos processos erosivos, pois expõem o solo à ação direta 

das águas da chuva, bem como, favorecem o aumento do escoamento superficial, 

principalmente através da compactação e impermeabilização dos solos. 

Vários estudiosos associam o aparecimento de erosões ao uso inadequado dos 

solos, principalmente com relação aos desmatamentos, traçado viário acompanhando o 

sentido da declividade, ausência de obras de drenagem pluvial, lançamento de esgoto, 

de águas servidas e pluviais à meia encosta, impermeabilização do solo, ocupação de 

cabeceira, ocupação de fundo de vale e ocupação de áreas muito íngremes, impróprias a 

ocupação, estas três últimas protegidas por lei. 

Com a interferência antrópica, o processo natural pode ser acelerado no tempo 

ou, como é mais freqüente, ver aumentada  a sua intensidade. Este tipo de processo que 

sofre a interferência do homem é denominado de erosão acelerada ou antrópica, sendo o 

tipo de erosão que nos interesse discutir durante esta pesquisa (IPT, 1986; SALOMÂO, 

1999, dentre outros). 

As erosões antrópicas em áreas urbanas promovem situações de risco à 

comunidade devido aos seu grande poder de destruição, ameaçando habitações e 

equipamento públicos, transformando-se no condicionante mais destacado para a 

expansão urbana e assentamento de obras de infra-estrutura. Por outro lado, os 

sedimentos produzidos pela erosão acelerada, provocam assoreamento dos cursos 

d’água e dos reservatórios, dentro das áreas urbanas, com a perda da capacidade dos 

reservatórios para abastecimento público. 

De acordo com Almeida Filho e Ridente Júnior, (2001, p. 23), “a erosão urbana 

se expressa mais freqüentemente nas formas de erosão laminar e de sulcos ou ravinas 

nas vias públicas e áreas periféricas, e mais intensamente na forma de boçorocas que, de 

forma acelerada, destroem edificações e equipamentos urbanos”. 

A ocupação do meio físico urbano de forma inadequada provoca o aparecimento 

de diversos impactos ambientais, principalmente os processos erosivos e 

conseqüentemente o assoreamento. A seguir, Chiossi (1983), de forma sucinta avalia os 

impactos ambientais da ocupação urbana sobre o meio físico (Quadro 2). Vale ressaltar 

porém, a importância de se considerar os condicionantes do meio físico para validar tais 

relações. 
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URBANA 

OCUPAÇÃO INTERVENÇÃO IMPACTOS CONSEQUÊNCIA 
Loteamento Remoção da 

cobertura vegetal; 
Terraplenagem; 
cortes e aterros. 

Erosão; 
Modificação da 
paisagem. 

Assoreamento; 
Inundações e 
enchentes. 

Área 
Industrial 

Remoção da 
cobertura vegetal; 
Terraplenagem; 
cortes e aterros. 

Erosão 
localizada, 
poluição do ar, 
solo e água. 

Assoreamento; 
Contaminação do ar, 
Solo e água. 
 

Sistema 
Viário 

Desmatamentos; 
Terraplenagem; 
Corte e aterro; 
Sistema de 
drenagem. 

Erosão; 
Escorregamento 

Assoreamento 

Infra-estrutura 
Urbana 

Escavações; 
Sistemas de 
drenagem; 
Corte e aterro. 

Erosão; 
Escorregamento 

Assoreamento; 
Inundações e 
enchentes. 

Quadro 2 -  Impactos ambientais da ocupação urbana sobre o meio físico (modificado 

de CHIOSSI, 1983). 

 

Os processos erosivos podem ser estudados com a utilização de diferentes 

abordagens. Segundo Salomão (1999, p. 231), “(...) podem-se distinguir abordagens que 

buscam a quantificação das perdas de solo por erosão, e abordagens que buscam a 

avaliação qualitativa do comportamento erosivo dos terrenos.” Por outro lado, segundo 

o mesmo autor, “(...) devem-se tratar diferentemente os processos erosivos por 

escoamento laminar ou difuso e por concentração de fluxos de água (sulcos, ravinas e 

boçorocas), por se constituírem em processos erosivos que envolvam mecanismos e 

condicionantes diversos.” 

Em estudos realizados sobre os processos erosivos, como por Almeida Filho 

(1998), Salomão (1994 e 1999) e Canil (2001), ressalta-se a importância do 

conhecimento combinado da dinâmica dos processos naturais e dos desequilíbrios que 

ocorrem nestes, decorrentes do uso inadequado do solo urbano ou rural. Neste sentido, 

tem-se considerado que o ritmo da dinâmica antrópica,  apresenta magnitudes e 

freqüências diferenciadas ao longo do tempo e do espaço, as quais são responsáveis pela 

geração ou aceleração dos processos erosivos lineares. Quando a dinâmica antrópica 

apresenta-se muito intensa, como em áreas urbanizadas, a velocidade de 

desenvolvimento das erosões lineares torna-se maior e acarreta elevados custos para o 

controle corretivo (em geral obras de engenharia que requerem canalização, 

estabilização de taludes, barramentos e caixas de dissipação para quebra de energia da 
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água e repovoamento vegetal rápido e de grande poder de contenção do solo, além de 

paisagismo). 

Na origem, a erosão urbana está associada à falta de planejamento urbano 

adequado, que considere as particularidades do meio físico, as condições sócio-

econômicas e as tendências de desenvolvimento da área urbana, como já exposto 

(FENDRICH, 1984). Este desenvolvimento amplia as áreas construídas e pavimentadas, 

aumentando substancialmente o volume e velocidade das enxurradas e, desde que não 

dissipadas, concentra os escoamentos, acelerando os processos de desenvolvimento de 

ravinas e voçorocas, com perdas significativas para a população e o poder público local. 

 De acordo com Bittar (1995), a ocupação mais intensa dos terrenos próximos às 

ocorrências erosivas multiplica os riscos de acidente. E o alargamento e a evolução 

remontante destas erosões, destroem casas e obras públicas, colocando em risco a 

segurança e economia dos moradores. 

Os núcleos urbanos e, principalmente, as áreas periféricas quase sempre são o 

palco dos mais intensos processos de degradação ambiental, onde a erosão aparece de 

forma intensa e acelerada. Mesmo terrenos pouco suscetíveis à erosão passam a 

desenvolver este processo em função das fortes modificações provocadas pelo 

parcelamento do solo, da implantação do sistema viário e da grande mobilização 

provocada pelos serviços de terraplanagem. Cortes e aterros expõem tanto o solo 

superficial como o saprolito à degradação acelerada (ALMEIDA FILHO e RIDENTE 

JÚNIOR, 2001). As condições hidrológicas, já modificadas pelo desmatamento, são 

fortemente alteradas em função da impermeabilização do solo. 

A ação antrópica, apresenta conseqüências danosas e muitas vezes trágicas ao meio 

ambiente, principalmente pelo uso de técnicas inadequadas e por uma total 

desconsideração de processos interdependentes, que são responsáveis pelo equilíbrio 

desse meio físico. Os autores, Almeida Filho e Ridente Júnior, (2001), enumera 

algumas destas formas inadequadas de utilização dos terrenos que afetam diretamente 

nas perdas de solo e formação de processos erosivos: 

- Implantação de cidades em locais de solos altamente arenosos, com relevo ondulado 

e declividade superior a 10%, sem planejamento adequado para evitar a erosão; 

- Retirada da vegetação e construção de edificações, causando a diminuição do tempo 

de concentração das águas e o aumento do escoamento superficial, resultando em 

condições favoráveis à instalação dos processos erosivos; 



 46

- Falta de pavimentação e traçado deficiente de ruas e sistemas de drenagem que 

contribuem para perdas de solo. Quando há pavimentação, em geral, há galerias, 

mas nem sempre há pavimentação onde há galerias e, muitas vezes, não há galerias, 

pavimentação e saída com dissipadores nas galerias. 

A definição das classes de uso e ocupação considera as alterações de processos 

do meio físico como decorrentes das intervenções antrópicas, enfatizando-se, para esse 

estudo, as formas de uso associadas a processos erosivos decorrentes (ALMEIDA 

FILHO e RIDENTE JÚNIOR,2001 apud ALMEIDA e FREITAS, 1996). As categorias 

de uso e ocupação do solo estabelecidas foram: áreas urbanizadas, áreas de expansão 

urbana, mata/reflorestamento, pastagens e a atividades agrícolas. 

No quadro 3 são apresentadas as formas de uso e ocupação e os principais 

problemas que podem ocasionar. 

 

 

Categoria de uso Intervenção Conseqüência 
 
Mata/Reflorestamento 

 
Desmatamento 

 
Possibilidade de 
desencadear processos 
erosivos e transporte de 
sedimentos (assoreamento) 
 

 
Pastagens 

 
Retirada da cobertura 
Pisoteio do gado 

 
Compactação do solo, 
aumento e concentração do 
escoamento desencadeia 
processos erosivos e 
transporte de sedimentos. 
 

 
 
Atividades Agrícolas 

 
 
Cultivos sem práticas 
conservacionistas 

 
Erosão laminar, processos 
erosivos lineares e 
transporte de 
sedimento/assoreamento das 
drenagens. 
 

 
 
Áreas urbanas consolidadas 

 
Impermeabilização, 
ocupação das baixadas, 
concentração das águas 
pluviais, estrangulamento 
de sistemas de drenagens 

 
Erosão (lançamento das 
galerias a meia encosta ou 
na cabeceira de drenagens). 
Inundações/enchentes 
Assoreamento 
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Áreas urbanas em expansão 

 
Movimento de terra, 
parcelamento do solo e 
ausência de infra-estrutura  

 
Intensos processos erosivos 
(laminar, sulcos, ravinas e 
boçorocas) e transporte de 
sedimento/assoreamento das 
drenagens 
 

Quadro 3 – Formas de uso e ocupação e os principais problemas associadados a 
processos erosivos (Adaptado de Almeida Filho e Ridente Júnior, 2001). 
 
 

Dependendo da forma em que se dá o escoamento superficial ao longo da 

vertente, podem se desenvolver dois tipos de erosão: “erosão laminar ou em lençol, 

quando causada por escoamento difuso das águas de chuva, resultando na remoção 

progressiva e relativamente uniforme dos horizontes superficiais do solo e erosão em 

sulcos, quando causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento 

superficial, resultando em pequenas incisões na superfície do terreno, que podem 

evoluir, por aprofundamento, a ravinas” (SALOMÃO, 1994).  

O processo erosivo hídrico pode levar ao desenvolvimento de dos tipos básicos 

de erosão: a erosão laminar, formada por fluxos superficiais e a erosão linear, em 

canais, por fluxos concentrados. Não será considerado nesta revisão o aprofundamento 

sobre a erosão laminar, visto que a presente pesquisa enfoca de maneira bastante 

particular a erosão linear. 

No estudo da erosão linear (sulco, ravina e boçoroca), além do entendimento dos 

fatores naturais, é fundamental conhecer o comportamento das águas da chuva e do 

lençol freático. (SALOMÃO, 1999). 

 Havendo condições favoráveis ao escoamento superficial das águas das chuvas, 

observa-se a formação de pequenos filetes, que num estágio seguinte, por concentração 

das linhas de fluxo d´água na superfície do terreno, dá origem a sulcos (QUEIROZ 

NETO e CHRISTOFOLLETI, 1968; KIRKBY, 1969; IMESON e KWAAD, 1980, 

dentre outros). 

A erosão urbana é comumente do tipo linear, que segundo Almeida Filho e 

Ridente Júnior, (2001, p. 07) “corresponde às formas de erosão causadas por 

escoamento superficial concentrado que comanda o desprendimento das partículas do 

solo e o transporte de partículas desprendidas, segundo as condições hidráulicas desse 

escoamento”. Pode haver também a ação combinada entre o escoamento superficial 
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concentrado e o escoamento subsuperficial, este ligado ao freático, através de 

surgências e piping. (OLIVEIRA, 1994). 

A erosão linear em sulcos e ravinas tem como fatores determinantes as chuvas 

intensas e pequenas irregularidades na declividade que provocam a concentração das 

enxurradas em alguns pontos do terreno, levando à formação de rasgos mais ou menos 

profundos.  

Também há que se considerar, como assinalam  Bigarella e Mazuchowski 

(1985), que  “a erosão em sulcos sucede à laminar, podendo igualmente originar-se de 

precipitações muito intensas”. Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1990), as erosões em 

sulcos são também formadas por concentrações do escoamento quando atingem 

“volume e velocidade suficientes para formar linhas mais ou menos profundos”. 

Normalmente, a erosão em ravinas se inicia onde o escoamento superficial 

canaliza. O desmatamento e a utilização agrícola podem provocar ou acelerar o 

processo de aparecimento de ravinas. “Geralmente, quando o solo se encontra 

desprovido de cobertura vegetal e ocorrem chuvas concentradas, grande parte do 

material que se encontra nas encostas é erodido.” (GUERRA, 1995). 

Sobre a profundidade das ravinas, há uma tendência a se admitir uma 

profundidade mínima para as ravinas, em torno de 30 cm (PONÇANO e PRANDINI, 

1987) ou 50 cm (IMESON e KWAAD, 1980). É  bem verdade que a passagem da 

erosão por escoamento concentrado (sulcos) a ravinas não se caracteriza por nenhum 

índice simples. 

De acordo com Almeida Filho e Ridente Júnior (2001.), “a ravina é um sulco 

profundo no solo provocado pela ação erosiva da água de escoamento superficial 

concentrado, e que não pode ser combatido pelos métodos mais simples de conservação 

do solo”. Segundo Oliveira (1994), na ravina “devem ser considerados mecanismos de 

erosão que envolvem movimentos de massa, representados pelos pequenos 

deslizamentos que provocam o alargamento da feição erosiva e também seu avanço 

remontante”.  

As ravinas são normalmente de forma alongada, mais compridas que largas e 

com profundidades  variáveis, normalmente inferiores a dez metros. Raramente são 

ramificadas, e não chegam a atingir o nível d’água subterrânea. (OLIVEIRA,1994). 

Excepcionalmente, uma ravina pode evoluir para um canal de água permanente, 

desembocando em um rio; nesse caso, quase sempre, quando chega a esse estágio, já 

evoluiu para uma voçoroca. (GUERRA, 1995). Isto porque neste caso já interceptou o 
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nível freático e o fluxo passa a ser mais regular e contínuo, ainda que apresente 

variações no volume (IPT, 1986, SALOMÃO, 1994 e 1999). 

A palavra boçoroca provém do tupi-guarani “ibi-çoroc” e tem o significado de 

terra rasgada (PICHLER, 1953). É conhecida nacionalmente também  por voçoroca. 

Para padronizar a leitura, será utilizado neste projeto somente a palavra voçoroca, 

exceto quando o termo “boçoroca” for transcrito de algum autor citado. 

As voçorocas geralmente são formadas pelo alargamento e aprofundamento de 

ravinas, freqüentemente provocados pelo desmatamento, má utilização agrícola, pelas 

queimadas e pela utilização de pastagens, juntamente com a ação da chuva, e das 

propriedades do solo. 

As voçorocas começam muitas vezes nas margens de cursos d’água naturais, 

perpendiculares a estes, profundamente entalhados pela erosão. De acordo com 

Bigarella e Mazuchowski (op. cit.), “as voçorocas propagam-se pelas vertentes, sendo 

mais escavadas a montante, onde atingem, não raro, 15, 20 ou mais metros de 

profundidade”. 

Sobre a ramificação do processo de voçorocamento, Bigarella e Mazuchowski 

(1985), são bastante claros:  

 

Quando na sua investida, cruzam canais coletores laterais 

ou depressões naturais, formam-se cascatas onde a água se 

lança do fundo dessas calhas ou depressões, por assim 

dizer, capturadas; essas quedas de água dão origem a novo 

ramo de voçoroca. Semelhante ramificação poderá 

prosseguir, até  que uma rede de voçoroca recubra toda a 

área de drenagem. 

 

A voçoroca é nitidamente um fenômeno hídrico, envolvendo tanto a ação das 

águas superficiais como as subsuperficiais. De acordo com Bigarella e Mazuchowski 

(op.cit.), “(...) a voçoroca inicia-se com a concentração de águas na superfície da 

vertente, a princípio como pequenos regos que evoluem rapidamente para sulco e 

ravinas, cada vez mais profundas”. Há autores que interpretam a dinâmica das 

voçorocas já como canais fluviais de pequeno porte (GUERRA, 1999). 

As voçorocas formam-se geralmente em locais de concentração natural de 

escoamento pluvial, tais como cabeceiras de drenagem e nas proximidades das encostas. 
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A importância do estudo associado à formação de voçorocas é estabelecer medidas de 

prevenção e controle, como também o estabelecimento de técnicas compatíveis com a 

dinâmica hidrológica do processo. 

O potencial erosivo do processo de voçorocamento depende da concentração do 

fluxo d’água e do gradiente hidráulico, “promovidos pelas águas subterrâneas, em 

especial o concentrado em canal, com o desenvolvimento de fenômenos de piping”.  

Como conseqüência,  o fenômeno piping  “provoca a remoção de partículas do interior 

do solo, formando canais que evoluem em sentido contrário ao do fluxo d’água, 

podendo dar origem a colapsos do terreno, com desabamentos que alargam a boçoroca 

ou criam novos ramos.  (SALOMÃO, 1997)”. 

As voçorocas podem ser formadas pelo aprofundamento das ravinas e a 

interceptação do lençol freático. De acordo com Rodrigues (1982) “pode-se observar 

nas boçorocas grande complexidade de processos do meio físico (piping, liquefação de 

areia, escorregamentos laterais, erosão superficial), devido à ação concomitante das 

águas superficiais e subsuperficiais”.  Concordando com Salomão (1997), Almeida 

Filho e Ridente Júnior, (2001) reafirmam que “o piping é uma erosão interna que 

provoca a remoção de partículas do interior do solo, formando “tubos”  vazios que 

provocam colapsos e escorregamentos laterais do terreno, alargando a voçoroca ou 

criando novos ramos”.  

Ainda segundo Salomão, (1997), para ocorrer o fenômeno piping é necessário “o 

estabelecimento, em uma determinada porção da vertente, de altos níveis de 

concentração de fluxo de água subsuperficial, associados a valores elevados de 

gradiente hidráulico, suficientes para permitir a remoção de partículas do solo na zona 

de percolação do lençol”. O elevado gradiente hidráulico é capaz de promover grandes 

pressões que retiram as partículas, abrindo então, esses verdadeiros túneis naturais 

Este tipo de processo erosivo (voçoroca) pode atingir grandes dimensões, 

gerando vários impactos ambientais na sua área de ação e na drenagem de jusante, 

tornando-se um complicador para o uso do solo nestas áreas. A voçoroca é a feição mais 

flagrante da erosão linear e que é freqüentemente induzida pelo mal uso/ocupação. As 

voçorocas podem nascer no fundo do vale e evoluir para montante, pode nascer em 

embaciados suspensos nas encostas que concentram água, pode nascer como ravina à 

montante que ao se dirigir para jusante acaba por interceptar o freático dada a elevada 

energia das enxurradas (OLIVEIRA, 1999). 
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2.4 – O papel das águas superficiais e subterrâneas: bacias hidrográficas e  
                drenagem urbana  
 

As águas superficiais constituem parte da riqueza dos recursos hídricos de um 

país. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água doce no mundo. No 

território brasileiro estão nada menos que 8% de toda a água doce superficial do planeta 

e cerca de 4% da água subterrânea, ou seja, 12% do total de água doce do mundo 

(UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, 2004). No Brasil, a rede fluvial é um 

importante recurso natural para pesca, transporte de passageiros e carga, produção de 

energia hidroelétrica e de água potável, e, mais recentemente para irrigação agrícola, 

contando em seu território com a maior bacia fluvial do Mundo, tanto em extensão 

como em volume de água. Segundo Cunha (1998, p. 229): “A riqueza dos recursos 

hídricos deve-se à distribuição da pluviosidade no território nacional, onde registram-se 

valores elevados, superiores a 1.500 mm anuais e em 1/3 da área total esse valor atinge 

mais de 2.000 mm”.  

