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RESUMO

O processo histórico de ocupação e uso das terras no bioma Cerrado tem sido
acompanhado por diferentes taxas e níveis de conversão de sua cobertura vegetal.
Levantamentos recentes indicam que aproximadamente 50% da sua cobertura original já
foram transformados pela agricultura e pecuária em escala industrial. Este processo de
ocupação em Goiás tem início com a mineração, ainda no século XVIII. Contudo, as
primeiras políticas de desenvolvimento só começam a acontecer a partir de 1940, no
Governo de Getúlio Vargas, sendo que as principais transformações das paisagens do
bioma Cerrado advem do uso da terra em grande escala, o que passa a acontecer
efetivamente a partir da década de 1960, com o Plano de Metas implantado no Governo de
Juscelino Kubitschek. Em face desta dinâmica histórica de uso e ocupação, ora avançando
por sobre áreas de alta vulnerabilidade natural, é que o Cerrado experimenta uma grande
perca de qualidade ambiental. Assim, em solo goiano, o trecho médio do Rio Araguaia
apresenta um estoque de sedimentos arenosos na ordem de 200 milhões de toneladas,
enquanto que a bacia hidrográfica do Rio Vermelho, em particular, apresenta uma perda
estimada de sedimentos siltico/argiloso/ano na ordem de ~ 2.000.000 de toneladas. Dentro
deste contexto, este trabalho, com base em dados de campo, censitários e imagens orbitais
de diferentes épocas e resoluções, integrados e analisados através de técnicas de
geoprocessamento e modelagem de cenários, buscou identificar, para a totalidade da bacia
do Rio Vermelho (aproximadamente 11.000 km2), diferentes níveis de vulnerabilidade
natural (tendo por referência o mapeamento da entropia do relevo e dos principais padrões
tectônicos e fisiográficos), em relação aos processos de ocupação, em quatro períodos
distintos (1976, 1987, 2002 e 2008). Até o momento, 65% da área total da bacia já foram
convertidos, sendo que o passivo ambiental, em torno de rios, lagos e nascentes, é de
aproximadamente 40% das áreas consideradas sob proteção permanente. Especificamente
para as áreas de maior vulnerabilidade, este passivo é da ordem 9%. A análise de dois
momentos de ocupação, i.e. 1976 (início) e 1987 (fim) sugere que a fertilidade do solo e
frentes de ocupação já estabelecidas são fatores determinantes para os destinos da bacia no
que concerne o avanço da ocupação antrópica.
Palavras-chave: vulnerabilidade, uso e ocupação, modelagem dinâmica, bioma Cerrado.

ABSTRACT

The historical process of occupation and land use in the Cerrado biome has been
accompanied by different rates and conversion levels. Recent surveys indicate that about
50% of the original Cerrado cover has been already converted to large-scale agriculture. In
Goiás, this process started with the mining activity, in the early XVIII century. However,
the first governmental development policies start only in the early 40’s, under the govern
of Getulio Vargas, and only in the 60’s, with the goals set by President Juscelino
Kubitschek, became trully effective. In face of the historical land use dynamics, eventually
over highly vulnerable areas, the Cerrado suffered a significant loss in environmental
quality. An example in this direction is the medium Araguaia basin, which presents a stock
of sandy sediments of about 200 million tons, in part fed by the upper Rio Vermelho basin,
where sediment loss reaches 2 million tons a year. Within this context, this study, based on
field, census, and orbital data (from different acquisition periods and with different
resolutions), integrated and analyzed via GIS and scenario modelling techniques, pursued
the identification, for the total area of the Rio Vermelho basin (nearly 11,000 km2), of
different classes of natural vulnerability (relying on the mapping of entropy levels, as well
as on tectonic and physiografic patterns), relatively to the occupation process, in four
distinct periods (1976, 1987, 2002 e 2008). Approximately 65% of the basin area has been
converted, which caused a severe environmental impact, affecting ~40% of the permanent
protected areas (mainly around springs, lakes, and rivers), as well as ~9% of highly
vulnerable areas. The occupation analysis for two distinct periods, i.e. 1976 (start) and
1987 (end), suggests that soil fertility and occupation fronts already established are the
dominant factors controlling the basin fate, with new occupations being directed and
concentrated along the main road network.
Key-words: vulnerability, land-use, dynamic modelling, Cerrado biome.
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APRESENTAÇÃO

A presente tese de doutorado, realizada no âmbito do Programa de Pesquisa e PósGraduação em Ciências Ambientais, segue o estilo de tese em formato de artigos científicos e
foi organizada da seguinte forma: 1) Introdução - onde consta uma descrição geral do tema
tratado na tese, a problematização apresentada em forma de questões científicas, bem como as
hipóteses e os objetivos; 2) Desenvolvimento da tese, que compreende três artigos, resultados
direto da pesquisa, os quais buscam responder as perguntas que norteiam este doutorado; 3)
Considerações Gerais, onde são integrados todos os resultados obtidos no desenvolvimento da
tese; 4) Apêndices - onde constam os documentos cartográficos referentes aos mapas de
cobertura e uso das terras para bacia hidrográfica do Rio Vermelho para quatro períodos:
1976, 1987, 2002 e 2008.
A revisão de literatura, os procedimentos metodológicos, os resultados e as
discussões constam dos artigos, elaborados de forma integrada e sequencial.
O primeiro artigo - ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL DA
PAISAGEM EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES NÍVEIS DE OCUPAÇÃO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO VERMELHO, ESTADO DE GOIÁS – foi elaborado
considerando a totalidade bacia hidrográfica do Rio Vermelho como recorte espacial, tendo
em vista sua importância quanto à ocupação e ao uso da terra, e estar totalmente inserida no
bioma Cerrado. Utilizando-se de dados altimétricos disponibilizadas por meio do projeto
Global Digital Elevation Model (Aster/GDEM), e considerando-se operações de vizinhança
em uma matriz de convolução quadrada de dimensão (n x n), cuja célula central é classificada
conforme a probabilidade da mesma ocorrer em outros locais da área compreendida pelo
MDE procedeu-se à determinação das entropias do relevo, as quais foram diretamente
correlacionadas a diferentes classes de vulnerabilidade natural da paisagem.
O segundo artigo - EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO VERMELHO, ESTADO DE GOIÁS - foi desenvolvido tendo o
primeiro artigo como base, cujas variáveis e parâmetros analisados e validados foram
utilizados na compreensão da dinâmica de ocupação e uso da terra do Cerrado na bacia
hidrográfica do Rio Vermelho para os anos de 1976, 1987, 2002 e 2008. Especificamente,
este artigo buscou compreender o avanço da área convertida relativamente às diferentes
classes de vulnerabilidade. Assim, foi possível tanto o entendimento da dinâmica de
ocupação, bem como avaliar o passivo ambiental gerado, em função da atividade antrópica
em áreas de elevada vulnerabilidade natural e/ou de proteção permanente.