A bacia hidrográfica, quer seja ela de 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª ordens, constitui uma 

unidade natural, cujo elemento integrador está representado pelos leitos fluviais ou 

canais de drenagem naturais. A bacia hidrográfica, embora se constitua em um sistema 

natural cujo referencial é a água, não se torna automaticamente um único sistema 

ambiental, seja do ponto de vista natural, quando se leva em conta as demais 

componentes da natureza, como relevo, solos, subsolo, flora e fauna, seja do ponto de 

vista social, quando se consideram as atividades econômicas e político-administrativas. 

(ROSS e DEL PRETTE, 1998). 

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem pode ser entendida, de acordo com 

Botelho (1999, p.269), por  “área da superfície terrestre drenada por um rio principal e 

seus tributários, sendo limitada pelos divisores de água.” É importante salientar que a 

circulação da água e sedimentos, tanto superficiais como subsuperficiais dirige-se, 

portanto para o canal principal. 

 De acordo com Uehara (1998), é a área de drenagem que contém o conjunto dos 

cursos d´água que convergem para esse rio, até a seção considerada, sendo, portanto, 

limitada em superfície a montante pelos divisores de água, que correspondem aos 

pontos mais elevados do terreno e que separam as bacias adjacentes. Ainda segundo o 

autor, o conjunto de cursos d´água, denominada rede de drenagens, está estruturada, 

com todos os seus canais, para produzir a água e os detritos que lhe são fornecidos pelos 

terrenos da bacia de drenagem. 
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Ainda conforme Botelho (1999, p. 269), essa bacia é “uma célula natural que 

pode, a partir do seu ponto de saída (outlet), ser delimitada sobre uma base cartográfica 

que contenha cotas altimétricas (cartas topográficas), ou que permita uma visão 

tridimensional (fotografias aéreas).” 

Outro conceito, trabalhado por Tucci (1997, p. 40), afirma que a bacia 

hidrográfica “é uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir 

os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório.”  Ainda segundo o autor, 

“A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e 

de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar um 

leito único no exutório.” Assim, as bacias são unidades ambientais perfeitamente 

delimitáveis a partir do divisor de águas do qual emanam fluxos de energia  matéria que 

tendem a convergir para o canal coletor. 

Em seu recente trabalho, Sousa (2002, p. 50), ressalta que a bacia hidrográfica é 

portanto, “delimitada por atributos geomorfológicos e possui limites precisos 

principalmente para reconhecimento dos fluxos hídricos e é ideal como unidade de 

planejamento de uso do solo.”   

Botelho (1999, p. 272), afirma que uma bacia hidrográfica “pode estar contida 

em outras de tamanho maior e conter um grande número de bacias menores chamadas 

sub-bacias.” 

Para a delimitação de uma bacia hidrográfica é utilizada a carta topográfica, 

como exposto, na qual é traçado o seu divisor de águas, a partir dos pontos mais 

elevados da topografia do terreno, enquanto o fechamento da bacia dá-se na confluência 

do curso d´água principal com outro curso d´água, ou outro,  como lago ou mar, de 

acordo com a escala adotada e o objetivo do trabalho.  

Nota-se, ainda, que no meio científico, nem sempre há uma diferenciação clara 

em termos de dimensões precisas que diferenciam bacia de sub-bacia e de microbacia. 

O Programa  Nacional de Microbacia Hidrográfica, através do Decreto-Lei n° 94.076, 

de 05 de março de 1987, expandiu o uso do termo, que definiu microbacia como sendo 

uma área drenada por um curso d´água e seus afluentes, a montante de uma determinada 

seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam a área considerada. Tal 

conceituação, no entanto, não difere em nada dos conceitos de bacia hidrográfica como 

dito anteriormente, embora alguns autores assumam a dimensão em área como elemento 

para sua distinção. 
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Para Mamede (1999), os conceitos de bacia e microbacia diferenciam-se apenas 

quanto ao deságüe das mesmas, pois, enquanto as águas da bacia hidrográficas 

deságuam em um grande lago ou mar, as águas da microbacia tem a sua foz junto a 

outro rio de ordem maior. 

 Acredita-se que o conceito original de microbacia esteja fortemente  relacionado 

aos projetos de planejamento e conservação ambiental  e que, para sua definição, deve-

se acrescentar à própria conceituação de bacia hidrográfica a condição do 

estabelecimento de uma área e objetivos propostos, cuja extensão é função da análise de 

alguns elementos que estarão envolvidos na pesquisa, como técnicas, recursos materiais, 

equipe de trabalho e tempo disponíveis. Além disso, é preciso reconhecer os interesses 

das comunidades diretamente envolvidas nos projetos de planejamento, que podem ser 

tanto mais diversificados quanto maior for a área considerada (BOTELHO, 1999). O 

próprio governo brasileiro adotou o termo microbacia nesse sentido (PNMH – Programa 

Nacional de Microbacias Hidrográficas). 

Dessa forma, segundo Botelho (1999, p. 273), a microbacia deve abranger uma 

“área suficientemente grande, para que se possam identificar as inter-relações existentes 

entre os diversos elementos do quadro sócio-ambiental que a caracteriza, e pequena o 

suficiente para estar compatível com os recursos disponíveis, respondendo 

positivamente à relação custo/benefício”. 

No desenvolvimento desta pesquisa será utilizado como padrão do estudo o 

conceito de microbacia proposto por Mamede (1999) e Botelho (1999). 

Dentro da perspectiva de funcionalidade integrativa entre as características 

naturais do sistema e as intervenções antrópicas, Canil (2000, p. 06), afirma que “as 

bacias hidrográficas constituem unidades fundamentais para a análise qualitativa e 

quantitativa dos impactos.”  Ainda de acordo com a autora, na análise quantitativa 

podem ser medidas perdas de solo, estimando-se o volume de uma voçoroca, e 

conseqüentemente, a quantidade de sedimentos em transporte pelo curso d´água até o 

exutório da bacia; na análise qualitativa, podem ser avaliados as perdas e danos 

causados à infra-estrutura urbana, colocando em situações de risco moradias e 

equipamentos públicos. A análise dessas condições permite a classificação do grau de 

degradação da bacia hidrográfica estudada e grau de risco associado à pressão de uso. 

 Com o aumento significativo da população em ambientes urbanos é  

imprescindível o planejamento das bacias hidrográficas, devido principalmente ao 

surgimento de situações conflitivas em termos de uso e controle, bem como em função 
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do aumento da demanda de água e das dificuldades crescentes para satisfazê-la.  

Planejar uma bacia hidrográfica significa, portanto, estruturar um conjunto de 

procedimentos capazes de assegurar um uso ambientalmente correto dos seus recursos 

naturais (NASCIMENTO, 2002). 

Sobre o planejamento das bacias hidrográficas, Prochnow (1990), acrescenta que 

a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento é de aceitação 

internacional, justificando-se tal fato, não só porque a bacia se constitui numa unidade 

física bem caracterizada, tanto do ponto de vista da integração como da funcionalidade 

dos seus elementos, mas também, porque não há qualquer área da terra, por menor que 

seja, que não se integre a uma bacia. 

O planejamento de bacias hidrográficas no Brasil, por muito tempo centrou-se 

quase que exclusivamente no aproveitamento dos recursos hídricos para a geração de 

eletricidade. De acordo com Prochnow (op.cit.), paulatinamente, o planejamento de 

bacias foi se incorporando a idéia de usos múltiplos, graças principalmente, aos 

trabalhos desenvolvidos pela Organização dos Estados Americanos (OEA), através do 

seu departamento de Planejamento Regional. 

Um fator importante para o estudo e o planejamento de bacias hidrográficas 

refere-se ao diagnóstico do meio físico, uma vez que este possibilita a obtenção de 

informações sobre os aspectos e a dinâmica da paisagem, e também compreender as 

implicações do uso das terras em diferentes situações ambientais. Além das análises de 

natureza física, devem também ser considerados os aspectos sócio-econômicos e 

políticos envolvidos na área, pois a água que drena uma bacia hidrográfica está 

diretamente vinculada às atividades do ser humano. 

Assim, a bacia hidrográfica, como unidade de planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos, representa um avanço conceitual muito importante e integrado de 

ação. Segundo Tundisi (2003), a abordagem por bacia hidrográfica tem as seguintes 

vantagens e características: 

- A bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas, podendo 

estender-se por várias escalas espaciais; 

- É um ecossistema hidrologicamente integrado, com componentes e subsistemas 

interativos; 

- Oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias e a resolução dos 

conflitos; 

- Permite que a população local participe do processo de decisão; 
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- Estimula a participação da população e a educação ambiental e sanitária; 

- Garante visão sistêmica adequada para o treinamento em gerenciamento de recursos 

hídricos e para o controle da eutrofização (gerentes, tomadores de decisão e 

técnicos); 

- É uma forma racional de organização de bancos de dados; 

- Garante alternativas para o uso dos mananciais e de seus recursos; 

- É uma abordagem adequada para proporcionar a elaboração de um banco de dados 

sobre componentes biogeofísicos, econômicos e sociais; 

- Sendo uma unidade física, com limites bem definidos, o manancial garante uma 

base de integração institucional; 

- A abordagem de manancial promove a integração de cientistas, gerentes e 

tomadores de decisão com o público em geral, permitindo que eles trabalhem juntos 

em uma unidade física com limites definidos; 

- Promove a integração institucional necessária para o gernciamento do 

desenvolvimento sustentável (Unesco, 2003). 

 

Portanto, segundo informa  o autor, o conceito de bacias hidrográficas aplicada 

ao gerenciamento de recursos hídricos superaria as barreiras políticas tradicionais 

(municípios, estados, países) para uma unidade física de gerenciamento e planejamento 

e desenvolvimento econômico e social. Tal é a tendência claramente exposta na 

legislação brasileira relativa aos recursos hídricos (ver comentários sobre a Lei das 

Águas e outras adiante ) 

É bem verdade, que a carência de estudos detalhados sobre o comportamento da 

drenagem urbana, tem dificultado o planejamento e a gestão das bacias de drenagem 

contribuintes, em que a questão relacionada ao crescimento urbano vem afetando 

diretamente os canais. Pode-se considerar que alterações significativas na composição 

ambiental de uma certa porção da bacia hidrográfica poderão afetar outras áreas situadas 

a jusante. De acordo com Neto (1998), os efeitos hidrológicos e geomorfológicos de 

processos naturais ou antrópicos vão se refletir num determinado ponto de saída de uma 

bacia de drenagem, podendo propagar-se a jusante por meio de bacias de drenagem 

adjacentes. 

Outras das vantagens advindas de se adotar a bacia hidrográfica como unidade 

de estudo, advém do fato de permitirem que se leve em consideração a mesma como um 

sistema, podendo-se analisá-la como um sistema aberto. Segundo Tucci (1997, p. 40), 
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“ela pode ser considerada como um sistema físico onde a entrada é o volume de água 

precipitado e a saída é o volume de água escoado pelo exutório, considerando-se como 

perdas intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os infiltrados 

profundamente.” 

Ao se referir à bacia hidrográfica, segundo o modelo de análise sistêmica 

adotada nos estudos geomorfológicos, Rice (1983), afirma  ser esta  um sistema em que 

se produz um constante ganho e perda, tanto de massa como energia. 

Considerando que sistema é um conjunto de componentes ligados por fluxos de 

energia que funciona como unidade, as bacias hidrográficas, com expressão espacial, de 

acordo com Christofoletti (1996), constituem “ sistemas ambientais complexos em sua 

estrutura, funcionamento e evolução.” O autor em questão, considera a bacia 

hidrográfica como unidade funcional integrativa, pois no estudo da dinâmica de 

processos é analisada uma série de variáveis que precisam ser integradas para responder 

aos comportamentos e alterações que estão sendo observados dentro de uma unidade de 

análise, isto é, da bacia hidrográfica. 

Com relação à legislação, o artigo 21, inciso XIX, da Constituição Federal 

institui o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e define critérios de 

outorga de direitos e de uso. 

Foi instituído também o Código das Águas, pela Lei 24.643, de 10.06.1934, que 

legisla sobre as águas em geral e suas propriedades, sobre o aproveitamento das águas 

públicas, comuns e particulares, sobre as forças hidráulicas e o regulamento da indústria 

hidroelétrica. 

Em 28 de dezembro de 1989, a Lei Federal n° 7.990 instituiu, para os Estados, 

Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de 

petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 

recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial 

ou zona econômica exclusiva. 

Já a Lei Federal n° 8.001, de 13 de março de 1990, define os percentuais da 

distribuição da compensação financeira de que trata a Lei n° 7.990/89.  

Em 08.01.1997 foi sancionada a Lei Federal n° 9.433 que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Essa Lei cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera 

o art. 1° da Lei n° 8.001, de 13.03.1990.  
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Sobre a drenagem urbana, é importante salientar que durante muito tempo o seu 

principal objetivo foi remover as águas pluviais em excesso da forma mais eficiente 

possível para evitar transtornos, prejuízos e riscos de inundações (PORTO, et al 1997). 

Medidas estruturais são necessárias e mesmo essenciais para a solução de um grande 

número de problemas de inundações urbanas.  Ainda de acordo com Porto, et al (1997), 

a experiência nacional e internacional mostra, entretanto, que tais medidas, além de 

onerosas, não representam por si só solução eficaz e sustentável dos problemas mais 

complexos de drenagem urbana. 

 No estudo da drenagem urbana, Tucci e Bidone (1995, p. 77) definem a 

microdrenagem “pelo sistema de condutos pluviais a nível de loteamentos ou de rede 

primária urbana”. A terminologia utilizada no dimensionamento de um sistema pluvial 

da microdrenagem são as galerias, o poço de visita, trecho, bocas-de-lobo, tubo de 

ligações, meio-fios, sarjetas, sarjetões, condutos forçados e estações de bombeamento. 

No seu sentido mais amplo, o termo é entendido como o conjunto de medidas que 

tenham por objetivo minimizar os riscos a que as populações estão sujeitas, diminuir os 

prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável. (TUCCI, 1997). 

Segundo Martins (1995, p. 167), “a macrodrenagem de uma zona urbana 

corresponde à rede de drenagem natural pré-existente nos terrenos antes da ocupação, 

sendo constituídas pelos córregos, riachos e rios localizados nos talvegues e vales”. As 

estruturas de macrodrenagem destinam-se à condução final das águas captadas pela 

drenagem primária, dando prosseguimento ao escoamento dos deflúvios oriundos das 

estruturas de microdrenagem.  

De acordo com Tucci et al. (1997), as soluções eficazes de drenagem urbana 

dependem dos seguintes fatores: 

- exigência de uma política para o setor que defina  objetivos a serem alcançados e os 

meios (legais, institucionais, técnicos e financeiros) para atingí-los; 

- existência de uma política para ocupação do solo urbano, devidamente articulada 

com a política de drenagem urbana,  principalmente no que se refere à ocupação das 

várzeas de inundação; 

- processo de planejamento que contemple medidas de curto, médio e longo prazos 

em toda a bacia, e integre as medidas de drenagem de águas pluviais no complexo 

maior do ambiente urbano; 
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- existência de entidade eficiente que domine as tecnologias necessárias, implante 

obras e medidas, desenvolva atividades de comunicação social, promova a 

participação pública, estabeleça critérios, aplique leis e normas e, enfim, exerça, de 

forma positiva, a liderança do setor; 

- domínio da tecnologia adequada para planejamento, projeto, construção e operação 

das obras; 

- organização de campanhas de educação e esclarecimento da opinião pública. 

 

 As conseqüências da urbanização que mais diretamente interferem na drenagem 

urbana são as alterações do escoamento superficial direto. Com o desenvolvimento 

urbano, ocorre a impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas, pátios, 

entre outros. Dessa forma, a parcela da água que infiltrava passa a escoar pelos 

condutos, aumentando o volume e freqüentemente também a velocidade do escoamento 

superficial. O volume correspondente ao excedente não infiltrado que escoava 

lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização passa 

a escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções hidráulicas. 

A urbanização tem também conseqüências não hidrológicas que interferem 

significativamente nas questões de drenagem urbana, principalmente se forem 

consideradas as condições as condições brasileiras das últimas décadas, marcadas pelo 

crescimento acelerado e caótico das populações urbanas.  

Os impactos mais importantes, não hidrológicos, causados pela ocupação 

desordenada do solo são: a proliferação de loteamentos executados sem condições 

técnicas adequadas; ocupação de áreas impróprias, principalmente várzeas de inundação 

e cabeceiras íngremes; proliferação de favelas e invasões e ocupação extensa e adensada 

dificultando a construção de canalização e eliminando áreas de armazenamento 

(TUCCI, 1997). 

De acordo com os estudos elaborados por Tucci e Bidone (1995), os principais 

dados necessários à elaboração de um projeto de rede pluvial de microdrenagem são os 

seguintes: plantas em escalas de detalhes, levantamento topográfico da áreas estudada, 

cadastro das redes existentes de esgoto pluviais, urbanização (tipo de ocupação da área e 

porcentagem de ocupação dos lotes) e dados relativos ao curso de água receptor. 

Quanto ao traçado da rede pluvial, a rede coletora deve ser lançada em planta 

baixa (escala 1: 2.000 ou 1: 1.000), de acordo com as condições naturais do escoamento 
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superficial. Ainda de acordo com os autores, algumas regras básicas para o traçado da 

rede pluvial são as seguintes: 

- os divisores de bacias e as áreas contribuintes a cada trecho deverão ficar 

convenientemente assinalados nas plantas; 

- os trechos em que o escoamento se dê apenas pelas sarjetas devem ficar 

identificados por meio de setas; 

- as galerias pluviais, sempre que possível, deverão ser lançadas sob os passeios; 

- o sistema coletor, em uma determinada via, poderá constar de uma rede única, 

recebendo ligações de bocas-de-lobo de ambos os passeios; 

- a solução mais adequada, em cada rua, é estabelecida, economicamente, em função 

da sua largura e condições de pavimentação. 

 

A demanda por interferência na macrodrenagem aparece à medida que são 

implantadas as obras de microdrenagem, as quais aumentam as vazões afluentes aos 

receptores originais, devido à redução dos tempos de concentração. De acordo com 

Martins (1995), nos centros urbanos existem, porém, outras razões para a necessidade 

de implantação ou ampliação das vias de macrodrenagem, que não o aumento das 

vazões. Eis o que cita o autor: 

- a ocupação dos leitos secundários de córregos, cuja utilização dá-se apenas por 

ocasião das cheias; 

- o aumento da taxa de aporte de sedimentos, devido ao desmatamento e manejo 

inadequado dos terrenos, e a detritos, como rejeitos industriais e lixo, lançados 

diretamente sobre os leitos; 

- a necessidade de ampliação da malha viária em vales ocupados; 

- saneamento de áreas alagadiças. 

A degradação da drenagem natural dá-se, na maioria das vezes, pelo 

gerenciamento inadequado, tanto da ocupação da bacia hidrográfica como da 

conservação de sua qualidade ambiental, levadas a efeito pela falta de controle sobre a 

impermeabilização dos solos, disposição incorreta ou falta de regras para a disposição 

de lixo e de outros rejeitos, ausência de planejamento da expansão viária e, ainda, outros 

aspectos relativos à manutenção e conservação dos leitos e da vegetação original. 
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       2.5 -  Principais Instrumentos de controle da erosão urbana  
 

2.5.1- A importância da avaliação da Suscetibilidade e do Risco à erosão  
                      linear 
 

A suscetibilidade significa o potencial de desenvolvimento de processos erosivos 

que uma área apresenta, desde o nulo até o mais alto. A suscetibilidade à erosão é 

função da declividade do terreno, das características do perfil do solo e das condições 

climáticas (Bigarella e Mazuchowski, 1985). Assim, a confecção do mapa de 

suscetibilidade à erosão linear é um importante instrumento de controle da erosão 

urbana pois que espacializa os seus diferentes graus, permitindo a delimitação precisa 

de setores de maior suscetibilidade, sendo muito útil para cruzamentos com outros 

mapas temáticos, sobretudo de uso e ocupação e seus desdobramentos, que podem 

auxiliar a compreender porque uma área naturalmente não suscetível pode concentrar 

expressivo número de focos erosivos.  

Os vários tipos de solos apresentam suscetibilidade diferenciada em relação aos 

processos erosivos. Uns são mais resistentes enquanto que outros são mais suscetíveis à 

erosão. Da mesma maneira a topografia quanto à suas formas e declives também são 

importantes e variáveis, mas, em geral, os declives mais acentuados e as formas 

concavizadas respondem pela facilidade de convergência de fluxos e concentração de 

água . Os três fatores permitem compreender quais áreas podem promover aumento de 

energia dos fluxos superficiais , em particular das enxurradas.  

Ao analisar a suscetibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos, 

Salomão (1997, p. 251), expõe o seguinte: 

 

 A suscetibilidade dos processos erosivos pode ser avaliada 

com a utilização de diferentes procedimentos 

metodológicos, em geral, pode-se distinguir metodologias 

que buscam a quantidade das perdas de solo por erosão, e 

metodologias que buscam a avaliação qualitativa do 

comportamento erosivo dos terrenos. Por outro lado, nos 

estudos de suscetibilidade à erosão deve-se tratar 

diferentemente os processos erosivos por escoamento 

laminar ou difuso e por concentração de fluxos d’água 

(ravinas e boçorocas), por se constituírem de processo 
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erosivos que envolvem mecanismos e condicionantes 

muito diversos. 

 

Sobre suscetibilidade à erosão linear,  Salomão (1994), relata que para pequenas 

e médias escalas, até 1:100.000 recomenda-se a aplicação de abordagens que envolvam 

análise integrada da paisagem por sobreposição dos seus integrantes considerados, 

como a morfopedologia, que permite delimitar compartimentos relativamente 

homogêneos no que se refere à interação entre relevo, substrato geológico e solos, 

relacionando-os a ocorrências erosivas. Obtém-se, assim, em tempo curto e recursos 

relativamente pequenos, um conhecimento do meio físico e da distribuição dos 

processos erosivos que permite a configuração de hipóteses sobre o funcionamento 

hídrico de vertentes e a delimitação de áreas com diferentes suscetibilidades a ravinas e 

boçorocas. 

Não se pode esquecer que o desenvolvimento de erosão por ravinas e voçorocas 

depende da conjugação de fatores naturais e de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, o 

autor assinala, entretanto, que o procedimento morfopedológico não permite a 

necessária visualização das vertentes no que se refere às disposições espaciais dos 

horizontes pedológicos, sua relação com feições da vertente, com o comportamento 

hídrico e, conseqüentemente, com os processos erosivos lineares, especialmente se 

considerarmos a distinção dos processos de ravinamento e voçorocamento, que podem 

ocorrer com diferente intensidade numa mesma vertente. 

Segundo ainda o mesmo autor, é necessário um estudo complementar, pois que 

essa abordagem metodológica baseia-se na análise integrada da paisagem, em geral a 

partir de documentos cartográficos e de sensoriamento remoto, ponderando-se o 

comportamento das águas e incidências de ravinas e boçorocas, em relação aos fatores 

geológicos, geomorfológicos e pedológicos.  Trata-se, portanto, do passo inicial, através 

do qual é possível definir áreas/setores de vertentes com diferentes suscetibilidades à 

ravinas e boçorocas, e propõe então sua complementação através “da  aplicação da 

abordagem da análise estrutural da cobertura pedológica, em toposseqüências”, que 

consiste no levantamento bidimensional da seqüência lateral do solos, do topo dos 

interflúvios ao fundo dos vales, transversalmente às curvas de nível, feito em campo e 

que pode ser acompanhado de medidas físico-hídricas em laboratório e/ou por 

monitoramento físico-hídrico dos escoamentos tanto superficiais, importantes para os 

sulcos e ravinamentos e também subsuperficiais, para os voçorocamentos. 
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Este procedimento, no entanto, dificilmente se aplica a áreas urbanizadas pois 

que envolve abertura de várias trincheiras alinhadas dos topos aos fundos de vale dos 

interflúvios. Portanto, para áreas urbanas, o mais viável é proceder-se ao estudo 

diagnóstico a partir de uma base topográfica detalhada (idealmente em escalas maiores 

ou iguais 1/50.000) sobre  a qual se lançam os diferentes tratamentos temáticos 

(hipsometria, clinografia, comprimento de rampa, etc.) e se transporta outros 

tratamentos temáticos, tanto relativos do meio físico (geologia, geomorfologia, 

geotecnia) compartimentando-o, como ao meio social (uso do solo e derivados). Três 

bons exemplos dessa metodologia empregada em área urbana no Centro Oeste foram 

utilizadas por Lopes (2001) ao estudar o potencial de ocupação de duas bacias 

hidrográficas em áreas de expansão urbana de Goiânia, em relação à suscetibilidade 

erosiva, uma de relevo mais movimentado ao norte (Lopes e Castro, 2004) e outra de 

relevo mais suavizado ao sul, esta inclusive próxima à área aqui pesquisada; por Borges 

(2002) para a área urbana de Quirinópolis (GO), cuja pesquisa objetivou analisar a 

evolução urbana entre 1960 e 2000 e impactos ambientais negativos relacionados; a 

terceira e última, por Nascimento (2003) que objetivou estudar os impactos negativos 

relacionados com a área de expansão urbana de Anápolis, bacia do córrego Catingueiro. 

Nesse mesmo sentido, para abordagem em pequenas e médias escalas até 

1:100.000, recomenda-se aplicação de abordagens que envolvam análise integrada da 

paisagem por sobreposição dos seus integrantes considerados, como a morfopedologia 

(Tricart, 1977, apud Salomão, 1999; Castro e Salomão, 2000), que permite delimitar 

compartimentos relativamente homogêneos no que se refere à interação entre o relevo, 

substrato geológico, solos e ocorrências erosivas. 

Segundo Iwasa e Fendrich (1998), a ocupação intensiva dos terrenos próximos 

às ocorrências erosivas aceleradas aumentam os riscos de acidentes geotécnicos 

(deslizamentos, desmoronamentos e outros). Muitas vezes, estas condições são 

agravadas por tentativas desastrosas de contenção da erosão, com o emprego de 

medidas paliativas ou totalmente desaconselháveis, como por exemplo, aterros com 

lixo, muito comuns inclusive no município de Aparecida de Goiânia. Acontece porém, 

que além de não controlar a erosão, provocam a contaminação dos mananciais 

superficiais e subterrâneos e, ainda, a criação de terrenos de características geotécnicas 

indesejáveis. (IWASA e FENDRICH, 1998). Completando este quadro, as formas de 

tratamento freqüentemente utilizadas para a correção dos processos erosivos muitas 

vezes são destinadas ao fracasso, pela desconsideração da ação da água subterrânea e de 
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outras características geográficas e geológicas dos terrenos, podendo ocorrer perda 

muito rápida, parcial ou total, das obras de controle, fato comum em várias cidades 

brasileiras que recorrem a técnicas ultrapassadas. Isto permite concluir que o uso e 

ocupação devem ser considerados juntamente com a suscetibilidade para fins de 

planejamento. 

Assim, o método de abordagem visando à delimitação de áreas com diferentes 

suscetibilidades à erosão por ravinas e boçoroca realizada a partir de análises 

qualitativas baseia-se, portanto, na análise inicial e integrada da paisagem, ponderando-

se o comportamento das águas e incidências de ravinas e boçorocas, em relação aos 

fatores geológicos, geomorfológicos e pedológicos (SALOMÂO, 1999). 

Diferentemente da suscetibilidade a erosão linear, o risco a erosão é a 

representação cartográfica das unidades homogêneas dos terrenos em relação à 

ocorrência dos processos erosivos, com indicação de aptidões e restrições para o uso do 

solo urbano. De acordo com Canil (2000),  “As informações nela contidas resumem as 

principais características do meio físico e dos problemas observados na área, 

relacionados à ocupação do solo e provocados pelas erosões.” 

 Segundo Almeida Filho e Ridente Júnior (2001), “A carta de risco de erosão em 

áreas urbanas é um instrumento para prevenção e controle de erosão e, 

conseqüentemente, para preservação ambiental.” 

Considerando que o comportamento dos terrenos frente à erosão resulta das 

características intrínsecas dos elementos do meio físico, onde a deflagração dos 

processos é determinada pelo tipo de uso do solo, pode-se dizer que uma área de baixa 

ou média suscetibilidade à erosão pode vir a desenvolver processos erosivos de grande 

magnitude se o uso nela estabelecido tiver uma alta capacidade de indução à erosão, 

tornando-se, assim, uma área de alto risco. As áreas de alta e muita alta suscetibilidade 

poderão ser consideradas de médio e baixo risco se o tipo de uso do solo oferecer certa 

proteção, diminuindo a indução aos processos erosivos. 

Assim sendo, o uso e ocupação da área de estudo, como variável dinâmica, 

exerce papel importante na determinação das áreas de risco de erosão. Na medida em 

que ocorrem transformações na paisagem, ou seja, substituição de áreas com cobertura 

vegetal natural por expansão de áreas urbanas, e que não há um planejamento adequado, 

os diferentes tipos de uso podem contribuir em diferentes níveis para o potencial de 

indução à erosão. Assim sendo, a principal função da carta de risco é a determinação de 

medidas preventivas à erosão, visando a futura ocupação de determinadas áreas. 
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Para cada classe de risco de erosão estão indicadas algumas recomendações 

gerais para o planejamento do uso do solo urbano voltadas especialmente para o 

controle das feições erosivas instaladas e para evitar a deflagração de novos processos 

(CANIL, 2000).  Essas recomendações estão baseadas em leis ambientais que servem de 

suporte para a orientação do planejamento e constituem instrumentos de fiscalização 

para a manutenção adequada do uso do solo urbano. 

Para auxiliar na correção do problema detectado, é imprescindível que o 

município de Aparecida, disponha de um estudo criterioso e detalhado das suas 

condições ambientais relacionadas. Somente dessa forma, será possível estabelecer um 

programa de prevenção e de controle da erosão, embasado em plano rigoroso de uso e 

restrições do solo. 

 A escolha se deu também decorrente dos problemas lá identificados em 

observações preliminares  e da necessidade de entender como estes se processam no 

sistema sócio-ambiental, com vistas a fornecer subsídios para a recuperação das áreas 

degradadas. Baseado na utilização do solo e nas características físicas da área poderão 

ser apresentadas algumas medidas mitigadoras que se implementadas poderão contribuir 

para melhoria da qualidade ambiental e das condições de vida dos moradores. 

Concluindo, é importante salientar que a própria Prefeitura de Aparecida de 

Goiânia, através da Secretaria do Planejamento e Secretaria do Meio Ambiente, está 

interessada nestes estudos dada a gravidade dos problemas erosivos que ocorrem no 

município, pois é importante e necessário a realização de diagnósticos e prognósticos 

para controle das diversas tipologias de erosões, principalmente as ravinas e voçorocas. 
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2.5.2- legislação ambiental e urbanística de Aparecida de Goiânia  
 

 
 O momento mais importante de qualquer reflexão sobre os problemas de uma 

cidade é verificar o quanto e onde se respeita a legislação ambiental vigente. Respeitar a 

legislação ambiental é, antes de tudo, respeitar a própria vida. 

Os problemas ambientais devem ser considerados de forma integrada,  quanto às 

questões de ordem social, econômica, política e cultural. O modo de vida das pessoas, 

os padrões de produção e consumo, a forma de distribuição da riqueza, a política 

institucional, entre outros fatores, determinam o modo de apropriação, de ocupação e os 

usos dos espaços naturais e construídos, e também o modo de olhar para a cidade e dela 

cuidar. 

 O uso inadequado e a ocupação desordenada do solo constituem um dos 

principais problemas gerados com o crescimento das cidades. Os parcelamentos 

irregulares, os impactos adversos de grandes empreendimentos, os impactos 

paisagísticos, a pressão sobre a infraestrutura urbana, os espaços vazios mal utilizados, 

os conflitos de uso do espaço urbano, a deterioração do patrimônio público, são alguns 

dos problemas relacionados ao uso e ocupação do solo, como já exposto. 

Apesar da importância da prevenção e controle de processos erosivos, não existe 

uma legislação exclusivamente dirigida para o controle de erosão, que poderia ser 

considerada no planejamento urbano dos municípios. 

 A problemática da erosão é tratada, indiretamente, em diplomas legais 

abrangentes como o da Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre parcelamento do solo 

urbano. Segundo o Artigo 3°, somente será admitido o parcelamento do solo para fins 

urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, definidas como tal por lei municipal. 

Em seu parágrafo único, o artigo 3° cita que não é permitido o parcelamento do uso do 

solo: 

 I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas; 

 II – em terrenos com declive igual ou superior a 30% salvo se atendidas as 

exigências específicas das autoridades competentes (tanto no âmbito do empreendedor 

como para o poder público, no caso a prefeitura municipal); 

 III – em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

 IV – em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
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 De acordo com Canil (2000), O caráter preventivo deste conjunto de medidas, 

além da proteção do meio físico, visa garantir a estabilidade dos terrenos e a saúde e 

segurança do que irão ocupa-lo. 

 Da interpretação da lei pode-se concluir que as limitações quanto à declividade e 

condições geológicas estão necessariamente associadas aos fenômenos de massa de solo  

e rocha, dos quais a erosão constitui componente fundamental. Canil (2000) observa 

que estudos geológico-geotécnicos têm demonstrado a importância do controle da 

erosão na implantação de loteamentos e na conservação de equipamentos urbanos e 

edificações. 

 Há, ainda, a Lei n° 10.257, de 10 de Julho de 2001, Estatuto da Cidade, Capítulo 

III, artigo 40 que diz o seguinte: O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

 § 1° - O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar 

as diretrizes e as propriedades nele contidas. 

 § 2° - O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. 

 § 3° - A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 

dez anos. 

 § 4° - No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

 I – A promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

 II – A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

 III – O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos. 

 O artigo 41, desta mesma lei, diz que o Plano Diretor é obrigatório para as 

cidades: 

 I – Com mais de vinte mil habitantes; 

 II – Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 III – Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no 4° do artigo 182 da Constituição Federal; 

 IV – Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

 V – Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
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 Através da equipe do Plano Diretor de Aparecida de Goiânia, na gestão do 

prefeito Ademir de Oliveira Menezes (01.01.97 a 31.12.00; 01.01.01 a 31.12.04), com a 

coleta de dados de diagnósticos, inicialmente pelos alunos de pós-graduação do curso de 

especialização em “Planejamento Urbano e Ambiental” da Universidade Católica de 

Goiás (UCG), em parceria com a Associação para Recuperação e Conservação do 

Ambiente (ARCA),  coordenado por Carlos Alberto Martins, Maurits Marinus Kapenga 

e Silmara Vieira, depois de apresentado à comunidade e ao poder público por meio de 

seminários abertos, elaborados junto às regiões administrativas, aos conselhos de 

educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico, finalmente o Plano 

Diretor do Município de Aparecida de Goiânia foi aprovado em 2001 É um plano 

previsto para até o ano de 2010, devendo ser revisto num prazo de no máximo cinco 

anos. Poderá também, ser revisto a qualquer tempo, ouvindo o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável, criado pela prefeitura municipal.  

Cabe observar algumas considerações introduzidas neste Plano sobre a 

legislação urbanística.  

 O capítulo I, do planejamento municipal sustentável, seção I do conceito e os 

princípios, artigo 1°, da Lei Complementar n° 004, de 30 de Janeiro de 2002 diz o 

seguinte: “O Planejamento Municipal Sustentável visa o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade e tem por fim garantir e estabelecer normas 

de ordem pública e interesse social que regulem o uso da propriedade urbana e rural em 

prol do bem coletivo, de forma a diminuir as desigualdades de acesso aos bens públicos 

e privados, protegendo o Meio Ambiente, principalmente os ativos hídricos (grifo 

nosso), ordenando o uso e ocupação do território e integrando a população no processo 

de planejamento de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.” 

 Já os parágrafos desta mesma Lei dizem o seguinte: 

 § 1° Para efeito desta Lei, considera-se desenvolvimento sustentável aquele que 

direciona a interação entre o ambiente natural e o ambiente antropizado, de forma a 

torná-los solidários para a garantia da qualidade de vida dos cidadãos, sem prejuízo da 

disponibilidade dos recursos naturais, em condições de uso para as gerações futuras, 

preservando a biodiversidade. 

 § 2° O Plano Diretor é o instrumento básico, essencial e prioritário do processo 

de Planejamento Municipal Sustentável, para direcionar a atuação dos agentes públicos 

e privados na gestão territorial do município (grifo nosso). 
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 No capítulo III,  seção III, artigo 11°, dentre alguns importantes objetivos do 

Plano Diretor, selecionamos os seguintes: 

I – Impedir, minimizar e reverter os impactos negativos ocasionados pelo crescimento 

desordenado e pela falta de planejamento na gestão da cidade; 

II – definir as áreas urbanas e rurais e subdividir a área urbana em zonas para garantir a 

compatibilidade de uso no processo de ocupação e exercício das atividades; 

III – impedir uma expansão urbana especulatória, evitando-se a degradação ambiental e 

gastos excessivos e inadequados com infra-estrutura; 

IV – estabelecer normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e das 

edificações, consideradas a situação sócio-econômica da população e as normas 

ambientais; 

V – identificar e modificar a destinação de uso das áreas parceladas impróprias para 

ocupação, considerando-se as questões ambientais e as reais condições de gestão 

pública; 

VI – estabelecer uma política de investimentos públicos de forma a priorizar as áreas 

mais adensadas e estabelecer critérios para justa distribuição dos ônus decorrentes do 

processo de urbanização; 

XIV – compatibilizar a aprovação de novos loteamentos com o processo de estruturação 

do território e a necessidade de ocupação; 

XV – caracterizar o sistema ambiental local estabelecendo critérios para manejo, 

preservação e recuperação; 

XVI – identificar áreas de matas e nascente, localizadas em parcelamentos ocupados e 

adensados, avaliando a possibilidade de implantação de parques com o objetivo de 

promover o bem-estar social, garantindo a preservação ambiental. 