14
O terceiro artigo - OCUPAÇÃO E USO DA TERRA NA BACIA DO RIO VERMELHO:
ARTICULAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS “NATURAIS” E “ANTRÓPICAS” – teve por
referência tanto as variáveis naturais discutidas no primeiro artigo, quanto o entendimento da
dinâmica de ocupação (e impactos resultantes) obtido com o primeiro artigo. Especificamente,
a partir de uma ferramenta de modelagem dinâmica utilizando e considerando dois tempos
conhecidos, i.e. T1 (tempo início – ano de 1976) e T2 (tempo fim – ano de 1987) buscou-se a
compreensão das articulações que ocorrem entre as variáveis naturais e antrópicas no
processo de ocupação e uso das terras, com vistas à melhor parametrização da modelagem
dinâmica para cenários futuros de conversão de paisagens no bioma Cerrado.
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1 INTRODUÇÃO
O Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul, com uma área de
aproximadamente 2.000.000 de km² (24% do território nacional), é reconhecido
mundialmente como um dos mais importantes ecossistemas em face da sua biodiversidade
(RATTER et al., 1997; MYERS et al., 2000) e recursos hídricos (COSTA et al., 2003; LIMA;
SILVA, 2008).
Inserido neste bioma com mais de 70% de sua área, a região Centro – Oeste,
compreende 18,8% do território nacional e abriga cerca de 11,6 milhões de habitantes (IBGE,
2000). Destes, o Estado de Goiás, com 340.117,60 Km², encontra-se quase em sua totalidade
inserido no Cerrado, ocupando aproximadamente 20% da área total desse bioma. Em Goiás,
2.174,85 mil hectares (~6% do estado) são ocupados com lavouras temporárias ou
permanentes, as pastagens ocupam 19.404,69 mil hectares (~57% do estado), sendo que deste
total, 15% correspondem às pastagens naturais e as matas naturais ocupam 3.774,65 mil
hectares (~11% do estado) (IBGE, 1997; SANO, 2008).
Em fato, o Cerrado, como um todo, passa por um acelerado processo de
conversão de sua cobertura vegetal, conforme indica o mapeamento realizado no âmbito do
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira PROBIO (SANO et al., 2010), cujos dados mostram uma redução da cobertura vegetal
remanescente deste bioma na ordem de 42% (~ 800 mil km2).
O processo histórico de ocupação tem início com a mineração, a partir da
descoberta do minério de ouro no séc. XVIII, nos estados de Goiás e Mato Grosso
(PALACÍN; AUGUSTA, 1994; 1995; ESTEVAM, 1998). Entretanto, as primeiras políticas
de desenvolvimento no Cerrado surgem apenas a partir de 1940, no Governo de Getúlio
Vargas, com a criação do Projeto de Colonização nos Cerrados e com o estabelecimento de
colônias agrícolas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Ceres, em Goiás (SHIKI, 1997).
Transformações da paisagem em larga escala acontecem efetivamente a partir da década de
1960, com o Plano de Metas implantado no Governo de Juscelino Kubitschek, sendo que é
neste contexto de desenvolvimento, modernização e integração do território brasileiro que o
Cerrado experimenta taxas crescentes de conversão da cobertura vegetal natural voltada à
agricultura e pecuária em escala industrial.
Portanto, o modelo de ocupação e uso do Cerrado, segue os moldes de conversão
da cobertura vegetal com vistas para a prática de agricultura e pecuária em áreas cada vez
maiores, na tentativa de elevar a capacidade de produção de grãos e de lotação bovina para a
produção de carne e leite, bem como efetivar a posse de áreas rurais, desencadeando
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problemas ambientais em diferentes níveis e nas mais variadas escalas (MIZIARA;
FERREIRA, 2008; KLINK; MACHADO, 2005).

Em face desta dinâmica histórica de ocupação, ora avançando por sobre áreas de
alta vulnerabilidade natural, é que o Cerrado passa por grande perca de qualidade ambiental,
seja do ponto de vista abiótico (solo e água) e/ou biótico (fauna e flora), econômica, com a
perca da capacidade de suporte de produtividade, e social, principalmente por conta dos
impactos sobre a agricultura familiar, em particular no âmbito dos programas de
assentamentos, que buscam a fixação dos povos do Cerrado na zona rural.
Desta forma, este trabalho, baseado em uma ampla gama de dados de campo,
censitários e satelitários, integrados e analisados em um ambiente de sistemas de informações
geográficas, bem como em uma plataforma de modelagem dinâmica (Dinâmica EGO), teve
por objetivo identificar, para a bacia hidrográfica do Rio Vermelho no Estado de Goiás, as
paisagens mais vulneráveis do ponto de vista natural (i.e. aquelas com maior entropia de
relevo) e os processos de ocupação e uso das terras sobre estas paisagens. Especificamente, e
de forma inovadora, buscamos correlacionar os elementos da paisagem natural,
principalmente aqueles diretamente relacionados à Geologia da área, à qual estão
subordinados o padrão tectônico, as formas de relevo, o solo e a rede de drenagem, com as
variáveis antrópicas, representadas pelo uso das terras e infraestrutura associada.
Conforme mostrado na (Figura 1), estas relação constituem uma matriz, na qual
cada célula corresponde à um cenário de vulnerabilidade. Por exemplo, na célula identificada
pela sequência de algarismos 1111, o primeiro número, 1, identifica áreas de baixa entropia
(i.e. alta vulnerabilidade natural), o segundo número, 1, corresponde à uma superfície de
cimeira entre 800 e 1080 metros de altitude, o terceiro número, 1, corresponde às áreas com
granito-gnaisses aflorantes, e o quarto número, 1, corresponde às áreas de uso sobre pastagens
nativas. Esta área, apesar da baixa entropia, pode ser considerada como em estado de
equilíbrio, haja vista a geologia cristalina e o uso de baixo impacto. Contudo, a mesma
situação, com apenas a mudança de uso de pastagem natural para pastagem cultivada (i.e.
célula básica 1112), que resulta em solos mais compactados, torna a área bastante vulnerável,
principalmente aos processos de inundação. Em particular, esta é situação da Cidde de Goiás,
Patrimônio Histórico da Humanidade, em constante estado de risco e alerta.
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Figura 1.1 – Classes de vulnerabilidade da paisagem a partir da análise integrada de elementos
naturais e antrópicos

Com base neste modelo conceitual, procedeu-se à modelagem da paisagem, com o
objetivo de se entender a influência de cada variável, antrópica ou natural, no processo
dinâmico de ocupação da bacia hidrográfica do Rio Vermelho. Na alta bacia, por exemplo, o
processo histórico de ocupação produz cerca de ~ 2.000.000 de toneladas de sedimentos
siltico/argiloso que entram no sistema hidrológico anualmente, que causam, entre outros, o
aterramento do solo em fundos de vales, assoreamento e contaminação dos sistemas fluviais e
lacustres, desestabilização de cóluvios em encostas, perca da camada fértil de solo e cheias
recorrentes. Neste contexto, esta tese de doutorado buscou responder às seguintes questões:

1 – Na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, como se dá a distribuição das classes
de vulnerabilidade natural da paisagem? (esta pergunta é respondida pelo primeiro artigo);
2 – Como as classes de vulnerabilidade se relacionam às principais litologias e
padrões tectônicos? (esta pergunta também é respondida pelo primeiro artigo);
3 – A ocupação e uso da bacia se deram em fases distintas? Como a dinâmica e
taxas de ocupação variaram ao longo do tempo e do espaço? (estas perguntas são respondidas
pelo segundo artigo);
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4 – Como a conversão e ocupação da bacia se processaram em relação à
vulnerabilidade natural das paisagens? (esta pergunta também é respondida pelo segundo
artigo);
5 – Com base nos processos históricos e padrões de ocupação é possível
identificar, através da modelagem dinâmica da paisagem, os principais vetores de conversão?
(esta pergunta é respondida pelo terceiro artigo).
Esta pesquisa, por sua vez, centra-se em torno das seguintes hipóteses:

1 – A entropia é um indicador consistente da vulnerabilidade natural da paisagem;
2 – Áreas de baixo potencial erosivo podem apresentar vulnerabilidades elevadas;
3 – A ocupação da bacia priorizou, progressivamente, áreas de baixa e média
vulnerabilidade;
4 – A ocupação de áreas de média e alta vulnerabilidade constitui uma boa
estimativa do passivo ambiental na bacia do Rio Vermelho;
5 – A influência de cada variável, natural ou antrópica, pode ser determinada a
partir de modelagem logística, tendo por base a taxa e os padrões de ocupação (históricos e
em curso).
Quanto aos objetivos principais desta tese, estes abrangem:

1 – Obtenção de mapas de vulnerabilidade natural, à escala da paisagem, a partir
de análise de entropia derivada de modelos digitais de elevação;
2 – Validação e refinamento das classes de vulnerabilidade a partir da análise
integrada de dados de campo (lito-estruturais) e imagens orbitais;
3 – Organização de mapas de ocupação e uso das terras na bacia, à escala de
1:100.000, para quatro períodos distintos: 1976, 1987, 2002 e 2008;
4 – Análise dos processos de ocupação em relação às classes de vulnerabilidade
natural das paisagens;
5 – Análise dinâmica da paisagem, conforme intervalos conhecidos, i.e. T1(tempo
início) e T2(tempo fim), e taxas e padrões de ocupação mapeados.
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2 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL DA PAISAGEM EM RELAÇÃO
AOS DIFERENTES NÍVEIS DE OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
VERMELHO, ESTADO DE GOIÁS1
2.1 INTRODUÇÃO