XVIII – compatibilizar o uso e ocupação do município, viabilizando o desenvolvimento 

econômico, social e a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e ambiental. 

XXI – estabelecer políticas compensatórias nas relações entre o município e a sua área 

de influência, em especial a Região Metropolitana de Goiânia. 

 Sobre as operações urbanas consorciadas, diz o seguinte a Seção IV, subseção I, 

artigo 13: “Operações urbanas consorciadas é a realização de um conjunto de 

intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, vantajosos 
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para as partes envolvidas, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.”  

 Sobre operações urbanas consorciadas, o artigo 16 diz que somente poderão ser 

realizados os seguintes objetos: 

I – recuperação de áreas de preservação ambiental ou de patrimônio cultural ou 

histórico, degradadas em períodos anteriores à aprovação desta Lei; 

II – construção ou ampliação de equipamentos públicos de uso coletivo que visem a 

preservação ambiental, a pesquisa, o lazer, a educação e saúde e a qualidade da 

paisagem e do meio urbano ou rural; 

IV – execução de programas e projetos que proporcionem o desenvolvimento 

econômico e social da coletividade, desde que não se coloque em risco a qualidade 

ambiental. 

 Sobre a disciplina do uso e da ocupação do solo, diz o seguinte a Subseção VI, 

artigo 28: “A disciplina do uso e da ocupação do solo é o instrumento que define zonas 

de uso no território do município, determina parâmetros para as construções, estabelece 

regras para a instalação de diversas atividades, harmonizando-as e fazendo cumprir a 

função social da propriedade.” 

 O artigo 29, desta mesma Subseção nos diz que “A disciplina do uso e da 

ocupação do solo será regulamentada por meio da elaboração, aprovação e fiscalização 

da Lei do Zoneamento do Plano Diretor, complementar à elaboração, aprovação e 

fiscalização do Código de Obras, Código de Posturas e Código de Meio Ambiente. 

 Das Diretrizes Estratégicas do Plano Diretor, anexo da Lei Municipal n° 2.245, 

de 30 de Janeiro de 2002, ficam estabelecidos como princípios norteadores para o 

ordenamento territorial os seguintes: 

1) Preservar o ambiente natural; 

2) Ordenar o ambiente construído; 

3) Garantir a participação popular; 

4) Promover o desenvolvimento econômico, cultural e científico; 

5) Estimular o desenvolvimento institucional; 

6) Buscar uma melhor qualidade de vida; 

7) Garantir a equidade social. 
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Em seqüência, compõem-se as Diretrizes para o Desenvolvimento Estratégico 

orientando e priorizando ações de forma integrada para o Planejamento Urbano e 

Ambiental do Município de Aparecida de Goiânia. 

As Diretrizes para o Desenvolvimento Estratégico abordarão os seguintes temas: 

1) Institucional; 

2) Parcelamento uso e ocupação do solo; 

3) Sistema viário e transporte; 

4) Infra-estrutura; 

5) Habitação; 

6) Desenvolvimento social; 

7) Desenvolvimento econômico; 

8) Meio ambiente. 

Sobre as Diretrizes para parcelamento do uso e ocupação do solo urbano é 

importante salientar o que diz o texto do Plano Diretor: 

- Impedir parcelamentos desnecessários, inviáveis ou onerosos para os cofres 

públicos e prejudiciais ao meio ambiente; 

- Cancelar e ou revogar os loteamentos implantados em: 

a) terrenos alagadiços e sujeitos a inundações; 

b) terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem terem 

sido previamente saneados; 

c) terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento); 

d) terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação ou a implantação 

de infra-estrutura; 

e) em área de preservação ambiental (APA) e a zona de preservação ambiental da lei de 

zoneamento; 

f) em toda bacia a montante e num raio de 100 metros da captação de água no ribeirão 

Lajes; 

g) em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis. 

 O cancelamento ou revogação destes loteamentos é importante para que a vida 

dos moradores e o meio ambiente não estejam comprometidos por ações impactantes e 

de risco, garantindo uma ocupação compatível com as condições físicas do terreno e 

com as condições administrativas de ordenamento do território pelo poder público. 

O texto que fala sobre as Diretrizes para o Meio Ambiente  diz o seguinte: 
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- Os mananciais para abastecimento de água do município deverão ser tratados como 

áreas estratégicas de preservação permanente; 

- Incentivar o aumento de percentuais de permeabilidade nos lotes urbanos; 

- Transformação das Serras das Areias em Área de Proteção Ambiental (APA ou 

Parque Municipal); 

- Manter espaços verdes, acessíveis gratuitamente a toda população, dentro da malha 

urbana e implantar unidades de conservação; 

- Conter o desmatamento e incentivar a recomposição das matas ciliares de todos os 

córregos, ribeirões e rio do Município; 

- Criação e implantação dos Parques: Jd. Alto Paraíso, Jd. Tiradentes, Nova Era, 

Colina Azul, Buriti Sereno, Tamanduá, Santa Luzia e Jd. Florença, em áreas 

degradadas, de forma a preservar as matas existentes e implantar equipamentos de 

lazer e esportivos compatíveis com o Zoneamento e que atendam a demanda 

reprimida para atividades de lazer, esporte e cultura; 

- Elaborar um plano de arborização urbana, compreendendo a arborização das ruas, 

de áreas verdes públicas e particulares e de unidades de conservação, bem como de 

áreas de lazer públicas; 

- Exigir que em todas as propriedades rurais do município, deverão ser preservadas 

20% do território do município, por meio da instalação de áreas de preservação 

ambiental (APAs) 

- Implantar corredores ecológicos no município, preferencialmente pelos fundos de 

vales; ao mesmo tempo procurar integrar as áreas de proteção ambiental (APAs); 

- Cobrar pelo uso dos recursos naturais como forma de garantir a contínua aplicação 

de recursos nas áreas ambientais; 

- Elaborar projetos de cobrança progressiva aos agentes degradadores e incentivos 

fiscais aos contribuintes que recuperarem e conservarem os recursos naturais; 

- Instituir o princípio do poluidor-pagador e a respectiva obrigatoriedade de recuperar 

o dano ambiental; 

- Recuperar as áreas degradadas do município; 

- Implantar a Agenda 21 local, seguindo os princípios para se alcançar 

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e a conseqüente melhoria da 

qualidade de vida; 

- Elaborar um zoneamento ecológico do Município de Aparecida de Goiânia; 
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Sobre os resíduos sólidos diz o seguinte: 

- Estabelecer critérios coerentes para o aterro controlado do lixo, principalmente o 

hospitalar e os rejeitos da zoonoze, até a instalação do Aterro Sanitário; 

- Implantar o Aterro Sanitário Municipal; 

- Incentivar a criação de cooperativas dedicadas à coleta seletiva e reciclagem de lixo, 

dentro de uma perspectiva de sustentabilidade; 

- Promover a redução programada de resíduos urbanos; 

- Elaborar o cadastro/inventário das fontes de poluição e risco ambiental e outro de 

resíduos industriais para permuta no município; 

- Promover a coleta separada do lixo hospitalar; 

- Implementar um programa de combate à poluição por esgotos urbanos; 

- Definir áreas e procedimentos para depósito de entulho e intensificar a fiscalização 

de depósito ilegal; 

- Melhorar as condições de coleta, varrição, transporte e depósito dos dejetos sólidos. 

Sobre a Água, o texto das Diretrizes diz o seguinte: 

- Implantar estudos para a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) na 

bacia do Ribeirão Lajes; 

- Garantir e preservar as áreas de recarga, bem como nascentes, margens dos cursos 

d´água e planícies de inundação; 

- Estabelecer estratégicas de proteção aos mananciais superficiais e subterrâneos; 

- Estabelecer índices de permeabilidade nos terrenos urbanos, como forma de garantir 

a recarga dos lençóis subterrâneos; 

- Criar normas para garantir a qualidade da água destinada ao abastecimento público 

do município; 

- Implantar um programa de monitoramento dos cursos d´água, dentro do território 

municipal e integrado com os municípios vizinhos; 

Sobre a Educação Ambiental, o texto sobre as Diretrizes do Plano Diretor diz o 

seguinte: 

- Implantação de um programa integrado e permanente de educação ambiental junto 

às escolas, associações de moradores e entidades de classe; 

- Promover, junto à comunidade, campanhas de conscientização sobre o 

desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos naturais; 

- Implantar programas de recuperação de áreas degradadas no município com a 

participação comunitária; 
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- Estimular a participação da comunidade em ações voltadas para a conservação e 

recuperação de áreas ambientais, no município. 

A Lei municipal n° 2.246, de 30 de Janeiro de 2002, no seu artigo 1° diz o seguinte: 

“Fica aprovada a política de ordenação para o crescimento e desenvolvimento 

estratégico do Plano Diretor do Município, devidamente identificado como PLANO 

DIRETOR 2001 – 2010, com o nome ´POCDE`: Política de Ordenação para o 

Crescimento e Desenvolvimento Estratégico.” 

É importante ressaltar que a POCDE buscará sistematizar a ocupação racional e 

sustentável do território coordenando as ações municipais de forma integrada, e 

estabelecendo prioridades de investimentos públicos e otimizando o uso dos recursos 

para qualificação do ambiente antropizado.  

A Política de Ordenação para o Crescimento e Desenvolvimento Estratégico do 

Município de Aparecida de Goiânia será retratado com maior detalhe no item 4.6.2 que 

trata do uso atual do solo urbano (2003). 

Outra lei importante para o município é a Lei Municipal n° 2.247, de 30 de 

Janeiro de 2002. No seu artigo 1°, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável – COMDAS. 

 O parágrafo 2°, desta mesma lei, define o Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável como sendo “aquele que direciona a interação entre o ambiente natural e o 

ambiente urbanizado, de forma a torna-los solidários para garantia da qualidade de vida 

dos cidadãos, sem prejuízo da disponibilidade dos recursos naturais em condições de 

uso para as gerações futuras e preservando a biodiversidade.” 

 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável – COMDAS, 

tem as seguintes atribuições: 

I – analisar e emitir parecer sobre as questões urbanas, de ordenação territorial e 

ambiental de interesse municipal; 

II – analisar e emitir parecer sobre os casos “admissíveis” da Lei de Zoneamento, 

quando solicitado pelo órgão municipal competente pelo Planejamento e ou quando o 

conselho julgar de interesse da comunidade diretamente afetada; 

III – colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais, de 

ordenação territorial, de proteção ao patrimônio histórico, cultural, paisagístico, da 

flora, da fauna e dos recursos naturais do Município; 
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IV – avaliar e propor normas, critérios e padrões visando a conservação, o controle e a 

manutenção da qualidade do ambiente urbano e rural, e sem especial dos recursos 

ambientais, do Município; 

V – aprovar medidas que visem melhorar a fiscalização de atividades capazes de 

provocar a degradação ambiental ou o descumprimento das Leis urbanísticas e 

ambientais; 

VI – apreciar e pronunciar-se sobre processos de licenciamento ambiental do Município 

e os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) no âmbito do Município 

de Aparecida de Goiânia; 

VII – emitir parecer para o licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora a ser concedido pelo Município; 

VIII – propor e promover campanhas de conscientização quanto às questões de 

ordenamento territorial, de preservação do patrimônio histórico, cultural e paisagístico; 

IX – manter intercâmbio com entidades oficiais e privadas, de pesquisa e demais 

atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável, valorizando a qualidade e a 

ordem da vida na área urbana e rural. 

 A Lei Municipal n° 2.248, de 30 de Janeiro de 2002, dispõe sobre a criação do 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (FUMDAS).  

 O artigo 1°, em seu texto formal, diz que a finalidade do FUMDAS é de 

emprestar suporte financeiro aos projetos direcionados à proteção ambiental e ao 

patrimônio histórico, à habitação e à implementação de equipamentos públicos e 

comunitários. 

Constam ainda do Plano Diretor (2001-2010), as seguintes Leis: Lei Municipal 

n° 2.249 de 30.01.2002, que dispõe sobre a definição do Perímetro Urbano. Lei 

Municipal n° 2.250, de 30 de Janeiro de 2002 que dispõe sobre o parcelamento do solo 

na área urbana e rural e a Lei Complementar n° 005, de 30 de Janeiro de 2002 que 

dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo, na área urbana e rural do 

Município de Aparecida de Goiânia. Todas essas leis serão discutidas no item 4.6.2 que 

dispõe sobre do uso atual do solo urbano (2003). 

Resumidamente, o Plano Diretor de Aparecida de Goiânia se compõe de: 

1) Diagnóstico do Município: levantamento de dados da cidade; 

2) Lei das Diretrizes do Plano: nas áreas de administração pública, parcelamento 

e uso do solo, transporte, infra-estrutura, habitação, social, econômico e meio-

ambiente; 
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3) Lei da Política de Ordenamento do Crescimento e Desenvolvimento 

Estratégico: Seis áreas de estímulos diferenciados para crescimento e 

desenvolvimento; 

4) Lei do Parcelamento: disciplina do processo para a aprovação de loteamentos, 

remembramentos e desmembramentos; 

5) Lei do Perímetro Urbano: define a área urbana necessária para abrigar o 

crescimento da população num horizonte de 10 anos; 

6) Lei do Zoneamento: estabelece regras para a instalação de diversas atividades e 

usos e determina parâmetros para as construções. 
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3– METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

3.1. Critérios de seleção da área-alvo e elaboração da carta-base 
 

Por estar basicamente dentro do perímetro urbano, duas microbacias merecem 

destaque. A primeira, denominada de microbacia do Córrego Saco Feio, está localizada 

na porção oeste, sendo afluente direto do Ribeirão Dourados. A segunda, denominada 

de microbacia do Córrego Santo Antônio, está localizada basicamente em toda porção 

central do município,  sendo afluente do Rio Meia Ponte. 

Para melhor diagnosticar a ocorrência do fenômeno erosivo no município, foi 

escolhida a microbacia do córrego Santo Antônio por possuir uma área de 

aproximadamente 53,90% da área total do município e também por conter praticamente 

toda a sua área urbana, por possuir um maior número de canais de drenagem e por 

conter o maior número de ocorrências erosivas. 

No desenvolvimento desta pesquisa será utilizado como padrão o termo de 

microbacia proposto por Mamede (1999) e Botelho (1999) e será focada a Microbacia 

do Córrego Santo Antonio pelos motivos expostos. 

A carta-base foi elaborada a partir de informações contidas na Carta Topográfica 

SE. 22-X-B-IV, escala 1:100.000, IBGE (1973), além dos dados cartográficos contidos 

em formato digital do Mapa dos Setores Censitários, Cartogramas e Folhas para fins 

Estatísticos, Goiás 1/2 – GO, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2003), em escala 1:50.000, além das fotografias aéreas produzidas 

pela empresa particular Zoom Digital em escala de 1:10.000. 

 
      3.2– Pressupostos Operacionais e Roteiro metodológico da pesquisa 
 

A compreensão do processo erosivo do espaço urbano de Aparecida de Goiânia, 

como sendo um impacto ambiental de grande relevância, dada a ausência de 

documentos organizados para os objetivos aqui propostos requereu uma abordagem 

inicial analítica ou temática, transferida para  a carta base topográfica da microbacia 

enfocada e depois o seu intercruzamento, acompanhado sempre que necessário por 

missões de campo com vistas à sua validação. Priorizou-se inicialmente o levantamento 

dos focos erosivos, de sua tipologia e condicionantes, para posteriormente avaliar-se os 

graus de suscetibilidade e de risco, de modo a obter-se uma precisa caracterização do 

fenômeno, suas causas e seu processo à luz do processo de urbanização, com destaque 

para a expansão  e infra-estrutura urbanas.  
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Buscou-se, portanto, a explicação relativa às causas de sua origem e distribuição, 

para que se pudesse contribuir tecnicamente para a recuperação das áreas 

ambientalmente degradadas, em benefício imediato dos habitantes urbanos envolvidos e 

outros que aí mantenham relações, de modo a diminuir ou mitigar seus impactos 

negativos, em curto e médio prazo, já que a maioria dos focos se encontra em estágio 

avançado de evolução e já tenha causado prejuízos consideráveis aos cofres públicos e à 

qualidade de vida urbana.. 

Para tanto, foi necessária a elaboração de vários mapas, iniciando-se pela carta-

base e prosseguindo-se com os mapas temáticos relacionados à problemática da erosão 

como geológico, hipsométrico, clinográfico, pedológico, de expansão urbana, de infra-

estrutura urbana, de uso do solo urbano  para, em seguida, proceder-se aos vários 

intercruzamentos entre eles com o fim de elaborar os mapas de síntese por correlação 

espacial, a saber: mapa de compartimentos morfopedológicos, mapa de suscetibilidade à 

erosão e mapa de risco à erosão. 

A construção desses mapas de compartimentação morfopedológica, de 

suscetibilidade e de risco constituíram-se nos instrumentos essenciais para a 

compreensão dos condicionantes dos processos erosivos e dos programas de controle 

preventivo e corretivo de uso do solo e assim, correspondem aos principais produtos 

cartográficos desta pesquisa. 

De acordo com CASTRO & SALOMÃO (2000, p. 27), “[...] Considera-se 

compartimentos morfopedológicos como produtos da inter-relação entre substrato 

geológico, relevo e solos que constituem unidades têmporo-espaciais homogêneas e 

intrínsecas do meio físico, reconhecíveis em médias e grandes escalas.” Segundo esses 

autores, cada compartimento morfopedológico apresenta em geral um ou mais sistemas 

pedológicos dominantes. Um sistema pedológico corresponde à sucessão lateral de 

classes de solo do topo à base  dos interflúvios e é reconhecível a partir de transectos 

denominados de toposseqüências ao longo dos quais são abertas várias trincheiras para 

descrição e coleta de amostras para análises, bem como para a realização de ensaios e 

monitoramento em campo).  

Eles podem apresentar comportamentos hídricos distintos e conseqüentemente 

serem mais ou menos suscetíveis a processos erosivos nos compartimentos em que 

ocorrem. É de grande importância conhecer o funcionamento atual dos sistemas 

pedológicos representativos de cada compartimento morfopedológico, pois só assim é 

possível diagnosticar e prognosticar o comportamento dos fluxos hídricos superficiais e 
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subsuperficiais de modo a planejar melhor o uso e ocupação dos solos e a não induzir 

ou acelerar desequilíbrios naturais já existentes ou ainda preveni-los em decorrência do 

uso pretendido.  

No entanto, para áreas urbanas, esse conhecimento, através de levantamento 

feito em campo, torna-se dificultoso, mas com base nos mapas temáticos pode-se 

deduzir os sistemas presentes e com base na literatura de apoio, pode-se avaliar seu 

provável comportamento, tanto natural como modificado pelo uso e ocupação. 