O Estado de Goiás, com 340.117,60 Km², encontra-se completamente inserido no
bioma Cerrado, representando, portanto, cerca de 20% dos estimados dois milhões de Km²
deste importante bioma. Os terrenos Arqueanos que sustentam o bioma Cerrado, localizados
em território goiano, perfazem cerca de 20.000 km² do chamado “Maciço de Goiás”,
recobrindo uma faixa entre 16º e 14º de latitude sul e 49º a 51º de longitude oeste, desde a
cidade de Mossamedes, ao sul, até Santa Terezinha de Goiás, ao norte, dos quais,
aproximadamente, 80% são complexos granito-gnáissicos e 20% greenstone belts
(TEIXEIRA, 1981; MONTALVÃO, 1985; RESENDE, 1998; HARD et al., 2005). Podemos
dizer que o “maciço de Goiás” carrega uma alta geodiversidade, em função de uma história
geológica muito antiga, a qual imprimiu características morfológica, pedológica e de
estruturação tectônica e hidrológica peculiares. Por isso, possui alto potencial mineral
(TOMAZZOLI, 1985; FORTES, 1995); RESENDE, 1998), associado, principalmente, às
rochas supracrustais e figura, desde o início da história de ocupação do Cerrado, como
principal atrativo da mineração, que teve seu início com a descoberta do minério de ouro, já
no séc. XVIII (ESTEVAM, 1998).
A bacia hidrográfica do Rio Vermelho, foco deste estudo, localiza-se na região
oeste do Estado de Goiás, ocupando uma área de 10.824,60 km², dos quais, aproximadamente
5.000 km² encontram-se sobre terrenos arqueanos granito-gnáissicos e greenstone belts. Por
outro lado, toda a parte baixa e média da bacia, o que equivale a aproximadamente 50% da
sua área, tem no seu arcabouço geológico uma cobertura detrítica-laterítica de idades
Terciárias/Quaternárias, sedimentos arenosos da formação Araguaia do Quaternário e
depósitos arenosos inconsolidados de planície aluvial de idade holocênica (VALENTE,
2007). Aliada a esta complexa história geológica, ressalta-se a longínqua e impar história de
ocupação e uso da terra nesta bacia, a qual remonta à exploração dos depósitos aluvionares de
metais metálicos a partir do século XVIII (SILVA, 1982; ESTEVAM, 1998), cujos severos
impactos ambientais ao sistema hidrológico são hoje evidentes.
Este trabalho, que tem por referência o entendimento de que os processos
morfogenéticos estão intrinsicamente associados à dinâmica de evolução natural da superfície
terrestre (CHRISTOFOLLETI, 1979), bem como à interdependência de alimentação e
1

- Artigo submetido à Revista Brasileira de Geomorfologia
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retroalimentação entre as inúmeras variáveis envolvidas no processo da construção da
paisagem natural (CREPANI et al., 1996; 2004), buscou avaliar as possíveis relações entre
entropia do relevo e vulnerabilidades naturais e antrópicas para esta região do bioma Cerrado.
Especificamente, procedeu-se à avaliação dos processos de ocupação e uso das terras e suas
repercussões nas vulnerabilidades naturais da bacia (CASSETI, 1981), ao mesmo tempo em
que avaliamos o significado e correlação da entropia do relevo no contexto das variáveis
naturais identificadas e caracterizadas, e respectivas respostas ao maior ou menor trabalho
geomorfológico. Nossos resultados, ainda que preliminares, fornecem subsídios orientadores
para formulação de políticas públicas para a gestão territorial e ambiental dos municípios que
integram a bacia hidrográfica do Rio Vermelho.

2.2 ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do Rio Vermelho, localizada no limite oeste do Estado de
Goiás, ocupa uma área de 10.824,60 km² entre os municípios goianos de Cidade de Goiás
(alta bacia) e Aruanã (baixa bacia), entre os paralelos 14°55’ e 16°20’ Sul e os meridianos
50°00’ e 51°30” Oeste. Intersectam seus limites, os municípios de Goiás, Aruanã, Matrinchã,
Britânia, Jussara, Santa Fé de Goiás, Fazenda Nova, Novo Brasil, Buriti de Goiás, Faina e
Itapirapuã (totalmente inserido na bacia) (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Mapa de localização da bacia do Rio Vermelho no Estado de Goiás, com destaque para
os municípios que intersectam ou integram os seus limites
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2.2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS

Na área de estudo, os terrenos arqueanos, configurados pelo Maciço de Goiás,
com seus granito-gnáisses e greenstone belts, sustentam toda a média e alta bacia,
apresentando uma proporção areal aproximada de 80% para os granitos-gnáisses e 20% para
os greenstone belts, em cotas variando entre 450 e 850 metros tem sua contribuição nos
trabalhos de (DRAGO et al., 1981; LESSA SOBRINHO; ANDRADE, 1997; BAÊTA Jr. et
al., 1978,1998; SOUZA et al., 1999; TEIXEIRA, 1981); já para os greenstone belts os
trabalhos de (TASSINARI; MONTALVÃO, 1980; TOMAZZOLI, 1985; RESENDE et al.,
1998; HARD et al., 2005).
De

uma

forma

geral,

os

gnaisses,

paleoproterozóicos,

e

granitos,

neoproterozóicos, se concentram na porção oeste da bacia, nas regiões dos municípios de
Novo Brasil, Faz. Nova, Jussara e Itapirapuã, os gnáisses, granitos e quartzitos ao sul, na
região da cidade de Goiás, e os greenstone belts, a leste. Uma cobertura detrítico-laterítica,
em forma de um terraço suspenso, acompanha os sistemas fluviais principais a partir da região
do distrito de Uva e a cidade de Itapirapuã, margeando os rios Uva, Itapirapuã e Vermelho
(HARD et al., 2005; VIEIRA, 2003; VALENTE, 2007; BAYER, 2010). Ao norte e noroeste
da bacia, observams uma ampla cobertura de sedimentos arenosos de composição quartzoza
da Formação Araguaia, altamente lixiviados, sustentando cotas de 230 a 200 metros (VIEIRA,
2003). Nesta região, o Rio Vermelho desenvolve uma ampla planície de inundação associada
à paleocanais e à um complexo sistema lacustre, com cotas de 200 metros, de depósitos
síltico-arenosos holocênicos.

2.2.2 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

Geomorfologicamente, a bacia hidrográfica do Rio Vermelho constitui-se em uma
depressão fechada ao sul (logo acima do povoado de Areias), ponto de vergência de litologias
dos greenstone belts e os quartzitos da Serra Dourada, na região denominada de Cabeça de
Touro, e aberta a noroeste, com cotas máximas de 600 metros e mínimas de 200 metros. A
nordeste limita-se com estruturas lineares (direções de N55ºW), com cotas entre 600 e 850
metros, sustentadas pelas Serras de Santa Rita, associadas ao greenstone belts (homônimo),
cujos litotipos, dobrados e falhados, vão de metassedimentos a metavulcânicas. A sudeste, e a
sul, limita-se com a Serra Dourada, com cotas entre 800 e 1080 metros e relevo tipo Hog
Back, sustentada por uma sequência de quartzitos, xistos e metaconglomerados de idades
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proterozóicas, em cujo front se desenvolve um espesso colúvio, de uma matriz composta por
areias e seixos de quartzos, o qual avança por sobre a bacia na forma de pequenos leques.
A rede hidrológica apresenta-se sob forte controle tectônico, apresentando padrão
dendrítico, tendo no Rio Vermelho seu principal sistema fluvial, cujas nascentes e foz, às
cotas de 900 metros e 220 metros, respectivamente, definem uma direção preferencial ESEWNW. Na alta bacia, o fluxo do Rio Vermelho segue o contato estrutural definido por falhas
entre os granitos-gnáisses do Complexo Uvá e os metassedimentos do greestone belt de Santa
Rita, sendo os seus principais afluentes o Água Limpa, pela esquerda, e o Ferreira, pela
margem direita.
A estruturação geomorfológica da bacia se dá, de sudoeste para nordeste, com
grandes quantidades de canais intermitentes e nascentes instaladas nos cóluvios do sopé da
Serra Dourada. Por se tratar de rios que tem seus fluxos sobre um pavimento rochoso de
rochas duras, e sob controle tectônico, apresentam canais com uma série de rupturas de
declive ao longo dos cursos, formando pequenas cachoeiras. A tectônica impressa no mosaico
litológico que integra a bacia do Rio Vermelho apresenta um padrão de lineamento
predominante de direção N 20° W, N 20° E e N – S (VIEIRA, 2003; VALENTE, 2007;
BAYER, 2010). Segundo (HARD, 2005), excluída a superfície de cimeira, representada pela
Serra Dourada e pelos greenstone belts, com cotas superiores a 800 metros, a bacia apresenta
três superfícies de aplainamento SA1, SA2 e SA3, da mais antiga para a mais recente, com
cotas de 600 metros, 500metros e 400 metros, respectivamente. Especificamente em relação à
superfície SA3, representada pelos vales encaixados, se encontra instalado o sistema
hidrológico atual.
Para (LATRUBESSE et al., 2006) a bacia apresenta um sistema denudacional
composta por Superfícies regionais de aplainamento para alta bacia com HB-ED (Estrutura
Dobrada formando Hogbcks) ao sul, SRAIIIA-MC(mfo) (Superfície de Aplainamento IIIA
em cotas de 700 e 800 metros sobre rochas cristalinas com morros e colinas com sistema de
dissecação muito forte a Sudeste da alta bacia, SRAIVC1(fr) (Superfície de Aplainamento
IVC entre cotas de 250 e 400 metros desenvolvidas sobre rochas pré-cambrianas sob fraca
dissecação e MC(m) (Morros e Colinas com média dissecação) a Sudoeste, para baixa bacia
SRAIVC2-LA(mfr) (Superfície de Aplainamento IVC com cotas de 250 a 400 metros sob
rochas cristalinas e lagos associados com fraco processo de dissecação), PFm (Planície fluvial
meandriforme – para o baixo Vermelho) e PFba (Planície fluvial com bancos acrescidos –
associado ao sistema do baixo Rio Água Limpa) ao Norte da bacia.
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2.2.3 ASPECTOS PEDOLÓGICOS

De um modo geral, o sistema pedológico da bacia hidrográfica do Rio Vermelho
apresenta um saprolito com espessuras entre 2 e 3 metros, de caráter caolínico, de cor
esbranquiçada, altamente lixiviado e friável. Em relação aos terrenos arqueanos, às cotas de
400 metros, bem como aos cóluvios do front da Serra Dourada, em cotas de 650 metros,
predomina uma matriz arenosa, com uma cobertura superficial de seixos quartzosos. Sobre as
meta-ultramáficas, em cotas entorno de 500 metros, desenvolve-se um saprolito ferruginoso
de matriz argilosa. Em áreas localizadas na alta, média e, de forma mais restrita, baixa bacia,
ocorre uma ampla cobertura laterítica, com espessura aproximada de 3 metros, (LACERDA
FILHO; FRASCA, 2008) a descrevem como Formações Superficiais de caráter ferruginoso
constituídas por cóluvios e alúvios, conglomerados oligomíticos com seixos de quartzito e
lateritos autóctones com carapaças ferruginosas. Enquanto que na baixa bacia, um saprolito
arenoso, com matriz de areia quartzoza média a fina, bem selecionada, de alta permeabilidade
e porosidade, sustenta uma superfície plana, em cotas de 230 metros, sobre os sedimentos da
Formação Araguaia. Nestas áreas também podem ser observados níveis de laterita nodular,
geralmente a partir de 2 metros de profundidade, provavelmente associada à intensa dinâmica
da flutuação do freático frente ao regime de precipitação, estes solos originam das mais
diversas rochas sob condições de climas tropicais, profundos com as sequências de horizontes
A, B e C pouco diferenciados (LOPES, 1984; EMBRAPA, 2006).

2.2.4 ASPECTOS CLIMÁTICOS
Segundo (CAMPOS et. al., 2001), a configuração topográfica do Estado de Goiás
influencia diretamente na distribuição das temperaturas e precipitações médias mensais, na
medida em que se constata valores maiores de pluviosidade e valores menores de temperatura
nas áreas de maior altitude posicionadas a leste, e menores indices de pluviosidade e maiores
temperatura nas áreas rebaixadas inseridas no planalto, ou então nas áreas posicionadas ao
longo dos vales dos rios Araguaia/Vermelho, Paranã e Paranaíba. (PEREIRA, 2008) apresenta
média anual para o intervalo de 1999 a 2008 de 1281,3 mm e temperatura mínima média de
19,7ºc e temperatura máxima média de 32,5ºc
Em geral, temperaturas médias mensais mais elevadas predominam no mês de
dezembro, com valores entre 23 e 26º C, representando a estação verão. A posição latitudinal
de Goiás (entre 13 e 19o Sul), sua proximidade com a região Amazônica e sua

24
continentalidade, favorecem a atuação da massa Equatorial Continental que, ao penetrar no
Estado de Goiás através das Depressões Interplanálticas dos Rios Araguaia e Paranã,
proporciona o aumento generalizado das temperaturas (CAMPOS et al., 2001).
Especificamente em relacao à bacia hidrográfica do Rio Vermelho, inserida no setor noroeste
do estado de Goiás e sob influência da Depressão Interplanáltica do Rio Araguaia, esta se
caracteriza pela presença de altas temperaturas ao longo do ano, com médias mensais
variando de 23 a 28ºC (com temperaturas mínimas e máximas de 20º C e 32º C,
respectivamente).
Quanto ao comportamento espacial e temporal das pluviosidades no Estado de
Goiás, este apresenta grande variação, com precipitações médias entre 1mm, durante o
periodo seco (junho a agosto), e 450 mm, durante o periodo mais chuvoso (dezembro a
marco). Especificamente em relação à bacia do Rio Vermelho, valores médios mensais (2000
a 2010) de 0,00 a 38,72 e 397,94 a 161,66 mm foram observados nos meses de junho a agosto
e dezembro a março, respectivamente (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Precipitação média mensal (2000 a 2010) para toda a região delimitada
pela bacia do Rio Vermelho (dados TRMM)
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2.2.5 ASPECTOS HIDROLÓGICOS

Com base nos dados de cota e vazão disponíveis para a estação Balneário
Cachoeira Grande, aproximadamente 3 Km a jusante do sitio urbano da Cidade de Goiás, o
regime hidrológico do sistema da bacia do Rio Vermelho se caracteriza por picos definidos de
enchentes e vazantes acompanhando, em parte, as precipitações da região (Figura 2.3). É
importante ressaltar que os altos valores altimétricos da bacia, associados às rochas do
embasamento cristalino, favorecem a presença de fluxos concentrados, em curto espaço de
tempo, em resposta às precipitações.