Segundo SALOMÃO (1999) , com base em sua experiência de pesquisa junto ao 

projeto DAEE/IPT (1987), para um estudo morfopedológico completo aplicado a 

estudos de erosão, deve-se seguir as seguintes passos, aqui foram adotados: 

 

a) Cadastramento das ocorrências de ravinas e boçorocas, por meio de interpretação de 

fotografias aéreas mais atualizadas possíveis. Essa interpretação deve distinguir os 

processos erosivos de “reativação de drenagem” e os processos erosivos relacionados a 

concentrações de águas pluviais. Esse procedimento é um primeiro passo para destacar 

os setores mais ou menos suscetíveis a fenômenos de piping (voçorocamento), 

normalmente relacionados a processos erosivos de reativação de drenagem, 

especialmente em cabeceiras de cursos d’água. As ocorrências identificadas devem ser 

locadas em mapas bases, constituindo-se mapas de ocorrências de ravinas e boçorocas.  

 

b) Elaboração, numa mesma escala, de mapas geológicos, geomorfológicos e 

pedológicos. Esses mapas deverão ser previamente interpretados, visando o estudo dos 

processos erosivos por ravinas e boçorocas. O mapa geológico deve ser interpretado de 

maneira a distinguir as diferentes litologias, agrupadas em função do seu 

comportamento frente aos fenômenos de ravinamento e boçorocamento. O mapa 

geomorfológico deve ser interpretado de maneira a distinguir áreas indicativas de 

cabeceiras de drenagens e áreas homogêneas quanto aos sistemas/formas de relevo e 

feições geomorfológicas. O mapa pedológico, deve ser interpretado de maneira a 

agrupar solos com características comuns em relação a: profundidade, textura, gradiente 

textural e organização estrutural; 

 

c) Correlação da distribuição de ravinas e boçorocas com diferentes tipos de rochas, 

relevos e solos, estabelecendo relações espaciais entre esses dados; 
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d) Levantamento de campo, buscando identificar o comportamento diferenciado dos 

fatores geológicos, geomorfológicos e pedológicos, em relação ao desenvolvimento de 

ravinas e boçorocas. Essas observações devem privilegiar o comportamento hidráulico 

diferenciado das vertentes, em relação ao desenvolvimento de ravinamentos e 

voçorocamentos; 

 

e) Definição de critérios de distinção de classes de suscetibilidade, contemplando 

diferentes níveis de predisposição dos terrenos em relação a ravinamentos e 

voçorocamentos e de sensibilidade à ocupação do solo. Esses critérios, considerados 

como chaves de interpretação, devem contemplar situações determinadas do terreno, de 

maneira a permitir a delimitação cartográfica das diferentes suscetibilidades. 

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa  consubstanciou-se num roteiro 

metodológico (Quadro 4) simplificado, que partiu da elaboração do mapa da 

compartimentação morfopedológica, inspirado na proposta de CASTRO & SALOMÃO 

(2000, p. 33), aqui adaptada e cujo intuito principal foi a permitir uma avaliação 

diagnóstica e prognóstica do fenômeno erosivo linear, tipo ravinas e voçorocas. 

O quadro a seguir, resume esse roteiro metodológico constituído pelos 5 passos 

acima relatados de tratamento e que foram implementados em etapas sucessivamente, 

com os respectivos  procedimentos e os principais produtos gerados. 

 

Etapas de 

Tratamento 

Procedimentos Principais Produtos 

1° Etapa 

 

Diagnóstico e síntese dos 

Processos erosivos 

 

- Estudos cartográficos temáticos e  

integrados do meio físico e suas relações 

com as ocorrências erosivas (escalas de 

1:100.000, adaptadas para escala de 

1:50.000) 

- Mapas temáticos (geológico, 

    hipsométrico, clinográfico e 

     pedológico); 

-    Mapa de ocorrências erosivas; 

- Mapa de Compartimentação 

      Morfopedológica;  

- Mapa de Uso e ocupação 

- Mapas de infra-estrutura 

        urbana 

- Tratamentos estatísticos 

        temáticos e integrados de 

       distribuições. 
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2° Etapa 

 

Análise integrada dos 

compartimentos 

morfopedológicos 

 

- Estudo da distribuição dos solos ao 

longo das vertentes (representativos) 

e suas relações com as ocorrências 

erosivas, com o uso e ocupação e  

com a infra-estrutura. 

- caracterização               geral  

- dos compartimentos 

morfopedológicos e dedução 

do seu provável 

comportamento erosivo. 

- Tratamento estatístico 

espacial do comportamento. 

 

3° Etapa 

 

Dinâmica dos 

compartimentos 

morfopedológicos 

 

- Aplicação de parâmetros conhecidos 

de comportamento físico-hídrico dos 

solos e dedução dos  fluxos hídricos 

superficiais e subsuperficiais 

- Correlação espacial com a 

distribuição das ocorrências erosivas; 

- Correlação espacial com o uso e 

ocupação e a infra-estrutura; 

- Correlação com as características 

       pluviométricas.  

- Caracterização da dinâmica  

de comportamento e 

funcionamento dos 

compartimentos 

morfopedológicos e suas 

relações com os processos 

erosivos, com o uso e 

ocupação e com a infra-

estrutura urbana. 

- Mapas de suscetibilidade à 

erosão  

- Mapa de  risco à erosão; 

4° Etapa 

Interpretação diagnóstica 

e prognóstica para 

controle 

 

- Síntese das relações entre os 

processos erosivos, o substrato 

geológico, o relevo, os solos, o uso e 

ocupação e a infra-estrutura; 

- Interpretação diagnóstica e 

       prognóstica  

- Seleção dos principais 

        indicadores para controle 

5°Etapa 

Instrumentação de 

Planejamento 

- Concepção  das bases para o controle  

(preventivo e corretivo) dos processos 

erosivos. 

- Diretrizes para controle da 

erosão urbana. 

 

Quadro 4 -  Roteiro metodológico simplificado inspirado em Castro e Salomão (2000) 
adaptado para a presente pesquisa pelo autor. 

 

 3.3 - Procedimentos operacionais da pesquisa 
 

  O diagnóstico dos processos erosivos da área urbana do município de Aparecida 

de Goiânia, em particular na microbacia do Córrego Santo Antônio, foi elaborado com 

base no reconhecimento das feições erosivas de médio e grande porte, a partir de 

fotografias aéreas e trabalhos de campo. 

Considerando-se os passos propostos por Salomão (1999) acima expostos e as 

etapas arroladas no quadro acima, para o cadastro dos focos erosivos foram utilizadas as 



 81

fotos aéreas pancromáticas, em escala 1:10.000, de Julho de 1999, produzidas por Zoom 

Digital. Os focos erosivos foram distinguidos visualmente e delimitados diretamente 

sobre as fotos. Os focos foram numerados, alcançando-se um total de 60 focos. O mapa 

elaborado correspondeu à restituição direta dos focos identificados que foram 

transportados sobre a carta-base. 

 Após a identificação, realizou-se o trabalho de campo, com o objetivo de 

levantar dados necessários para a caracterização dos processos erosivos. O trabalho de 

campo para identificação das erosões e investigação dos condicionantes do meio físico 

foi realizado de março, abril, maio, junho e julho de 2003, além de agosto, setembro, 

outubro e novembro de 2004. 

 Dos principais aspectos levantados na investigação das erosões destacam-se os 

condicionantes naturais do meio físico, processos e mecanismos que comandam o 

desenvolvimento e evolução das erosões, fatores da intervenção antrópica e todas as 

formas de impactos ambientais associados a essas erosões. 

Na elaboração dos mapas temáticos procedeu-se da seguinte forma: 

- geologia, compilado a partir de informações extraídas da Carta Geológica da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, do Departamento Nacional da 

Produção Mineral, 1992, escala 1:100.000; 

- hipsometria e clinografia foram geradas a partir da manipulação dos dados 

altimétricos (curvas de nível e pontos cotados) da carta-base topográfica digitalizada. O 

mapa hipsométrico utilizou-se da seguinte escala altimétrica: 640 – 680; 680 – 720; 720 

– 760; 760 – 800; 800 – 840; 840 – 880; 880 – 920; 920 – 960; 960 – 1000. Para o mapa 

Clinográfico  foram usadas as seguintes classes de declividade: 0 – 3%; 3 – 8%; 8 – 

13%; 13 – 20%; 20 – 45% e > 45% (metodologia proposta por RAMALHO FILHO e 

BEEK, 1995). 

- pedologia, compilado a partir de informações extraídas do Projeto do Zoneamento 

Ecológico-Econômico da Área do Aglomerado Urbano de Goiânia, produzidos pela 

Secretaria de Planejamento e Coordenação, SEPLAN – GO, pela Superintendência de 

Planejamento Econômico e Social – SUPLEC e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 1994, escala 1:100.000; 

O mapa de compartimentos morfopedológicos foi obtido pela superposição dos 

mapas geológico, hipsométrico, clinográfico e pedológico. Com base nos mapas 

temáticos e de ocorrências erosivas, procedeu-se à correlação entre focos e 

características do substrato, do relevo e dos solos. A seguir procedeu-se ao cálculo 
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estatístico da distribuição e as relações entre focos e características morfopedológicas de 

cada compartimento.  

A seguir procedeu-se à observação de  cada foco in loco diferenciando-os 

enquanto ravina ou voçoroca, com base nos conceitos adotados, anotando-se dados 

gerais como profundidade, extensão, ramificação, bacia de contribuição, formas da 

topografia,  uso do solo, estágio evolutivo, presença ou não de formas de controle e 

levantando rapidamente o histórico relativo ao surgimento e evolução, tanto com 

moradores mais antigos dos locais como junto à Prefeitura. Nesta fase tornou-se 

necessário incluir a elaboração de mais três mapas, o de expansão urbana, o de infra-

estrutura urbana e o do uso do solo urbano, para que se pudesse avaliar o histórico da 

ocupação e as condições e épocas de eventual implantação de serviços de drenagem 

urbana em relação ao histórico do surgimento e da evolução dos focos, de modo a tornar 

mais clara a relação entre estes e os fatores condicionantes, considerando-se o fator 

tempo como referencial. 

O mapa de uso do solo urbano, ou seja, das diversas formas de uso da terra no 

município de Aparecida de Goiânia em 2003 teve como base a interpretação visual de 

imagens digitais do satélite Landsat ETM 7+, conforme discriminado a seguir: 

 

IMAGEM LANDSAT-ETM 7 +, FORMATO DIGITAL 

Órbita 222 – Ponto 072 – Bandas RGB/543 – Agosto de 2003 

 

 Na identificação das classes de uso da terra fez-se uma adaptação dos 

pressupostos estabelecidos no Manual técnico em Geociências n. 7, do IBGE 

(SOKOLONSKI, 1999), referente aos trabalhos em escala de semi-detalhe, entre 

1:25.000 e 1:100.000, utilizando sensores remotos e checagens de campo. 

 As imagens de satélite foram tratadas com contraste linear para cada banda. De 

acordo com Oliveira (2002, p. 96) “A técnica de realce de contraste tem por objetivo 

melhorar a qualidade das imagens sob os critérios subjetivos do olho humano. É 

normalmente utilizada como uma etapa de pré-processamento para sistemas de 

reconhecimento de padrões”. 

 Segundo o módulo de Ajuda do programa Spring 4.0, o contraste entre dois 

objetos pode ser definido como a razão entre os seus níveis de cinza médios. A 

manipulação do contraste consiste numa transferência radiométrica em cada “pixel”, 

com o objetivo de aumentar a discriminação visual entre os objetos presentes na 
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imagem. Realiza-se a operação ponto a ponto, independentemente da vizinhança. Esta 

transferência radiométrica é realizada com ajuda de histogramas, que são manipulados 

para obter o realce desejado. 

 No caso deste trabalho, o classificador do Spring utilizado foi o “Maxver”, que 

vem do método estatístico de Máxima Verossimilhança, e é o método de classificação 

“pixel a pixel” mais comum. Considera a ponderação das distâncias entre médias dos 

níveis digitais das classes, utilizando parâmetros estatísticos. 

 Para que a classificação por máxima verossimilhança seja precisa o suficiente, é 

necessário um número razoavelmente elevado de “pixels”, para cada conjunto de 

treinamento. Os conjuntos de treinamento definem o diagrama de dispersão das classes 

e suas distribuições de probabilidade, considerando a distribuição e probabilidade 

normal para  cada classe do treinamento. 

 A partir de então, as bandas tratadas foram fundidas numa composição colorida 

(imagem sintética)3, do tipo 5 (R), 4 (G) e 3 (B). Essa etapa foi precedida pelo 

georreferenciamento, que consiste na correção geométrica das imagens, de forma a 

associa-las a um sistema de projeção e coordenadas geográficas. As cartas do IBGE 

(1973), em escala 1:100.000, foram a base para esse tratamento. Cada banda é associada 

a uma das cores fundamentais: R (red), vermelho; G (green), verde e B (blue), azul. As 

variações de reflectância nas bandas (intensidade de energia registrada nos pixels) 

geram o predomínio de uma cor ou combinações entre elas. Portanto, a cor de um 

determinado alvo (mata, pastagem, cerrado, represa, solo exposto, etc) depende de sua 

refletância ao longo das bandas. 

 Nos trabalhos de campo, realizados em janeiro, fevereiro, março e abril de 2004, 

foram coletados os dados, para reconhecimento de padrões de refletância das classes a 

serem identificadas no mapeamento, a saber: mata, pastagem, cerrado, solo exposto, 

áreas edificadas e represa. 

O cálculo de Índice de Ocorrências Erosivas Lineares (IOEL), denominação 

adaptada daquela apresentada por Salomão (1994), também adotado por Barbalho 

(2002), foi elaborado a partir da distribuição dos focos erosivos presentes na microbacia 

do córrego Santo Antônio. Pode ser expresso pela aplicação da fórmula: 

                                                 
3 Cada banda é associada a uma das cores fundamentais: R (red), vermelho; G (green), verde e B (blue), 
azul. As variações de reflectância nas bandas (intensidade de energia registrada nos pixels) geram o 
predomínio de uma cor ou combinações entre elas. Portanto, a cor de um determinado alvo (mata, 
pastagem, cerrado, represa, solo exposto, etc) depende de sua reflectância ao longo das bandas. 
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- IOEL = n° de ocorrências erosivas  x  100 

                      A (área) 

 

Na quinta e última fase – avaliação diagnóstica e prognóstica, com base no mapa 

de suscetibilidade procedeu-se à análise do foco em relação à classe da suscetibilidade e 

posteriormente de risco, este considerando o uso e ocupação além das condições de 

infra-estrutura urbana do terreno afetado incluindo toda a área  de contribuição. 

O mapa de infra-estrutura urbana foi compilado a partir de informações extraídas 

do mapa de infra-estrutura do Plano Diretor (2001 – 2010), através do convênio 

estabelecido entre a prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia, a Associação para 

Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA) e a Universidade Católica de Goiás, 

maio de 2001, em escala de 1:50.000 

      O mapa de expansão urbana foi elaborado com base em informações extraídas 

da Secretaria  de Planejamento da prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia, 

adaptado dos dados cartográficos contidos em formato digital do Mapa dos Setores 

Censitários, Cartogramas e Folhas para fins Estatísticos, Goiás 1/2 – GO, desenvolvido 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003), em escala 1:50.000. 

Os mapas de Zoneamento e Áreas Programas foram confeccionados para o 

Plano Diretor (2001 – 2010), através do convênio estabelecido entre a prefeitura 

municipal de Aparecida de Goiânia, a Associação para Recuperação e Conservação do 

Ambiente (ARCA) e a Universidade Católica de Goiás, maio de 2001, em escala de 

1:50.000. 

O mapa de suscetibilidade à erosão foi elaborada a partir do cruzamento dos 

mapas de geologia, unidades geomorfológicas e solos, na escala de 1:50.000. Para 

identificar  e delimitar as classes de suscetibilidade à erosão linear adotou-se os critérios 

utilizados pelo DAEE/IPT (1989) que detectou cinco classes de suscetibilidade a erosão 

linear no Cerrado do estado de São Paulo. Esses critérios também foram seguidos e 

melhorados por SALOMÃO (1999, p. 253), estabelecendo-se como definição dessas 

classes o seguinte: 

CLASSE 1) EXTREMAMENTE SUSCETÍVEL A RAVINAS E BOÇOROCAS: 

são áreas muito favoráveis à instalação de fenômenos de piping, onde os processos de 

boçorocamento se desenvolvem logo após a destruição da cobertura vegetal natural, 

independentemente das formas de ocupação. Isso se deve à existência nesses locais de 

gradientes hidráulicos subterrâneos elevados, associados a materiais da zona de 
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percolação do lençol freático com características que permitam a remoção e transporte 

das suas partículas. Em geral, essas áreas situam-se em nascentes, fundo de vales e 

cabeceiras de drenagens, especialmente se essas cabeceiras apresentarem formas de 

anfiteatros côncavos. Incluem-se também setores de vertentes que apresentam nível 

d’água do lençol sub-aflorante passíveis de desenvolver sulcos e ravinas com o simples 

desmatamento. Com o aprofundamento dessas erosões o lençol freático pode ser 

interceptado, desenvolvendo fenômenos de piping. 

 

CLASSE 2) MUITO SUSCETÍVEL A RAVINAS E POUCO SUSCETÍVEL A 

BOÇOROCAS: são áreas favoráveis à concentração de fluxos d’água, onde os 

processos de ravinamento se desenvolvem em função da ocupação do solo,  a partir de 

pequena concentração das águas de escoamento superficial. Fenômenos de piping, 

condicionando o desenvolvimento de boçorocas, somente são observados quando as 

ravinas se aprofundam, interceptando o lençol freático. Em geral, essas áreas situam-se 

em terrenos com certa declividade, que permita a fácil concentração das águas de 

escoamento superficial, associadas a solos caracterizados por alto gradiente textural 

entre os horizontes superiores do perfil, como observado nos Podzólicos de textura 

arenosa/média ou de textura arenosa/argilosa. 

 

CLASSE 3) MODERADAMENTE SUSCETÍVEL A RAVINAS E POUCO 

SUSCETÍVEL A BOÇOROCAS: são áreas de dispersão dos fluxos d’água, bem 

drenada, e com elevadas permeabilidades até grandes profundidades, facilitando a 

rápida infiltração das águas de chuva. Entretanto, a cobertura pedológica, constituída 

por solos pouco coesos, permite fácil remoção das partículas por escoamento das águas 

superficiais. Os processos erosivos por ravinamentos ocorrem condicionados a grandes 

concentrações das águas de escoamento superficial, devido a determinadas formas de 

ocupação que favorecem a concentração das águas, como, por exemplo, estradas, 

arruamentos, caminhos de serviço, trilhas de gado e cercas. Fenômenos de piping, 

desenvolvendo boçorocas, somente ocorrem quando o aprofundamento das ravinas 

interceptar o lençol freático, situação comum nas posições inferiores de vertentes, 

próximas a fundo de vales e a cabeceiras de drenagens. Em geral, são áreas com 

declividades suficientes para permitir o escoamento das águas superficiais, constituídas 

por solos de textura arenosa e de textura média, como as Areias Quartzosas e Latossolos 
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de textura média. Essas áreas apresentam comumente solos muito profundos, assim, 

quando as ravinas ou boçorocas aí se instalarem, podem apresentar grandes dimensões. 