Figura 2.3 – Relação entre cota (Rio Vermelho, Balneário Cachoeira Grande, Cidade de Goiás) e
precipitação, para o período entre 1996 e 2002 (média mensal)

2.2.6 ASPECTOS DE USO E OCUPAÇÃO

Em geral, a dinâmica de ocupação do território goiano seguiu o padrão nacional,
ou seja, do leste para o oeste, e do sul para o norte, com a instalação de núcleos de
povoamento resultantes de processos históricos marcantes, como as bandeiras no século XVII
e a descoberta de ouro no século XVIII (SILVA, 1982; ESTEVAM, 1998). No séc. XIX, com
o declínio da mineração, o território goiano passou ser a ocupado pelo gado – que vinha
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acompanhando a mineração, e uma agricultura de subsistência – “o roçado”. As regiões sul e
sudoeste do estado foram as preferencialmente ocupadas pelos núcleos familiares que
passaram a ocupar os “espaços vazios” deixados pela mineração desde o século XVII
(MARTINS, 1997), haja vista apresentarem topografia plana, resultado de uma cobertura
sedimentar, solos com boa fertilidade natural, associados aos depósitos de basaltos da bacia
do Paraná, e grandes áreas de Cerrado aberto (pastagem natural). A partir das décadas de 40 e
50, a região Centro-Oeste e o Estado de Goiás, em particular, passam por profundas
transformações, em função das políticas de interiorização do desenvolvimento e integração
nacional (ANACLETO; MIZIARA, 2006).
Este e o caso da bacia do Rio Vermelho importante centro de áreas para
mineração com lavra de ouro sobre os greenstone belts, das metaultramáficas e granitos para
revestimento, seixos rolados e areia para construção civil e mais de 50% de seu subsolo
encontra se em fase de Alvara de Pesquisa Mineral para os mais variados bem mineral junto
ao 6º DS – DNPM-GO (6º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral do Estado
de Goiás). Já do ponto de vista de uso para agropecuária de acordo com INCRA (2011) –
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -, o estado de Goiás conta com 288
projetos de assentamento Rurais, sendo que 22 destes se encontram na alta bacia hidrográfica
do Rio Vermelho somente em território do município de Goiás e demais projetos de
assentamentos espalhados pelos dez municípios restantes que integram a bacia.
Predomina na área como um todo sem concorrente o uso para pecuária com três
padrões distintos de pastagens: Um mosaico que associa pastagem e remanescentes para alta
bacia, uma pastagem com padrão geométrico bem definido evidenciando um uso com maior
padrão tecnológico para baixa bacia e uma zona de transição mesclando os dois padrões na
média bacia. Desta forma a bacia tem mais de 65% da cobertura vegetal convertida (Figura
2.4).
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Figura 2.4 – Cobertura e uso do solo na bacia do Rio Vermelho em 2008

2.3 DESENHO EXPERIMENTAL

Inicialmente, e considerando a totalidade da área abrangida pela bacia
hidrográfica do Rio Vermelho, foi organizada uma base de dados geográficos vetoriais (ex.
limites, drenagens, estradas, etc)2 e satelitários (imagens Landsat 5 – TM, cenas 239/70 e
239/71, obtidas em agosto de 2008), a partir dos quais elaborou-se o mapa de cobertura e uso
do solo (Figura 2.4), validado através de três etapas principais de campo (junho, novembro e
dezembro de 2010).
Para fins de análise, e tendo por base a relação direta entre hipsometria,
geomorfologia e arcabouço geológico, a bacia do Rio Vermelho foi dividida em quatro
domínios principais: Superfície de cimeira (1.050 a 800 metros), sustentada pelos greenstone
belts de Santa Rita e quartzitos da Serra Dourada; Superficie de aplainamento SA1 (800 a 600
metros), com relevo ondulado a fortemente ondulado, sob forte controle tectônico, definida
pelos gnáisses, cóluvios do Hog Back Serra Dourada, metaultramáficas e partes arrasadas dos
greenstone belts; Superfície de aplainamento SA2 (600 a 450 metros), definida por granitos,
gnáisses, cobertura detríto laterítica e Superfície de aplainamento SA3 (450 a 220 metros),
2

Disponíveis através do Sistema de Informacoes Estasticas e Geograficas para o Estado de Goias (SIEG:
www.sieg.go.gov.br/)
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associada às coberturas detríticas laterítica e sedimentos arenosos da Formação Araguaia, bem
como sedimentos inconsolidados de idades holocênicas da planície aluvial (Figura 2.5).

Figura 2.5 – Variação hipsometrica na bacia do vermelho (dados SRTM), comparativamente às
superfícies de aplainamento e lineamentos estruturais

Em relação à declividade, esta foi dividida nas seguintes classes, de 0 – 8,0%, 8,1
- 20%, 20,1 - 45% e > 45%, onde hipsometria, declividade e superfície de aplainamento se
relacionam da seguinte forma: predomínio da declividade de 0 a 8,0% na faixa hipsométrica
baixa e processos erosivos relacionados a Superfície de Aplainamento mais recente – SA3;
8,1 – 20% relacionada principalmente à hipsometria média e Superfície de Aplainamento
SA2; 20,1 – 45% associada à hipsometria alta e Superfície de Apalainamento SA1; > 45%,
em áreas com altos valores hipsometricos, relacionados às superfícies de cimeira.
Especificamente para a elaboração do mapa de entropia do relevo,

foram

utilizadas as imagens topográficas disponibilizadas por meio do projeto Global Digital
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Elevation Model (Aster/GDEM), que realizou o processamento de 1,3 milhões de imagens
adquiridas ASTER, cobrindo a superfície terrestre entre as latitudes de 83° norte e 83° sul. Ao
todo, o mosaico Aster/GDEM é composto por 22.895 imagens de 1° por 1°, apresentando
resolução espacial de 30 metros e acuidade planimétrica e altimétrica de 30 e 20 metros,
respectivamente (RODRIGUES et al., 2010). Com base nestes dados altimétricos, e
considerando-se operações de vizinhança em uma matriz de convolução quadrada de
dimensão (n x n), cuja célula central é classificada conforme a probabilidade da mesma
ocorrer em outros locais da área compreendida pelo MDE, procedeu-se ao cálculo da entropia,
conforme a equação (1):

=
sendo que

é a probabilidade de uma determinada célula de altitude

(1)
ocorrer

em uma matriz quadrada de convolução N, de n x n células.
Em seguida aplicou-se a fórmula de cálculo de entropia, apresentada na equação
(2):

= −∑
sendo que

(2)

é a entropia calculada através do somatório dos produtos dos

logaritmos naturais (ln) por suas respectivas probabilidades .
As operações matemáticas necessárias para o mapeamento da entropia foram
implementadas no sistema de informações geográficas ArcGIS 9.3, através do qual todo o
processamento foi realizado de forma automática. De posse do mapa de entropia do relevo,
foram realizados cruzamentos topológicos, com o intuito tanto de validar o método
propriamente dito, quanto avaliar as áreas de vulnerabilidade potencial indicadas pelo mapa
de entropia.

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O mapa de entropia do relevo é mostrado na figura 6, em relação ao qual é
importante ressaltar que, quando analisado como um produto separado das demais variáveis
que compõe o sistema natural (geologia, relevo, solo, clima, tectônica, uso), serve apenas
como indicativo da energia potencial disponível para produzir trabalho gemorfológico.
Especificamente, valores de entropia elevados correspondem àquelas áreas em que houve um
grande aporte (e distribuição) de energia, gerando significativos processos erosivos. Como
consequência, temos terrenos aplainados, áreas estabilizadas e, em geral, áreas de baixa
vulnerabilidade natural, com o predomínio de processos pedogenéticos sobre os
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morfogenéticos, à exemplo do que ocorre na baixa bacia, zona do exutório, umbral de parada
dos processos geomorfológicos. Por outro lado, áreas com baixa entropia caracterizam os
terrenos com grande diversidade altimétricas e, portanto, com grande quantidade de energia
potencial disponível no sistema, capaz de desencadear processos erosivos e induzir alta
vulnerabilidade natural.
Em relação à distribuição dos valores de entropia (Figura 2.6), são possíveis as
seguintes constatações gerais: 1) a classe de entropia baixa (<-0,75) prevalece na alta bacia,
associada à superfície de cimeira, ao sul, leste e oeste, em cotas entre 1050 e 800 metros,
associadas às estruturas que se encontram sob forte controle tectônico, como é o caso do Hog
back Serra Dourada e a Serra de Santa Rita; 2) entropias médias (-0,50 a - 0,75), associadas
aos sopés destas superfícies – fronte do Hog back da Serra Dourada, junto às estruturas
lineares dos greenstone belts e porções da alta bacia associadas à Superfície de Aplainamento
SA1 (regiões sul, leste e oeste), em cotas entre 800 e 600 metros; 3) entropia média a alta (0,25 a -0,50) encontrada junto às estruturas lineares com direcionamento norte – sul,
associadas à Superfície de Aplainamento SA2, em cotas entre 600 e 450 metros, e ao norte, na
foz do sistema associado à Superfície de Aplainamento SA3, em cotas entre 450 a 230
metros; 4) entropia alta (-0,25 a 0), associada à Superfície de Aplainamento SA3 e ocupando
toda baixa bacia, bem como permeando, através dos vales, em cotas de 230 a 450 metros, a
alta e média bacia.

Figura 2.6 – Mapa de entropia do relevo para a bacia do Rio Vermelho, Goiás-GO
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Especificamente, na região sul - sudeste da bacia do Rio Vermelho observa-se
uma forte correlação entre o mapa de entropia e a vulnerabilidade da paisagem, onde a classe
de entropia baixa, associada aos terrenos arqueanos do Complexo Uvá e aos quartzitos da
Serra Dourada, bem como à intensa movimentação tectônica, atuam no controle dos processos
erosivos. Em fato, o predomínio de um sistema hidrológico dendrítico e escoamento
superficial concentrado, resultados de uma superfície de aplainamento antiga (SA1), com
cotas acima de 550 metros, sugerem significativa atividade geomorfológica e alta
vulnerabilidade natural, conforme ilustra a (Figura 2.7).

Figura 2.7 – Região sudeste da bacia (alta hipsometria), com destaque para o perfil do saprólito em
várias posições na superfície de aplainamento SA1

Contudo, é interessante observar que nestas áreas, situadas em classes de entropia
baixa e média - baixa, há também a inércia do sistema natural (LATRUBESSE et al., 2006),
com persistência das formas de relevo ao longo do tempo, o que resulta em baixa
vulnerabilidade. Este é o caso de áreas sustentadas por rochas cristalinas, com ocupação e uso
predominantemente de baixo impacto (parques, pastagens naturais, pastagens cultivadas, e
pequena agricultura, com uso de “roçado” e tração animal), à exemplo das áreas situadas ao
sul da bacia.
Boa correlação entre entropia e vulnerabilidade também é encontrada na região
oeste da bacia, situada sobre a Superfície de Aplainamento SA2 e sustentada por litótipos de
idades Tercária/Quaternária (Cobertura Detrítica Laterítica). Nesta região, predominam as
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classes de alta entropia e baixa vulnerabilidade a trabalhos geomorfológicos (Figura 2.8), haja
vista cotas moderadas (~ 330 metros), saprólito acima dos dois metros de espessura, relevo
plano, vertentes com rampas retas e longas, fundo de vales chatos, escoamento superficial
difuso e predomínio de processos de iluviação.

Figura 2.8 – Superfície de Aplainamento SA2, região noroeste da bacia, com o predomínio de
hipsometrias médias

Por outro lado, a região leste, também sobre a superfície SA2 (hipsometria
média), apresenta baixa correlação entre entropia e vulnerabilidade. Nesta região, dominada
por gnáisses e granitos (terrenos Arqueanos), dos quais resultam um espesso saprolito
caolínico de matriz arenosa e friável (> 2 metros de profundidade), com um nível superficial
pedregoso (seixos de quartzo), o escoamento superficial concentrado gera áreas de
vulnerabilidade a processos erosivos (ravinas e boçorrocas), apesar do predomínio das classes
de entropia média a alta e processos de ocupação de baixo impacto (pastagem natural) (Figura
2.9).
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Figura 2.9 – Superfície de Aplainamento SA2 (hipsométria média), predomínio de pastagens nativas,
classes de entropia media a alta e vulnerabilidade a processos erosivos

Na região norte (Superfície de Aplainamento SA3), caracterizada pelos
sedimentos arenosos da Formação Araguaia, dos quais resultam espesso saprolito (> 5 metros
de profundidade) com matriz arenosa (quartzosa) de boa porosidade e permeabilidade, e por
um intenso processo iluviação, em função de cotas hipsométricas baixas (abaixo de 300
metros), relevo plano, vales encaixados e um sistema hidrológico associado à paleocanais e
lagos, há o predomínio das classes de alta entropia, em geral associadas a baixas
vulnerabilidades, principalmente nas áreas distantes do sistema fluvial. Contudo, as áreas
próximas à foz do Rio Vermelho, podem apresentar alta resposta morfogenética e
vulnerabilidade, haja vista a diversidade de usos (principalmente pastagens cultivadas e
irrigadas e uso para recreação, em épocas de temporadas) e intervenções sobre os mosaicos de
paleocanais, canais ativos e sistemas lacustres não associados aos canais fluviais.
Conforme a figura 2.10, os sete municípios que apresentam as maiores proporções
de área na classe de entropia baixa estão associadas aos terrenos arqueanos (Greenstone belts,
granitos-gnáisses e quartzitos) e um forte controle téctônico: Goiás (26.505,529 ha), Faina
(6.732,012 ha), Faz. Nova (4555,349 ha), Novo Brasil (2.185,600 ha), Jussara (1255,775 ha),
Buriti de Goiás (1341,440 ha) Itapirapuã (595,793 ha), em seguida vem Santa Fé (241,254 ha), Matrinchã (61,230 ha), o que representa aproximadamente 4,01 % de área da bacia. A
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Cidade de Goiás, em particular, Patrimônio Mundial da Humanidade, encontra- se encravada
no entorno de mais de vinte e seis mil hectares de áreas com alta vulnerabilidade da paisagem,
conforme a classe de entropia baixa, agravados por ocupações feitas de forma inadequada,
principalmente ao longo da planície de inundação do rio Vermelho. Em fato, e tendo por base
a análise integrada do mapa de cobertura e uso da terra, topografia e a rede de drenagem, bem
como a legislação ambiental vigente, estima-se um passivo ambiental de aproximadamente
sete mil hectares neste município, cujos impactos mais evidentes são perda de solo,
acumulação de sedimentos no leito do rio, solo raso com pequena capacidade de retenção de
água, além das recorrentes cheias e enchentes, potencializadas por precipitações intensas e
concentradas. Exemplo mais marcante neste sentido, foi a tragédia ocorrida no dia 31 de
dezembro de 2001, quando 140,9 mm de chuva (AGIM, 2002), aproximadamente 45% do
total para dezembro de 2001 que foi de 327,11 mm (dados TRMM), concentrados em pouco
mais de 08 horas de precipitação, das 21:00 hs do dia 30 ás 05:00 horas do dia 31 com um
retardo de chegada desta água ao canal principal de 04 hs , causou enchente de grandes
proporções, que destruiu ou danificou parte significativa do acervo histórico. Tivesse este
evento de precipitação iniciado as 17 h 00 min hs do dia 30, portanto com 04 horas antes, de
acordo com o retardo do escoamento pluvial de 04 h 00 min para chegar ao canal principal o
evento catastrófico teria ocorrido de madrugada, e não por volta de 09 h 00 min da manhã,
vidas, principalmente, teriam sido perdidas.