 

CLASSE 4) SUSCETÍVEL A RAVINAS E NÃO SUSCETÍVEL A BOÇOROCA: 

são  áreas favoráveis à concentração dos fluxos d’água, entretanto, a cobertura 

pedológica apresenta profundidades relativamente pequenas, e com ausência do lençol 

freático. Os processos erosivos por ravinamento ocorrem especialmente condicionados à 

declividade das encostas e a determinada forma de ocupação, que favorece a 

concentração das águas de escoamento superficial. Em geral, as ravinas são pouco 

profundas, com maior incidência de sulcos, tendo em vista a resistência ao 

aprofundamento da erosão, imposta pelas camadas subsuperficiais do perfil do solo. Em 

geral, as áreas de ocorrência desta classe de suscetibilidade são caracterizadas por 

declives relativamente elevados, permitindo, com relativa facilidade, a concentração das 

águas pluviais, associadas a solos pouco profundos, por exemplo, os Cambissolos, 

Brunizéns e Litólicos. 

 

CLASSE 5) NÃO SUSCETÍVEL A RAVINAS E A BOÇOROCA: são áreas de 

agradação constituídas por terrenos com declividade praticamente nula, 

impossibilitando o escoamento das águas superficiais, mesmo quando submetidas a 

diferentes formas de ocupação, e que apresentam gradiente subterrâneo muito baixo, 

incapaz de gerar fenômenos de piping. Em geral, essas áreas situam-se às margens de 

cursos d’água, constituindo-se de planícies de inundação. 

Para auxiliar na correção do problema detectado, é imprescindível que o 

município de Aparecida, disponha de um estudo criterioso e detalhado das suas 

condições ambientais relacionadas. Somente dessa forma, será possível estabelecer um 

programa de prevenção e de controle da erosão, embasado em plano rigoroso de uso e 

restrições do solo.  

O mapa de risco à erosão linear corresponde à representação cartográfica das 

unidades homogêneas dos terrenos em relação à ocorrência dos processos erosivos, com 

indicação de aptidões e restrições para o uso do solo urbano. De acordo com Canil 

(2000),  “As informações nela contidas resumem as principais características do meio 

físico e dos problemas observados na área, relacionados à ocupação do solo e 

provocados pelas erosões.” Segundo Almeida Filho e Ridente Júnior (2001), “A carta 
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de risco de erosão em áreas urbanas é um instrumento para prevenção e controle de 

erosão e, conseqüentemente, para preservação ambiental.”  

Considerando que o comportamento dos terrenos frente à erosão resulta das 

características intrínsecas dos elementos do meio físico, onde a deflagração dos 

processos é determinada pelo tipo de uso do solo, pode-se dizer que uma área de baixa 

ou média suscetibilidade à erosão pode vir a desenvolver processos erosivos de grande 

magnitude se o uso nela estabelecido tiver uma alta capacidade de indução à erosão, 

tornando-se, assim, uma área de alto risco. As áreas de alta e muita alta suscetibilidade 

poderão ser consideradas de médio e baixo risco se o tipo de uso do solo oferecer certa 

proteção, diminuindo a indução aos processos erosivos.  

Assim sendo, o uso e ocupação da área de estudo, como variável dinâmica, 

exerce papel importante na determinação das classes e respectivas áreas de risco à 

erosão. Na medida em que ocorrem transformações na paisagem, ou seja, substituição 

de áreas com cobertura vegetal natural por expansão de áreas urbanas, e que não há um 

planejamento adequado, os diferentes tipos de uso podem contribuir em diferentes 

níveis para o potencial de indução à erosão. Assim sendo, a principal função da carta de 

risco é a determinação de medidas preventivas à erosão, visando a futura ocupação de 

determinadas áreas. 

O mapa de risco foi então elaborado com base no cruzamentos dos mapas de 

suscetibilidade à erosão linear e o mapa de uso e ocupação do solo elaborado pela 

prefeitura de Aparecida de Goiânia. Utilizando-se da metodologia proposta por Canil 

(2000), foram adotadas as seguintes classes: risco baixo, risco médio e risco alto.. 

 
3.4 - Estabelecimento das diretrizes para controle preventivo e corretivo 
 

 
No capítulo que trata das diretrizes para controle preventivo e corretivo estão 

indicadas algumas recomendações gerais para o planejamento do uso do solo urbano 

voltadas especialmente para o controle das feições erosivas instaladas e para evitar a 

deflagração de novos processos (CANIL, 2000).  Essas recomendações estão baseadas 

nas leis ambientais e no Plano Diretor já citado que serviram de suporte para a 

orientação do planejamento e constituem instrumentos de fiscalização para a 

manutenção adequada do uso do solo urbano. 
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4  –CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO DA BACIA DO CÓRREGO 
SANTO ANTÔNIO 

 
 Para compreensão dos processos erosivos em áreas urbanas, são necessários 

levantamentos dos condicionantes naturais do meio físico (clima, hidrografia, substrato 

rochoso, relevo e solo), conforme já exposto. A análise desses parâmetros fornece um 

quadro geral das características da área de estudo que estão integradas à analise dos 

processos. Para contextualizar o estudo específico objetivado nesta pesquisa, procedeu-

se à presente caracterização. 

 

        4.1 –  Clima 
 
 O clima constitui um dos principais condicionantes dos processos erosivos, 

destacando-se a chuva como elemento fundamental, que atua diretamente na 

deflagração dos mesmos. 

 O acelerado processo de urbanização de Aparecida de Goiânia vem sendo 

acompanhado pela degradação crescente da qualidade do meio ambiente e, por vias de 

conseqüências, a saúde de fração significativa da população é quem absorve essas 

externalidades. Intimamente associada à estrutura socioeconômica da cidade, a 

degradação ambiental assume relevo na forma de poluição hídrica, ou como degradação 

do solo e subsolo. Somando-se a esses relevantes problemas os desequilíbrios 

climáticos, cujas precipitações copiosas provocam inundações que danificam os 

patrimônios públicos e privado e ceifam vidas.  

Apesar da importância política de Aparecida de Goiânia e de ser a segunda 

cidade em número de habitantes, o município não apresenta dados relativos às suas 

condições climáticas. Os dados utilizados pelo município, talvez pela proximidade, são 

os mesmos dados utilizados pelo município de Goiânia. 

Assim sendo, o clima da região onde se insere Aparecida de Goiânia, segundo a 

classificação de Koëppen, é do tipo Aw, tropical úmido, caracterizado por duas estações 

bem definidas: um inverno seco (Março a Setembro) e um verão com chuvas torrenciais 

(Setembro a Março). De acordo com dados do IBGE (1997), o regime térmico da região 

registra temperaturas de amenas a elevadas, sem variações significativas durante o ano. 

As médias térmicas anuais oscilam entre 21° C e 22° C.  Médias acima de 26° C são 

registradas durante a primavera. O regime  pluviométrico caracteriza-se por chuvas 
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máximas mensais em torno de 260  mm nos meses de verão e mínimas   inferiores a 8 

mm nos meses de inverno.   

 Por fazer parte do entorno de Goiânia, principalmente pela proximidade, 

Aparecida utiliza-se das informações de clima da capital. Assim sendo, o climograma 

(Gráfico 1) contendo dados relativos à precipitação e a temperatura (mínima, máxima e 

média) ilustra bem as transformações climáticas ocorridas entre 1961 – 1990. 

 

 
   Precipitação (mm)  no período 1961-1990  
  Temperatura Mínima (ºC) no período 1961-1990  
  Temperatura Máxima (ºC) no período 1961-1990  
  Temperatura Média (ºC) Goiânia no período 1961-1990  

Gráfico 1 – Precipitação e temperatura mínima, máxima e média em Goiânia. Período 
de 1961 – 1990. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2004. 
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     4.2 –  Hidrografia 
 

 Conforme o mapa (figura 4), o município de Aparecida de Goiânia apresenta um 

grande número de cursos fluviais. A hidrografia revela duas direções importantes: uma 

de oeste para leste, mais expressiva para a bacia do Rio Meia Ponte e outra de leste para 

sudoeste, basicamente para a bacia do Rio dos Bois, captadas pelo Ribeirão Dourados. 

Dentro do município em questão foi escolhido para análise de estudo a microbacia do 

Córrego Santo Antônio. 

De acordo com parte da Carta topográfica SE.22-X-B-IV, folha Goiânia, escala 

1/100.000 (IBGE, 1973), o córrego Santo Antônio nasce na Serra das Areias, com 

altitudes próximas dos 920 metros e deságua no Rio Meia Ponte, com altitude próxima a 

640 metros, portanto com um desnível de 280 metros, num percurso de 

aproximadamente 28,33 km (da nascente B até a foz). 

Fazem parte da microbacia do córrego Santo Antônio os seguintes afluentes: 

Córrego Tamanduá, Córrego Pedra de Amolar, Córrego Buriti, Córrego do Ouro, 

Córrego Capão, Córrego Bonança, Córrego Itapoã, Córrego Granada, Córrego do 

Almeida, Córrego Santa Rita, Córrego do Barreiro, Córrego da Lagoa e outras 

drenagens que não são mapeadas nesta escala. Os córregos pertencente a esta 

microbacia pertencem à bacia do Rio Meia Ponte, que por sua vez pertence à bacia 

hidrográfica do Paranaíba e leste da do Paraná. 

A microbacia do córrego Santo Antônio apresenta-se com uma área de 

aproximadamente 157,39 Km2 ou 53,90% da área total do município que é de 292 Km2.  

A soma do comprimento de todos os canais da microbacia é de aproximadamente 

121,66 Km, sendo que o córrego Santo Antônio possui o maior comprimento, com  

28,33 Km de extensão (da nascente B até a foz). 

As drenagens da microbacia do córrego Santo Antônio caracterizam-se por 

apresentar, de forma geral, um padrão heterogêneo, embora nesta escala, domine o do 

tipo dentrítico. Utilizando-se do critério geométrico da disposição espacial dos rios e 

seus afluentes, SUGUIO E BIGARELLA (1990) definem a drenagem dendrítica como 

apresentando desenvolvimento semelhante à configuração de ramos de uma árvore, por 

isso recebe também o nome de arborescente, e assinalam que, “este padrão desenvolve-

se tipicamente sobre rochas de resistência uniforme ou em rochas estratificadas 

horizontais.”  
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Portanto, a análise do mapa da microbacia do córrego Santo Antônio, permite 

perceber que a mesma tem uma grande importância para o município de Aparecida de 

Goiânia, principalmente porque  suas águas drenam mais de 60% da área urbana do 

município. Tem-se também, na área urbana, a microbacia do córrego Saco 

Feio/Desbarrancado, cujas águas drenam para porção oeste do município em direção ao 

Ribeirão Dourados. Ao sul, uma pequena área urbana é banhada pelos córregos do 

Galhardo e da Matinha, aflutentes do córrego das Lajes, cujas águas drenam para porção 

leste do município em direção ao Rio Meia Ponte. 

Na área rural do município, pode-se destacar a microbacia do córrego da Mata, 

cujas nascentes localizam-se na Serra das Areias. Suas águas drenam para a porção 

sudoeste em direção ao córrego Lajinha, afluente do Ribeirão Dourados.   

Na parte leste do município, área rural, temos as microbacias do córrego do 

Palmito e do córrego Grande, cujas nascentes drenam em direção ao Rio Meia Ponte. É 

importante ressaltar que o Rio Meia Ponte apesar de cortar boa parte da área urbana do 

município de Goiânia, em Aparecida ele drena apenas a área rural. 

Em termos de erosão, esse sistema de drenagem implicaria num processo 

complexo, pois a ocupação de bacias de drenagens  urbanas, se não for precedida de um 

trabalho de planejamento prévio e adequado, fato este que, por inúmeras razões, 

normalmente não costuma acontecer, implicará, num primeiro momento num processo 

de erosão superficial e, depois, num segundo momento em erosões de proporções 

gigantescas, geralmente voçorocas. 

As erosões, em bacias urbanas, apresentam características bastante diversas das 

correspondentes às bacias rurais, quer no que diz respeito ao processo físico, como à 

dimensão das áreas envolvidas, como já discutido. Do ponto de vista de instabilização 

da morfologia de cursos d´água, a erosão rural tem um caráter mais extensivo que as 

erosões urbanas, apresentando, no entanto, taxas específicas de contribuição muito 

inferiores (RAMOS, 1995). O impacto da erosão nos recursos hídricos manifesta-se, 

principalmente, através do assoreamento dos cursos d’água e reservatórios e 

deterioração da qualidade dessas águas. Uma das mais sérias conseqüências provocadas 

pelo assoreamento é a promoção de enchentes e a perda de capacidade de 

armazenamento d’água, gerando problemas de abastecimento e de produção de energia 

(IPT, 1990).  

É importante salientar que, no momento presente, parte do município de 

Aparecida não utiliza seus recursos hídricos para o abastecimento e nem para produção 
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de energia. Grande parte da população urbana tem água tratada nas suas residências 

provenientes da captação do Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite cujas barragens 

encontram-se no município de Goiânia. No entanto, a ocupação desordenada das bacias 

de drenagens está favorecendo o aumento das enchentes, o assoreamento dos cursos 

d’águas e a deterioração da qualidade das águas.  
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       4.2.1 –  Hierarquização e densidade da rede de drenagem 

 

Para a hierarquização da rede de drenagem da microbacia do Córrego Santo 

Antônio (figura 5), foi utilizado o método de ordenamento de STRAHLER (1957). Esse 

método consiste em designar como de primeira ordem todos os canais de primeira 

ordem (nascentes). Da junção de dois canais primários, forma-se um de segunda ordem 

e, assim sucessivamente. 

A hierarquização fluvial reflete o grau de ramificação dentro de uma bacia, ou 

seja, o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, estabelecendo as ordens dos 

canais e quantificando o número de segmentos de cada ordem. 

O estabelecimento da hierarquia fluvial é uma variável de grande importância, 

visto que as linhas que dissecam a paisagem na direção dos divisores de água, 

contribuem para delinear a dinâmica no seu interior (MORAIS, 2000). 

A hierarquização da microbacia do córrego Santo Antônio, permitiu avaliar a 

quantidade de cursos d’água e suas respectivas ordens hierárquicas. O córrego Santo 

Antônio, canal principal, evidentemente apresentou a maior ordem de grandeza, quarta 

(4ª) ordem. A ordem da bacia indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa 

a bacia. Na tabela 3, constam os resultados encontrados quanto a hierarquização da 

microbacia: 

 

Ordem dos Canais N° de Canais % de canais na microbacia 

1ª ordem 49 75,38% 

2ª ordem 12 18,46% 

3ª ordem 03 4,61% 

4ª ordem 01 1,55% 

Total de canais 65 100% 

Tabela 3 – Hierarquização da rede de drenagem 

 

O cálculo da densidade hidrográfica foi primeiramente definido por HORTON 

(1945), e, reconhecida como a mais importante variável na análise morfométrica. 

Correlaciona o comprimento total dos canais de escoamento com a área da bacia 

hidrográfica. Esse cálculo é realizado pela seguinte equação: Dd = Lt/A, onde: 
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Dd = Densidade de drenagem, 

Lt = Comprimento total dos canais, 

A = Área da bacia. 

 

 O resultado da soma do comprimento de todos os canais da microbacia do 

córrego Santo Antônio é de 121,66 Km, a partir da razão desse valor pela área de 

157,39 Km2, chegou-se ao resultado de 0,773 Km/Km2 da densidade de drenagem.  

A medida que aumenta o valor numérico da densidade, há diminuição quase 

proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Ao se avaliar a densidade de drenagem, conhece-se o potencial da bacia em 

permitir maior ou menor escoamento superficial da água, o que conseqüentemente 

conduzirá a uma maior ou menor intensidade dos processos erosivos na esculturação de 

canais. A densidade de drenagem (Dd) varia inversamente com a extensão do 

escoamento superficial, fornecendo uma indicação da eficiência da drenagem da bacia. 

Estudos realizados na sub-bacia do Rio Piracicaba em São Paulo por Prochnow 

(1990) sugerem que os valores de densidade tendem a ser maiores nas bacias de menor 

tamanho. Sobre tais tendências Christofoletti (1980) concluiu que isto se explica pelo 

fato de que os segmentos de ordem inferiores estão nos setores mais altos dos cursos 

d’água, onde as declividades são, obviamente mais acentuadas. 

Ainda segundo Christofoletti (1980), conforme aumenta a área da bacia e a 

ordem da rede hidrográfica, incorporam-se áreas topograficamente mais suaves, dando 

origem a espaços com densidade de drenagem baixa, ou seja, o fator topográfico pode 

interferir na densidade de drenagem. Quase sempre em bacias hidrográficas de menor 

ordem, a densidade de drenagem é mais elevada. 
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       4.3 –  Geologia 
 

Como pode ser observado no mapa geológico (figura 6), há uma certa 

homogeneidade em relação à litologia da área de estudo, prevalecendo o micaxisto.  

De acordo com o mapa elaborado, a geologia apresenta a seguinte unidade 

litoestratigráfica: Grupo Araxá Sul de Goiás (PMa), datado do proterozóico. 

Na abertura do IX Congresso Brasileiro de Geologia, Barbosa (1955) definiu a 

Formação Araxá no planalto araxaense como a unidade mais antiga de um complexo 

pré-cambriano constituído de micaxisto, “xistos verdes”, migmatitos ...”. 

Em seus estudos na região geoeconômica do Distrito Federal, Barbosa (1963) 

considerou a “Série Araxá” como um conjunto de pelitos, arenitos e calcários, com 

predominância do primeiro, prováveis representantes de um ambiente miogeossinclinal, 

que foram dobrados e metamorfizados até um grau de início de migmatização. 

Com a implantação do Projeto Araguaia, Barbosa et alii (1966) verificaram que 

tanto no sul, centro e norte de Goiás, assim como no sul do Pará, ocorriam os mesmos 

micaxistos da série Araxá descritos na região do Triângulo Mineiro. Baseados nisso, 

estenderam os domínios de tal unidade por todo o Estado de Goiás e até o rio Itacaiúnas 

no Pará. Consideraram-na  constituída, predominantemente por xistos ora muscovíticos 

e brancos ora biotíticos e escuros, com quartzitos ocorrendo em segundo plano. 

Segundo Ianhez et al. (1983), no âmbito da Folha SE.22 Goiânia foi constatado 

ser o Grupo Araxá constituído por duas unidades distintas: uma seqüência basal, 

indivisa, representada por metassedimentos pelíticos, psamíticos e químicos, 

principalmente. A unidade superior consta de um pacote de calcoxistos, antes tido como 

discordante com o Grupo Araxá, e que caracteriza a Formação Ibiá. Esse conjunto 

litológico foi submetido a metamorfismo da fácies xisto verde a epidoto anfibolito, com 

gradiente metamórfico crescente, grosseiramente de leste para oeste. 

A Folha SE.22-X-B-IV, como observado no mapa (figura 6) apresenta as 

unidades C (PMaC - micaxistos) e D (PMaD – quartzitos). 