Figura 2.10 – Classes de entropia (%) por município e conforme superfícies de aplainamento
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2.5 CONSIDERAÇÕES
Este estudo buscou dimensionar a fragilidade do sistema natural da bacia do Rio
Vermelho, Estado de Goiás. Neste sentido, procedeu-se à análise integrada dos dados acerca
da caracterização física do sistema, da dinâmica de uso e ocupação do solo e da entropia do
relevo.
Em geral, foi possível constatar uma boa correlação entre as classes de entropia
com o amplo conjunto de variáveis naturais (rochas, solos, tectônica, dados morfométricos de
compartimento do relevo e o sistema hidrológico) e antrópicas (ocupação e uso da terra)
considerados, bem como com os diferentes níveis de vulnerabilidade do mosaico de paisagens
que estas variáveis determinam e estruturam.
Embora a alta bacia, onde predomina as classes de baixa entropia (i.e. maior
energia potencial disponível), seja mais suscetível à atuação de processos morfogeneticos e,
portanto, mais vulnerável à ocupação, áreas da baixa bacia, principalmente aquelas próximas
à Foz do Rio Vermelho, merecem atenção e proteção, haja vista a ocorrência de cheias e
processos de assoreamentos de canais, paleocanais e lagos. Em fato, e considerando que os
processos de alimentação e retroalimentação conectam a bacia como um todo, sedimentos e
contaminantes gerados na alta bacia, irão contaminar, aterrar e provocar o reajuste do nível de
base nas áreas da baixa bacia, afetando, entre outros, a biodiversidade aquática.
Ainda em relação à região da foz da bacia, com áreas altamente niveladas pelos
processos erosivos, é importante ressaltar o fato de ter sido possível identificar, apesar da
escala trabalhada (1:100.000) e do reduzido compartimento a que se restringe a faixa fluvial,
áreas com entropia média, coerentes com o complexo sistema fluvial desenvolvido entorno do
canal principal do Rio Vermelho.
Assim, e ainda que os nossos resultados também indiquem a necessidade de um
maior refinamento (aumento de escala) e realização de cruzamentos adicionais entre entropia,
variáveis naturais e dinâmicas de uso da terra, fica evidente o potencial do mapa de entropia
do relevo como ferramenta importante para identificar áreas mais vulneráveis à ocupação (i.e.
sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos de terras), bem como avaliar, em diferentes
escalas, áreas com energia potencial disponível para realização de trabalho geomorfológico.
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3 EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DA TERRA DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO VERMELHO, ESTADO DE GOIÁS

3.1 INTRODUÇÃO

A ocupação do bioma Cerrado tem início com as bandeiras, no século XVII, e a
descoberta de ouro, no século XVIII (SILVA, 1982; ESTEVAM, 1998). O processo histórico
de ocupação da mineração apresenta-se como primeira frente de produção do Cerrado no solo
goiano, em especial com a descoberta do minério de ouro já no séc. XVIII, nos estados de
Goiás e Mato Grosso (PALACÍN; AUGUSTA, 1994; 1995; ESTEVAM, 1998). A bacia
hidrográfica do Rio Vermelho, em particular, experimentou um rápido processo de conversão
do Cerrado, em razão da grande quantidade de ocorrências de mineralizações auríferas de
aluvião, haja vista sua configuração geológica, propícia aos depósitos de minério de ouro
associados aos “greenstone belts de Santa Rita e Faina” (TEIXEIRA, 1981; MONTALVÃO,
1985; TOMAZZOLI, 1985; FORTES, 1995; RESENDE, 1998; HARD et al., 2005).
O ouro, minerado de forma desordenada e irregular, ocasionou severos prejuízos
ao sistema fluvial e ao meio ambiente. Cicatrizes da atividade de mineração ocorrida naquela
época ainda hoje podem ser verificadas, tais como, estruturas lineares formando valas para
lavagem do cascalho, denominadas de catas (local de remoção dos depósitos de seixos
mineralizados) e mudanças do canal do rio. A esta época, os processos de ocupação, tendo
como frente pioneira a mineração, já dominavam paisagens de alta vulnerabilidade (VIEIRA
et al., 2012) produzindo desgastes no meio natural, em específico na parte superior da bacia
do Rio Vermelho, a montante onde se localiza o centro urbano da Cidade de Goiás, centro
irradiador dos avanços de ocupação. Nessa área, os processos geomorfológicos têm alto
controle sobre a dinâmica fluvial (LATRUBESSE et al., 2009), fato do qual decorre as
enchentes recorrentes que colocam em alto risco a população e o acervo arquitetônico da
cidade tombada pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade em 2001.
Os impactos ambientais gerados a esta época estavam atrelados ao sistema
produtivo de então, ou seja, mineração, pecuária e agricultura. Em face da mineração, outras
atividades como pecuária e agricultura foram se desenvolvendo nas colônias em razão do
grande distanciamento, das dificuldades de abastecimento e o elevado valor de mercadorias.
Em contrapartida, essas atividades produtivas na pecuária e agricultura atenuaram a crise do
processo de ocupação (MIZIARA; FERREIRA, 2008).
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No séc. XIX, com o declínio da mineração, o Cerrado goiano passa a ser ocupado
com mais efetividade pelo gado e uma agricultura de subsistência. Antes, apoio à mineração,
a agropecuária passa a dominar a paisagem, criando as condições para a fixação dos núcleos
familiares herdados dos primeiros processos de ocupação.
A partir das décadas de 1940 e 1950, a região Centro-Oeste e o Estado de Goiás,
em particular, passam por profundas transformações, em função das políticas de interiorização
do desenvolvimento e integração nacional (ANACLETO; MIZIARA, 2006). Com a
introdução de mecanismos de incentivo à expansão da fronteira agrícola em meados da
década de 1970, com o POLOCENTRO (Programa Nacional de Desenvolvimento para o
Centro Oeste) juntamente com a criação pelo Estado de Goiás da Agência Rural, no governo
de Ari Valadão (1978 - 1982), a ocupação do Cerrado goiano é alçada a um novo patamar.
Desta forma, a presente pesquisa se propõe a investigar a dinâmica de ocupação e
uso da bacia do Rio Vermelho, Cerrado goiano, em quatro recortes temporais distintos, tendo
por referência as áreas de vulnerabilidade natural identificadas em VIEIRA et al., 2012.
Assim, e a partir da análise das mudanças na paisagem natural, buscar-se-á avaliar a
sustentabilidade do meio ambiente frente aos processos de antropização em curso na bacia do
rio vermelho.

3.2 ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do Rio Vermelho, localizada na região oeste do Estado de
Goiás, principal afluente pela margem direita do Rio Araguaia, possui uma área de
aproximadamente 10.824,60 Km², situada entre os municípios goianos de Cidade de Goiás
(alta bacia) e Aruanã (baixa bacia) (paralelos 14°55’ e 16°20’ Sul e os meridianos 50°00’ e
51°30’ Oeste). Compreende parcialmente os limites municipais de Goiás, Aruanã, Matrinchã,
Britânia, Jussara, Santa Fé de Goiás, Fazenda Nova, Novo Brasil, Buriti de Goiás, Faina e
totalmente o município de Itapirapuã (Figura 3.1).
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Figura 3.1 – Localização da bacia do Rio do Vermelho (região noroeste do estado de Goiás)

A base econômica da bacia hidrográfica do Rio Vermelho é dominada pela
pecuária, a qual faz uso de diferentes padrões de qualidade de pastagem cultivada. Por outro
lado, a agricultura, de subsistência, é restrita a um grande número de projetos de
assentamentos. Importante ressaltar que a bacia do Rio Vermelho se projeta como palco de
um novo ciclo da mineração, haja vista a grande quantidade de Alvarás de Pesquisa emitida
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – 6º Distrito – Goiânia - GO.