De acordo com MORETON (1993), no texto explicativo do Programa  

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, a unidade C é composta das seguintes 

rochas: granada-clorita-moscovita-biotita-quartzo xisto feldspáticos e calcíferos com 

intercalações subordinadas de gnaisses paraderivados (hornblenda-biotita-granada 

gnaisse) e muscovita quartzito. 
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Esta unidade é dominante no mapa geológico, perfazendo cerca de 90% da área 

de ocorrência deste grupo. Nesta unidade pode-se perceber uma zona de cisalhamento 

aproximada acompanhando o córrego Santo Antônio. No Córrego Tamanduá há uma 

fratura ou zona de cisalhamento até a foz com o Córrego Santo Antônio. Há também, de 

norte a sudeste do município de Aparecida, uma fratura ou zona de cisalhamento. 

As melhores exposições da unidade D ocorrem na Serra das Areias, 9 km a 

sudoeste do centro de Aparecida de Goiânia. É composta das seguintes rochas: 

quartizitos micáceos com intercalações subordinadas de quartzo-muscovita xistos, 

sericita  xistos, grafita xistos e quartzitos ferruginosos. 

Como potencialidade econômica das rochas, observa-se no município um 

potencial no ramo de materiais de construção, como a brita e a areia. 

 De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico da Área do Aglomerado 

Urbano de Goiânia (1994), essas rochas no mapa geológico de Aparecida de Goiânia 

são consideradas com relação à predisposição à erosão de fraca a moderada à ação das 

águas de escoamento superficial. As de predisposição fraca são rochas cristalinas de 

composição variada, com diversos graus metamórficos. Quase sempre pouco fraturada, 

ás vezes medianamente fraturadas e com zonas de cisalhamento; com granulação 

geralmente fina, ás vezes fina à média e média; são muito consistentes e pouco alteradas 

(praticamente sãs). 

As de predisposição fraca a moderada, como os micaxistos alterados e os 

quartzitos micáceos, que se apresentam com granulação geralmente fina a média, são 

pouco a medianamente fraturados e quase sempre quebradiços (às vezes consistentes ou 

friáveis). 
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        4.4 –  Geomorfologia 
  

Para uma melhor compreensão das paisagens geomorfológicas é importante 

considerar suas variações na distribuição das altitudes (dados altimétricos), os tipos de 

modelados presentes na área, a densidade das drenagens e as inter-relações do relevo 

com as rochas e os solos. 

 
                  4.4.1- Hipsometria 
 

 Para estudar o relevo, a hipsometria é ferramenta de fundamental importância. 

Esta apresenta o relevo em faixas altimétricas  e pode auxiliar na compartimentação do 

relevo, demonstrando as formas de dissecação deste. 

Segundo GUERRA (1980, p. 230), “a hipsometria é a representação altimétrica 

do relevo de uma região no mapa, pelo uso de cores convencionais.” De acordo com as 

normas cartográficas, as cores verdes ou claras representam as áreas mais baixas e as de 

tom marrom e avermelhado ou escuras as maiores altitudes. A separação de um gama 

para outra é feita por curvas de nível. Neste trabalho, a eqüidistância das curvas de nível 

é de 40 metros. 

Da observação geral da carta topográfica (figura 7) do município de Aparecida 

de Goiânia e como já exposto, o córrego Santo Antônio nasce na Serra das Areias, com 

altitudes próximas dos 920 metros e deságua no Rio Meia Ponte, com altitude próxima a 

640 metros, portanto com um desnível de 280 metros, num percurso de 

aproximadamente 28,33 km. 

As áreas de maiores altitudes estão localizadas na porção sudoeste, Serra das 

Areias, podendo chegar até 999 metros, onde se encontram as nascentes dos córregos 

Santo Antônio e da Mata. 

É importante salientar que a Serra das Areias separam bacias distintas: a mais 

expressiva, do córrego Santo Antônio com cota próxima dos 840 metros, que tem seu 

deságüe direto no Rio Meia Ponte com cota próxima a 680 metros. A microbacia do 

córrego da Mata com cota próxima dos 960 metros, a sudoeste, afluente direto do 

córrego Lajinha com cota próxima dos 720 metros, que tem seu deságüe no Ribeirão 

Dourados e da microbacia do córrego Saco Feio com cota próxima dos 800 metros, 

basicamente para a bacia do Rio dos Bois, captada pelo Ribeirão Dourados com cota 

próxima dos 760 metros. 
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Em síntese, a disposição e forma da topografia da microbacia do córrego Santo 

Antônio, em si, não significaria elevada suscetibilidade natural e nem tampouco risco ao 

uso e ocupação, desde que bem planejada, sobretudo nas proximidades dos canais 

fluviais. 
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Com uma área de aproximadamente 292 Km2, a altimetria de Aparecida de 

Goiânia (tabela 4) está assim dividida: 

 

Altimetria (m) Compartimentos Área Total (Km2) % Sobre o total 

640 – 680 1° 13,4 4,59 

680 – 720 2° 34,6 11,85 

720 – 760 3° 73,2 25,06 

760 – 800 4° 86,6 29,66 

800 – 840 5° 50,0 17,12 

840 – 880 6° 27,4 9,39 

880 – 920 7° 4,1 1,40 

920 – 960 8° 2,4 0,83 

960 - 1000 9° 0,3 0,10 

  Total = 292 Km2 100% 

Tabela 4 – Quantificação da altimetria de Aparecida de Goiânia  

 

Da análise do mapa hipsométrico (Figura 8), permitiu a separação em nove 

compartimentos topográficos:  

 

1º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria entre 640 e 680 metros. 

Corresponde a uma mancha amarela próximo à foz do córrego Santo Antônio com o 

Rio Meia Ponte. Segue pela margem direita do fundo de vale do Rio Meia Ponte à leste. 

Margeia também o fundo de vale do córrego Grande e o córrego Palmito. Apresenta 

também uma altitude de até 680 metros na foz do córrego das Lajes com o Rio Meia 

Ponte, ao sul. Corresponde com uma área total de 13,4 Km2
.  Esse compartimento 

representa basicamente as planícies e Terraços da Bacia do Meia Ponte e seus afluentes 

mais próximos (NASCIMENTO, 1994). Está inserido na área rural do município. 

 

2º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria entre 680 e 720 metros. 

Corresponde à cor amarela escura, como mostra o mapa. Esse compartimento margeia o 

médio trecho do Córrego Santo Antônio desde a foz do córrego Granada até altitude de 

680 metros. Margeia também o fundo de vale do Córrego Barreiro à leste e o córrego 

Santa Rita à norte. A Leste, margeia a parte alta do córrego Lagoa e do Palmito à 
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sudeste. Ao sul margeia basicamente o fundo de vale do córrego das Lajes desde a foz 

com o córrego Matinha até altitudes de 680 metros a sudeste. Corresponde com uma 

área total de 34,6 Km2.  

 

3º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria entre 720 e 760 metros. 

Corresponde a uma área total de 73,0 Km2. Está situado basicamente na parte mediana 

do município de Aparecida de Goiânia que se estende de Norte à Sul. A área que 

corresponde a esse compartimento margeia a parte alta do Córrego Santa Rita à norte e 

boa parte do Córrego do Almeida à norte. Na parte central margeia os córregos 

Bonança, Tamanduá, Córrego do Ouro e Granada. Fazem parte desse compartimento a 

parte alta do córrego do Barreiro à Leste, córrego da Lagoa e córrego do Palmito à 

Sudeste. À sul do município podemos observar que fazem parte desse compartimento os 

córregos da Matinha e do Galhardo. Há também uma área considerável próxima à divisa 

com Aragoiânia à sudoeste, no fundo de vale do Ribeirão Dourados. Ocorre também 

algumas manchas isoladas à sudeste, próximo ao Rio Meia Ponte. 

 

4º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria entre 760 e 800 metros. É o maior 

dos compartimentos. Corresponde a uma área total de 86,6 Km2. Está situado na parte 

central do município de Aparecida de Goiânia que se estende de Norte à Sul. A área que 

corresponde a esse compartimento margeia as nascentes dos Córregos Santa Rita, do 

Almeida, Buriti à norte. Margeia também a média bacia dos córregos Tamanduá, do 

Ouro e Capão. Ao sul, a área que corresponde a esse compartimento margeia as 

nascentes dos Córregos da Lagoa e do Galhardo. Há também uma área considerável 

próxima à divisa com Aragoiânia à sudoeste, margeando a parte baixa do Córrego Saco 

Feio e o fundo de vale do córrego da Mata. Ocorrem também algumas manchas isoladas 

à sudeste, próximo ao córrego da Lagoa e a nordeste na divisa com Goiânia. 

 

5º COMPARTIMENTO: Corresponde à cor laranja claro do mapa. Apresenta altitudes 

entre 800 e 840 metros. Corresponde a uma área total de 50,0 Km2. Está situado de 

Noroeste à sudoeste do município de Aparecida de Goiânia. A área que corresponde a 

esse compartimento margeia as nascentes dos Córregos Tamanduá, do Ouro, Capão, 

Pedra de Amolar e Granada. A sudoeste a nascente do Córrego das Lajes que corre para 

bacia do Rio Meia Ponte e Lajinha que corre para bacia do Ribeirão Dourados. Existem 

também algumas manchas desse compartimento à norte do município, próximo as 
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nascentes do córrego da Lagoa, na BR-153. Há também uma área desse compartimento 

à norte na divisa com Goiânia. 

 

6º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria de 840 até 880 metros. Corresponde 

com uma área total de 27,4 Km2. Corresponde a cor laranja escura do mapa. Há uma 

área considerável na porção noroeste na divisa com Goiânia. A nascente do córrego 

Desbarrancado está aí situado. Há duas manchas desse compartimento à noroeste entre 

os córregos Tamanduá e Capão. À sudoeste, circundando as Serras das Areias 

apresenta-se a maior área desse compartimento. A nascente “B” do Córrego Santo 

Antônio localiza-se nesse compartimento. Existem também, duas pequenas porções 

dessa altimetria entre os córregos Pedra de Amolar e Granada. Está inserido na área 

rural do município. 

 

7º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria de 880 até 920 metros. Corresponde 

com uma área total de 4,1 Km2. Esse compartimento, basicamente, está circundando a 

Serra das Areias, na porção sudoeste do município de Aparecida de Goiânia. A nascente 

“A” do córrego Santo Antônio localiza-se nesse compartimento. Existem também, duas 

pequenas porções dessa altimetria próximo ao Ribeirão Dourados à sudoeste e uma 

porção considerável à sudoeste próximo ao córrego  Lajinha. 

 

8º COMPARTIMENTO: Apresenta uma altimetria de 920 até 960 metros. Corresponde 

com uma área total de 2,4 Km2. Esse compartimento corresponde a porção  que 

circunda a Serra das Areias, na porção sudoeste do município de Aparecida de Goiânia. 

Duas das nascentes do córrego da Mata localiza-se nesse compartimento.  

 

9º COMPARTIMENTO: Corresponde à cor mais escura do mapa. Apresenta altitudes 

entre 960 e 1000 metros. É neste compartimento que se encontra a parte mais alta da 

Serra das Areias, chegando-se ao ápice nos 999 metros. Possui a menor área dos 

compartimentos encontrados com uma área de aproximadamente 0,3 Km2. 
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                  4.4.2 – Clinografia 
  

 A declividade representa a relação entre altura e comprimento entre as curvas de 

nível. A declividade é a inclinação maior ou menor do relevo em relação ao horizonte. 

Na representação em curvas de nível vemos que quanto maior for a inclinação tanto 

mais próximas se encontram as curvas de nível. Inversamente elas serão tanto mais 

afastadas quanto mais suave for o declive (GUERRA, 1980). Curvas de nível muito 

afastadas resultam num declive fraco; curvas cerradas em um declive forte; curvas 

regularmente espaçadas em um declive constante e curvas irregulares espaçadas em 

declive variável. 

A carta clinográfica pode ser considerada como documento fundamental no 

estudo da suscetibilidade à erosão, tanto laminar quanto linear. Os dados do mapa 

clinográfico  são muito utilizados para determinar as diferentes inclinações do terreno, 

sendo possível propor formas mais convenientes de utilização do relevo, principalmente 

no planejamento regional, urbano e agrário, devido ao fato de contribuírem para o 

escoamento das águas pluviais e servidas. 

A carta clinográfica é importante para determinar as áreas consideradas de alto 

risco, que são áreas com predomínio de relevos movimentados, associados a tipos de 

solos que podem ser ou não suscetíveis a erosão. PEREIRA NETO e VALÉRIO FILHO 

(1993), alertam que a confecção do mapa clinográfico (declividades) “é importante no 

planejamento do uso do solo, pois se constitui num fator determinante da suscetibilidade 

do terreno à erosão.” 

A partir da produção do mapa clinográfico, principalmente em escalas de 

detalhe, pode ser feita uma previsão da área que poderá ou não ser ocupada pelo 

homem, para evitar o surgimento ou agravamento das erosões e de acidentes, o que 

demonstra a importância desta em planejamentos ambientais. 

De acordo com o IPT (1986), as declividades mais acentuadas  favorecem a 

concentração e maiores velocidades de escoamento das águas, aumentando a sua 

capacidade erosiva superficial. A declividade tem tanto maior importância quanto maior 

for o trecho percorrido pela água que escoa, ou seja, quanto maior for o comprimento da 

encosta. 

A quantificação das classes de declividade do município de Aparecida de 

Goiânia está assim dividida (Tabela 5): 
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Classes Declividade Área (Km2) % Sobre o total 

1ª 0 – 3% 146,3 50,1 

2ª 3 – 8% 88,1 30,17 

3ª 8 – 13% 40,2 13,76 

4ª 13 – 20% 13,3 4,55 

5ª 20 – 45% 4,0 1,36 

6ª > 45 0,1 0,06 

06 Classes  292 km2 100% 

Tabela 5 – Quantificação das classes de declividade  

 

 A análise e avaliação do mapa clinográfico do município de Aparecida de 

Goiânia (figura 9) permitiu visualizar a distribuição das declividades nesses mesmos 

compartimentos, aplicando-se a metodologia proposta por RAMALHO FILHO e BEEK 

(1995). 

 

1ª Classe – 0% até 3% - É a maior classe. Ocupa uma área de 146,3 Km2, que 

representa 50,1% da área total. Em relação à sua distribuição espacial a 1ª classe está 

situada por quase toda a área do município, principalmente acompanhando boa parte 

dos cursos d´águas. Correspondem a áreas planas ou quase planas onde o escoamento 

superficial é lento. 

 

2ª Classe - 3 a 8% -  Ocupa uma área de 88,1 Km2, que representa 30,17% da área 

total,  podendo ser encontrada também, em quase toda a área, principalmente 

contornando as  drenagens, representando interflúvios secundários. Quanto mais 

próxima dos 8% pode favorecer a erosão. São áreas que apresentam declives suaves, 

onde o escoamento superficial é lento ou médio. Em alguns tipos de solos a erosão 

hídrica não oferece problemas. Solos com textura média em rampas muito longas 

necessitam de práticas de conservação. 

 

3ª Classe - 8 a 13% - Pode ser encontrada nas proximidades das encostas mais 

íngremes  de toda área. Ocupa uma área de 40,2 Km2, que representa 13,76% da área 

total. São áreas com relevo ondulado e o escaomento superficial é médio ou rápido 

(dependendo do tipo de solo). 
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4ª Classe - 13 a  20% -  Ocupa uma área restrita de 13,3 Km2, representando 4,55% da 

área total. Em relação à sua distribuição espacial, a 4ª classe está situada nas 

proximidades das encostas, espalhadas por toda área do município. São áreas muito 

inclinadas ou colinosas. Apresentam um escoamento superficial rápido. São facilmente 

erodíveis (exceto em solos argilosos ou muito argilosos). 

 

5ªClasse - 20 e 45% - Estão restritas às escarpas. Em relação a sua distribuição 

espacial, está situado principalmente na porção sudoeste, na Serra da Areia. Ocupa uma 

área de apenas 4,0 Km2, representando 1,36% da área total. Apresentam vertentes 

fortemente inclinadas cujo escoamento é muito rápido, independentemente do tipo de 

solo. 

 

6ª - Classe maiores que 45% - Estão restritas às escarpas. Em relação a sua 

distribuição espacial, a classe 6, está situado entre as nascentes “A” e “B” do córrego 

Santo Antônio na porção sudoeste, na Serra das Areias. Ocupa uma área mínima  de 0,1 

Km2, representando 0,06% da área total.  Vertentes íngremes. Escoamento superficial 

muito rápida e solos extremamente suscetíveis à erosão hídrica. 

 

 As classes de 0 à 13% são largamente dominantes na área como um todo, quase 

a metade do total, confirmando a pouca energia do relevo, a qual, em princípio, 

contraria a literatura em geral, pois que esta não lhes confere alta suscetibilidade erosiva 

natural, quando essas classes são tomadas independentemente de outras variáveis. Isto 

permite supor então que o uso do solo poderia ser o condicionante mais significativo, 

corroborando o exposto na literatura sobre o tema para as áreas urbanas. 
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4.4.3 - O modelado 
 

A partir de observações do mapa de unidades geomorfológicas (figura 10), 

adaptado do Zoneamento ecológico-econômico da área do aglomerado urbano de 

Goiânia (1994), a geomorfologia do município de Aparecida de Goiânia é constituída, 

basicamente, pela unidade geomorfológica da Região do Planalto Rebaixado de Goiânia 

(MAMEDE et. al., 1983). 

Referindo-se a essa unidade de relevo, Mamede, Nascimento e Franco (1981) 

observaram que os limites são bem definidos, tanto pelas diferenças litológicas quanto 

pelas diferenças geomórficas, uma vez que abrangem os domínios morfoestruturais de 

faixas de dobramentos e maciços associados e cratons, maciços antigos e coberturas 

associadas. 

 Situado na porção centro-sul do Estado de Goiás, abriga a cidade de Goiânia, e 

outras cidades de menores dimensões territoriais, como Aparecida de Goiânia. Com 

cotas altimétricas entre 650 e 850 metros, a unidade compreende um vasto planalto 

rebaixado e dissecado, esculpido em litologias pré-cambrianas diversas. Sobre essas 

litologias atuaram os processos de dissecação, resultando em relevos 

predominantemente tabulares, sobre os quais desenvolvem-se Latossolos Vermelho-

Escuro distrófico. (NASCIMENTO,1992). 

O Planalto Rebaixado de Goiânia abriga cursos d’água volumosos, encaixados e 

controlados pela estrutura subjacente. Em sua maioria pertencem à bacia hidrográfica o 

Paraná. Em  alguns trechos, esses cursos d´água apresentam leito encaixado. Em outros, 

notadamente nos altos cursos, comportam áreas de terraços associados a planícies 

(NASCIMENTO, 1992). 

Inserida nessa unidade de relevo, Aparecida de Goiânia é sustentada por três 

níveis topográficos distintos: A chapada de Aragoiânia - Abadia de Goiás, nível 

superior, localizada na porção noroeste à sudoeste do município, com altitudes entre 820 

e 999 metros; O Planalto de Goiânia – Nova Fátima, nível intermediário, localizado na 

porção central, altitudes variando de 620 à 880 metros; e, por fim, o Planalto de 

Roselândia, nível inferior, localizado na porção sudeste do município, com altitudes 

entre 660 e 800 metros.  

A região da microbacia do córrego Santo Antônio, objeto deste estudo, é 

sustentada somente por dois desses níveis topográficos: o Planalto de Goiânia – Nova 

Fátima em sua maioria e uma pequena área, mais elevada que a anterior, situada na 
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porção sudoeste do município denominada de Chapada de Aragoiânia - Abadia de 

Goiás, que é coberto por solos rasos. É neste nível topográfico  que   nasce  o córrego  

Santo Antônio.  Nesta  área  observa-se uma intensa atividade de mineração com a 

retirada de areias para a construção civil. O tipo de modelado presente neste nível é o de 

topo convexo. 

O nível intermediário, inserido a partir dos contrafortes da encosta da Serra das 

Areias,  denominado de Planalto de Goiânia – Nova Fátima, que nasce a maioria das 

drenagens da microbacia do córrego Santo Antônio. Prevalecem os solos espessos e 

bem desenvolvidos, seguido dos poucos desenvolvidos.  

Margeando quase todas as drenagens encontra-se as encostas/fundo de vale. E, 

em alguns pontos isolados, principalmente na área central da microbacia, encontra-se a 

Planície Fluvial, área aplanada resultante de acumulações fluviais, periódicas ou 

permanentemente alagadas (MAMEDE et. alii. 1983). 

Pelo mapa, percebe-se que o tipo de modelado relacionado ao Aplanamento, 

dominante na região é o dos modelados plano-rampeados que configuram pedimentos 

em níveis intermediários. 
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         4.5 –  Solos 
 

 Segundo mostra o mapa de solos (figura 11), desenvolveu-se na região, nesta 

escala, uma gama variada de tipos de solos, intrinsecamente associados à diversidade 

litológico-geomórfica da área.  

O município possui basicamente sete grupos de solos, conforme a lista  contida 

na tabela 06: 

 

Classes Área Total (Km2) % Sobre o Total 

LEd 176,28 60,36 

Cd 42,12 14,42 

Rd 27,57 9,44 

PVe 19,47 6,66 

AQd 13,89 4,75 

LVd 7,27 2,53 

Gd 5,4 1,84 

Sete Classes 292 Km2 100% 

Tabela 6 – Distribuição dos tipos de solos em Aparecida de Goiânia 

 

Baseando-se no Projeto do Zoneamento Ecológico-Econômico da Área do 

Aglomerado Urbano de Goiânia (1994), as principais classes de solos reconhecidas no 

município de Aparecida de Goiânia são os antes denominados Latossolos Vermelho-

Escuros, os Latossolos Vermelho-Amarelos, os Solos Litólicos, os Cambissolos, as 

Areias Quartzosas, os Podzólicos Vermelho-Amarelos e os Gleissolos. Nota-se no 

município, a predominância dos Latossolos, em especial dos Vermelho-Escuro 

distrófico (Led2, Led4, Led5, Led8 e Led10). 

De acordo com o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMPRAPA, 1999), as classes de solos acima referidos podem ser denominadas e 

reagrupadas nas seguintes classes: Latossolos (sub-ordens Latossolo Vermelho e 

Latossolo Vermelho-Amarelo), Neossolos (sub-ordens Neossolos Quartzarênicos, 

Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos hidromórficos), os Cambiossolos, os 

Argissolos e Gleissolos, respectivamente. 
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As características principais dos Latossolos são as grandes espessuras, a 

homogeneidade morfológica vertical, a fraca diferenciação entre os horizontes (A,Bw, 

C), suas estruturas microagregadas, sua elevada porosidade e sua ocorrência 

predominante em posições de topo de relevos suaves. (OLIVEIRA, 1992). Apresentam 

baixa erodibilidade. 

 De acordo com Macedo (1996, p. 140), os latossolos são “solos forte a 

moderadamente drenados, muito profundos (normalmente superiores a 2 m), com 

seqüência de horizontes A, B, e C pouco diferenciados.” Segundo esse mesmo autor, 

“No horizonte B latossólico, os teores de argila permanecem constantes ao longo do 

perfil ou aumentam levemente sem, contudo, chegar a configurar um B textural”, o que 

caracterizaria um nível de limitação para percolação e poderia promover a formação de 

lençóis suspensos ( SALOMÃO, 1999) facilitador de piping. 

 Sobre as cores dos latossolos, Macedo (1996, p. 141) informa que “variam de 

vermelhas muito escuras a amareladas; geralmente são escuras no A, vivas no B e mais 

claras no C. São solos minerais, não hidromórficos, em avançado estágio de 

intemperização, virtualmente destituídos de minerais primários, formados por uma 

mistura, em que predominam óxido hidratados de ferro e, ou alumínio, ou argilo-

minerais.” 

Segundo o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMPRAPA 

(1999), os Latossolos compreendem solos constituídos de material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte 

diagnóstico superficial, exceto H hístico.  

Como se pode observar no mapa, os Latossolos Vermelho-Escuro distróficos 

ocupam a maior área com aproximadamente 176,28 Km2 ou 60,36% do total. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos, como características principais, são solos 

profundos ou muito profundos de seqüência de horizonte A-Bw-C, com  aparência 

relativamente bem individualizada, devido a distinção de cor, especialmente entre os 

horizontes A e B (OLIVEIRA, et al., 1992). 

Em Aparecida, na porção de noroeste a sudoeste destacam-se o Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário e não concrecionário textura argilosa, 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa relevo plano e suave ondulado e 

solos Petroplínticos distróficos Tb textura argilosa relevo plano. Apenas uma pequena 

porção à noroeste pertence a microbacia do córrego Santo Antônio. Representa uma 

área de aproximadamente 7,27 km2 ou 2,53% do total. 
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Os Latossolos em geral não são suscetíveis à erosão linear e prestam-se bastante 

bem à implantação de usos urbanos, desde que bem planejados (OLIVEIRA, 2002). 

Os Cambissolos são solos desde rasos a profundos, possuindo seqüência  de 

horizonte A-Bi-C, com diferenciação de horizontes usualmente modestas, mas variável 

(OLIVEIRA, et al., 1992). Segundo MACEDO (1996, p. 147) os Cambissolos 

“compreendem solos com horizonte “B” incipiente ou Câmbico”.  Esta classe, segundo 

o mesmo autor, “apresenta estágio intermediário de formação se comparada com os 

solos “B” textural ou “B” latossólico”.  

As principais características dos Cambissolos são: teor de argila superior a 15% 

e mais de 20% da fração silte na composição granulométrica; ausência de cerosidade na 

estrutura dos solos; presença de minerais primários menos resistentes ao intemperismo 

(MACEDO, 1996).   

No município, podemos encontrar o Cambissolo apenas em uma área, porção 

sudoeste,  na Serra da Areia, próximo às nascentes do córrego da Mata, afluente do 

córrego Lajinha. Tem-se também uma grande mancha, na porção oeste, que margeia o 

lado direito e esquerdo do córrego Desbarrancado, passando pelo córrego Saco Feio até 

a foz com o Ribeirão Dourados. Na porção sul, uma mancha de Cambissolo, nas 

proximidades da foz do córrego Matinha com o córrego das Lajes. Na porção sudoeste, 

uma mancha desse solo, margeando o lado direito do córrego Lajinha até o Ribeirão 

Dourados. Há ainda, uma mancha considerável na porção leste, próximo às nascentes do 

córrego Grande, afluente direto o Rio Meia Ponte. 

Na área de estudo, podemos observar a presença de Cambissolos na porção 

centro-leste,  margeando o córrego Santo Antônio até a foz com o Rio Meia Ponte. Há 

também a presença desse solo na porção central, próximo às nascentes  do córrego do 

Barreiro, afluente do córrego Santo Antônio. Representam uma área de 

aproximadamente 42,12 km2 ou 14,42% do total. 

Os solos Litólicos apresentam como características principais a grande 

diversificação morfológica, sendo também bastante heterogêneos no que concerne aos 

atributos químicos, físicos e mineralógicos (OLIVEIRA, et al., 1992). 

Segundo Macedo (1996, p. 148) os solos Litólicos “Caracterizam-se por perfis 

pouco desenvolvidos, rasos, com horizonte “A” assentado diretamente sobre a rocha (A, 

R), ou sobre um horizonte “C” de pequena espessura (A,C, R)”. De acordo com esse 

mesmo autor, os solos Litólicos comumente “são formados por teores elevados de 



 118

minerais primários menos resistentes ao intemperismo e blocos de rochas semi-

intemperizadas de diversos tamanhos na massa do solo”. 

De acordo com a nova classificação da  EMPRAPA (1999) os solos Litólicos 

hoje denominados de Neossolos Litólicos distróficos, no município de Aparecida de 

Goiânia, são encontrados na porção sudoeste,  na Serra das Areias, nas nascentes  do 

córrego da Mata, afluente do córrego Lajinha, do córrego Pedra de Amolar, afluente do 

córrego Santo Antônio e no canal da nascente “B” do  córrego Santo Antônio. São 

encontrados também na porção sudoeste, na Serra da Areia, margeando o Ribeirão 

Dourados. 

Os Neossolos Litólicos distróficos presentes na área de estudo, Serra das Areias, 

porção sudoeste, são solos fortemente suscetíveis aos processos erosivos, em virtude de 

sua reduzida profundidade efetiva e da forma de relevo das áreas em que ocorrem. 

Devido às condições topográficas, a pouca profundidade efetiva, os impedimentos 

físicos e forte suscetibilidade à erosão, deve-se evitar sua utilização agrícola, 

preservando-os em condições naturais. Esse solo, corresponde no município  a uma área 

de aproximadamente 27,57 km2 ou 9,44% do total. 

Outro tipo de solo encontrado no município compreende as Areias Quartzosas. 

Segundo Macedo (1996, p. 149) “são solos pouco desenvolvidos, profundos, originários 

de sedimentos areno-quartzosos não consolidados ou de arenitos. A seqüência de 

horizontes é “A” e “C”, de espessura superior a 2 metros, com elevada permeabilidade”. 

As Areias Quartzosas distróficas, hoje são denominadas de Neossolos Quartzarênicos  

(EMPRAPA, 1999). Localizam-se basicamente na parte leste, oeste e sudoeste da Serra 

da Areia. Os Neossolos Quartzarênicos representam em Aparecida de Goiânia uma área 

de aproximadamente 13,89 km2 ou 4,75% do total. 

O Podzólico Vermelho-Amarelo álico, hoje denominado de Argissolo Vermelho 

Amarelo  (EMPRAPA, 1999), compreende, como características principais, solos com 

grande variação em características morfológicas e analíticas, porém com presença 

distintiva de horizonte B textural que diverge do A ou E, seja pela cor, seja pela 

diferença de textura e complementação  marcante de estrutura em blocos, sendo a 

textura argilosa ou muito argilosa (OLIVEIRA, et al., 1992). Os Podzólicos, segundo 

Macedo (1996, p. 145) são solos “caracterizados por um perfil com horizonte B textural. 

Os horizontes apresentam uma acentuada diferenciação de textura, cor e estrutura, 

usualmente com transições abruptas do A para o Bt”. São profundos a moderadamente 

profundos, de cores vermelhas até amarelas no horizonte Bt. O gradiente textural B/A é 
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normalmente superior a 1,5 (MACEDO, 1996). No município é encontrado na poção 

sudeste. Nesta escala não fica evidenciada a presença desse solo na microbacia do 

córrego Santo Antônio. Representa uma área de aproximadamente 19,47 km2 ou 6,66% 

do total. Costumam ser solos bastante suscetíveis à erosão linear pelo forte gradiente 

textural que apresentam e pelo relevo um pouco mais movimentado (SALOMÂO, 1999; 

OLIVEIRA, 2002) 

Os Gleissolos são solos pouco desenvolvidos, situados em terrenos planos, nas 

várzeas dos rios ou depressões, em geral formados a partir de sedimentos aluviais. A 

presença do lençol freático próximo à superfície, durante a maior parte do ano, 

condiciona a formação de um horizonte “A”  escuro, com alta concentração de matéria 

orgânica, parcial ou totalmente decomposta, repousando sobre camadas minerais, com 

alto grau de gleização, em que o ferro apresenta-se reduzido em meio anaeróbico 

(MACEDO, 1996). 

O Gleissolo distrófico aparece em pequenas manchas no município de Aparecida 

de Goiânia. As de maior destaque situam-se à norte, margeando os córregos do Almeida 

e o Santa Rita. Outras duas pequenas manchas localizadas na parte central, uma 

margeando o córrego Tamanduá e a outra margeando o córrego Granada, ambos 

afluentes co córrego Santo Antônio. Tem-se outras duas manchas de solos Glei, na foz 

do córrego Santo Antônio com o Rio Meia Ponte, porção Nordeste. Ao sul, margeando 

o córrego das Lajes, tem-se outra mancha de Glei distrófico. Tem-se ainda outra

ocorrência na porção leste, margeando o córrego Grande. Representa uma área de 

aproximadamente 5,4 km2 ou 1,84% do total. 

Finalizando, a microbacia do córrego Santo Antônio, objeto de estudo desta 

dissertação, possui basicamente quatro grupos de solos, quais sejam: Latossolos 

Vermelhos, Cambissolos, Neossolos Litólicos e Gleissolos, todos distróficos. Nota-se a 

predominância dos Latossolos seguidos pelos Cambissolos; e, em menor proporção, os 

Neossolos Litólicos e em pequenas manchas os Gleissolos. Dada a predominância dos 

Latossolos não era de se esperar problemas erosivos lineares se fossem bem utilizados e 

protegidos em razão de  infra-estrutura, sobretudo de microdrenagem adequada. As 

áreas de solos mais suscetíveis correspondem, na maioria, a áreas protegidas por lei. 

Que deveriam ser respeitadas, evitando-se com isso a instalação de fluxos concentrados 

e o subseqüente desenvolvimento dos focos erosivos. 
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         4.6 - Compartimentação morfopedológica e seu diagnóstico e prognóstico 
erosivo 
 
 

A compartimentação morfopedológica, como mostra o mapa adiante (Figura 12), 

teve como objetivo priorizar a delimitação de unidades espaciais (compartimentos) onde 

substrato, relevo e solos estão explicitamente associados na escala adotada, constituindo 

sistemas morfopedológicos próprios e distintos dos seus vizinhos, permitindo verificar 

as potencialidades diferenciadas que cada compartimento apresenta quanto à instalação 

ou possíveis desenvolvimentos da erosão. 

A compartimentação realizada a partir do cruzamento dos mapas de geologia 

com os de hipsometria, declividade(clinografia) e de solos permitiu identificar três 

grandes compartimentos, denominados de MP (= Morfopedológico) I, II e III.  

A tabela a seguir especifica a área de cada compartimento da microbacia do 

Córrego Santo Antônio: 

Compartimento Área Total (Km2) % Sobre o Total 

MP I 66,89 42,50 

MP II 82,63 52,50 

MP III 7,87 5,0 

 157,39 Km2 100% 

Tabela 7 – Distribuição por área dos compartimentos na microbacia do Córrego Santo 

Antônio 

 

A localização dos compartimentos morfopedológicos, como mostra o mapa, está 

assim definida: 

 

- Compartimento MP I:  

 

Localiza-se desde a porção nordeste, passando pela área central, oeste e sudeste 

da microbacia, margeando o fundo de vale do córrego Santo Antônio, desde o encontro 

com o córrego do Ouro até a foz com o Rio Meia. A altitude varia de 640 a 760 metros.  

Sabendo-se que a área da microbacia do córrego Santo Antônio é de 157,39 

Km2, esse compartimento representa uma área de aproximadamente 66,89 Km2 ou 

42,50% da área total. 
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A geologia é caracterizada por rochas: granada-clorita-moscovita-biotita-quartzo 

xisto feldspáticos e calcíferos com intercalações subordinadas de gnaisses paraderivados 

(hornblenda-biotita-granada gnaisse) e muscovita quartzito.  

A forma presente na área é a de topo convexo e fundo de vale, de dissecação. 

Predominam neste compartimento os Cambissolos distróficos. O grau de suscetibilidade 

desses solos à erosão é variável, dependendo da sua profundidade (os mais rasos tendem 

a ser mais suscetíveis, devido à presença de camada impermeável, representada pelo 

substrato rochoso, mais próxima da superfície), da declividade do terreno, do teor de 

silte e do gradiente textural (GUERRA e BOTELHO, 1998). 

 

- Compartimento MP II: 

 

É o maior dos compartimentos. Representa uma área de aproximadamente 82, 63 

Km2 ou 52,50% da área total. Localiza-se de norte à sul, basicamente na porção oeste, 

onde encontra-se a maioria das nascentes da microbacia do córrego Santo Antônio. A 

altitude varia de 760 - 840 metros.  

É uma área que predominam as rochas do tipo granada-clorita-moscovita-biotita-

quartzo xisto feldspáticos e calcíferos com intercalações subordinadas de gnaisses 

paraderivados (hornblenda-biotita-granada gnaisse) e muscovita quartzito.  

Neste compartimento há uma predominância dos Latossolos, principalmente o 

Latossolo Vermelho-Escuro. De acordo com Guerra e Botelho (1998, p.184) “Os 

Latossolos de um modo geral, apresentam reduzida suscetibilidade à erosão”.  Segundo 

os autores “A boa permeabilidade e drenabilidade e a baixa relação textural B/A (pouca 

diferenciação no teor de argila do horizonte A para o B garantem, na maioria dos casos, 

uma boa resistência desses solos à erosão.” 

 

- Compartimento MP III: 

 

 Localiza-se na porção sudoeste, na Serra das Areias. A altitude varia de 840 – 

960, sendo portanto a área mais alta dessa microbacia. É nesse compartimento que 

encontra-se as nascentes do córrego Santo Antônio. É o menor dos compartimentos com 

uma área de aproximadamente 7,87 km2 ou 5,0% do total. 
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É uma área em que predominam as rochas do tipo quartizitos micáceos com 

intercalações subordinadas de quartzo-muscovita xistos, sericita xistos, grafita xistos, 

filitos e quartzitos ferruginosos.  

 Predomina nesse compartimento o Neossolo Litólico distrófico. Segundo Guerra 

e Botelho (1998, p. 190) “Devido a pequena espessura desses solos, o fluxo d´água em 

seu interior é precocemente interrompido, facilitando o escoamento em superfície, 

gerado pela rápida saturação do solo, e em subsuperfície, na zona de contato solo-

rocha”. De acordo com os autores citados “Tal situação pode responder pela ocorrência 

de processos erosivos e, mais especificamente, de deslizamentos, se agravando as 

encostas mais íngremes e desprovidas de vegetação”. 

Corroborando os autores acima citados, SALOMÃO (1999) lembra que a 

geologia associada à pedologia e às condições topográficas favorece os processos 

erosivos em virtude de sua reduzida profundidade efetiva e da forma de relevo das áreas 

em que ocorrem. Naturalmente, é uma área suscetível a ravinas e não suscetível a 

voçoroca, pois a cobertura pedológica apresenta profundidade relativamente pequena. 

Os processos erosivos por ravinamento ocorrem especialmente condicionados à 

declividade das encostas e à determinada forma de ocupação, que favorece a 

concentração das águas de escoamento superficial. Em geral, as ravinas são pouco 

profundas, com maior incidência de sulcos, tendo em vista a resistência ao 

aprofundamento da erosão, imposta pelas camadas subsuperficiais do perfil do solo. Em 

geral, as áreas de ocorrência desta classe de suscetibilidade são caracterizadas por 

declives relativamente elevados, permitindo, com relativa facilidade, a concentração das 

águas pluviais, associadas a solos pouco profundos, por exemplo, os solos Litólicos 

presentes nesta compartimentação morfopedológica. 
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