3.3 DESENHO EXPERIMENTAL

Tendo em vista a elaboração de mapas de cobertura vegetal natural e classes de
usos da terra referente à bacia hidrográfica do Rio Vermelho, foi organizada uma base
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composta por imagens orbitais (LANDSAT MSS e TM) referentes ao período de agosto de
1976, 1987, 2002 e 2008.
As séries temporais foram escolhidas de tal forma a levantar as premissas do
padrão de conversão do uso e cobertura da terra para a bacia do Rio Vermelho, sendo: 1976, o
ponto de partida (marco zero da análise); 1987, avaliar a década de 80 como década que
marca o período de grande conversão da cobertura vegetal natural; 2002, consolidação da
ocupação e uso da bacia pelas atividades agropecuárias; e 2008, período de confirmação do
processo de consolidação da ocupação da bacia hidrográfica do Rio Vermelho.
O processo de classificação da cobertura natural e antrópica para a bacia do Rio
Vermelho iniciou-se com a aquisição das imagens LANDSAT MSS para o ano de 1976,
através do portal do sítio do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE - seção de catálogo de
imagens - http://www.dgi.inpe.br/CDSR/). A partir da aquisição das imagens orbitais MSS,
239/70 e 239/71 (órbita/ponto), foram realizados o georreferenciamento e construção do
mosaico, bem como recorte da imagem MSS para o limite da área aqui tomada como objeto
de análise. Em seguida, estas imagens foram classificadas por meio do método de
classificação supervisionada máxima verossimilhança (MAXVER) com duas classes
resultantes, i.e. remanescente (vegetação natural) e uso antrópico, as quais foram
detalhadamente revistas e editadas.
Para a elaboração do mapa de uso da terra para os anos de 1987, 2002 e 2008 foi
utilizada a classificação não supervisionada e imagens LANDSAT 5 TM. Foi utilizado como
apoio durante a interpretação visual, com vistas a identificar as variações das fitofisionomias
do Cerrado na área de estudo, o mapeamento da cobertura vegetal do Estado de Goiás
resultante do projeto PDIAP (Programa de Identificação de Áreas Prioritárias para
Conservação da Bio-Geodiversidade no Estado de Goiás - 2002) (SCARAMUZZA et al.,
2008; SANO et al., 2008).
Em relação à matriz de erro, foi utilizado o arquivo vetorial (shapefile) da
classificação para o ano de 2008 e os pontos de controle de campo, cujo objetivo foi de
verificar a acurácia da classificação supervisionada do uso e cobertura vegetal da terra
realizada para a bacia hidrográfica do Rio Vermelho referente ao ano de 2008. Para tal
procedimento, foi realizada intersecção com os pontos de campo e o shapefile da classificação
supervisionada para anexar as informações das duas tabelas em uma, agrupando, dessa forma,
os atributos dos pontos em campo com as classes obtidas pelo mapeamento de uso da terra,
sendo elas: agricultura, água, bancos de areia, pastagem, perímetro urbano, pivôs e Vegetação
natural. Após a intersecção, atribuímos a numeração 0 (zero) para as classes de campo que
não coincidiam com a classificação e -1 para as classes que coincidiram. Por fim, contam-se
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os pontos com numeração -1 e dividi esse valor pelo número total de pontos para cada classe
da classificação supervisionada.
Em uma tentativa de se estimar a perca de sedimentos em áreas de classe de
entropia média a média-baixa (VIEIRA et al., 2012) frente ao uso e de tal forma testar a
hipótese de que existe uma forte correlação entre vulnerabilidade natural e entropia da
paisagem, optou-se uma área teste na alta bacia para cálculo da perda de solo através de um
método de coleta de dados direto. Já para avaliarmos o estoque de carga de fundo armazenada
na calha do sistema hidrológico elegemos o curso médio do Rio Vermelho.
Desta maneira, foi selecionada uma microbacia do Rio Uganda, afluente pela
margem esquerda do Rio Vermelho, aqui denominada de microbacia sede Srº Oleriano, Faz.
Mangueira, localizada no município de Goiás, cujo canal de primeira ordem havia sido
represado. Conforme levantamentos dos dados de construção (1981) e dragagem dos
sedimentos capturados pela barragem até 2011, e considerando a área da microbacia
envolvida, estimou-se o volume total removido, em toneladas/hectares/ano.
Para o cálculo de volume utilizamos da seguinte fórmula:
=

(1)

Onde: V= Volume de sedimento; A= Área represada da microbacia; Pm=
espessura média dos sedimentos capturados pelo represamento.
De posse do volume de sedimentos aplicamos:
=

(2)

Sendo: T= Tonelagem dos sedimentos; V= Volume dos sedimentos capturados
pelo represamento; d = Densidade média dos sedimentos (silte/argila).
Consideramos, para efeito de cálculo, uma densidade média de 1,7 para os
sedimentos siltico-argilosos.
Para a estimativa de carga de fundo, selecionamos um segmento do canal do Rio
Vermelho (corpo geológico arenoso), modelado por um corpo hipotético (retangular)
projetado em seção transversal. Em seguida, delimitou-se o segmento do canal através de uma
linha base (referência), coincidente com o eixo do depósito aluvionar que se pretende avaliar.
Isto feito dragou-se todo o sedimento inconsolidado que se encaixava neste corpo, delimitado
para o ano de 2008, cuja reposição foi conferida em 2009. Também foi levantado todo o canal
a montante para verificação da dinâmica de entrada de carga de fundo no canal, i.e. se
proveniente da bacia ou contribuição de sedimentos advindo da instabilidade de canal ou de
dunas ativas em movimento.
Estabelecidos estes parâmetros, utilizamos da seguinte fórmula matemática:
=

(3)
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Onde: V= Volume de sedimento; A = Área do corpo hipotético considerado; pm =
Espessura média dos sedimentos.
Em seguida aplicamos:
=

(4)

Onde: T= Toneladas; V=Volume de sedimentos; d = Densidade média;
consideramos d~1,3 para os sedimentos quartzosos.
Todos os procedimentos metodológicos envolvidos nesse estudo estão detalhados
no fluxograma abaixo (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Fluxograma esquemático dos dados e procedimentos utilizados na elaboração desse
estudo

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.4.1 ANÁLISE DA CONVERSÃO DA PAISAGEM NA BACIA DO RIO VERMELHO

Conforme os mapas de usos e de cobertura da terra obtidos nesta pesquisa, para o
ano de 1976, a vegetação remanescente era predominante, cobrindo uma área de
aproximadamente 7.531 Km² (69,6%), enquanto a pastagem (cultivada e natural) ocupava
3.261 Km² (30,1%), principalmente à jusante da bacia, região localizada na superfície
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suavemente ondulada à plana, em cotas abaixo de 350 metros, com dissecação do relevo
média a muito fraca. Ou seja, relevo com baixos valores de declividade, de 0 a 3,0%, sobre
rochas das Formações TQDL e Araguaia com tectônica encoberta (BAYER, 2010;
VALENTE, 2007; VIEIRA, 2003), não refletida nas formas de superfície de terreno,
predominância de solos Latossolos Vermelhos e Neossolos Quartzarênicos (Figura 3.3a).
No período entre 1976 a 1987, praticamente em uma década, a bacia experimenta
uma rápida conversão, da ordem de 2,70% ao ano, o que corresponde a aproximadamente
300,00 km² (Figura 3.3B). Já para o período entre 1987 a 2002, esta taxa cai para 0,26%
(~28,8 km² ao ano), taxa esta que se repete para o período de 2002 a 2008. Ou seja, a bacia do
Rio Vermelho experimenta o “boom” de conversão da cobertura vegetal entre 1976 a 1987,
tendo-se o ano de 1987 como marco da consolidação de ocupação, período este que coincide
com o Programa de Desenvolvimento do Cerrado – POLOCENTRO, iniciado na década de
1970.

Figura 3.3 – Mapa de uso e cobertura vegetal da terra para a bacia hidrográfica do Rio Vermelho para
os anos de 1976 (A) e 1987 (B)
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Ainda que o processo de conversão do Cerrado na bacia do Rio Vermelho tenha
predominado sobre áreas sustentadas por uma topografia plana, região da baixa bacia, áreas
estas que permitiam o emprego de aumento do padrão tecnológico (motomecanização e
calcário para correção da acidez do solo), a partir de 1987, o processo de ocupação na bacia
hidrográfica do Rio Vermelho ocorre de forma generalizada, incluindo a ocupação de áreas
impróprias, como aquelas situadas na alta bacia, com topografia movimentada e solos mais
rasos, bem como áreas encharcadas e planícies de inundações, i.e. terraços fluviais na baixa
bacia.
O processo de ocupação deu-se preferencialmente ao longo da rodovia GO 173,
que liga os municípios goianos de Jussara a Britânia, a partir de vias secundárias com padrões
geométricos retangulares, em relação às quais a conversão da cobertura vegetal ocorreu
preferencialmente até distâncias de 1 km da malha viária. O aumento da conversão do
Cerrado neste período tendeu a avançar a partir dos principais eixos viários existentes, como
por exemplo, a GO 324, que liga a cidade de Jussara ao distrito de Jascilândia norte da bacia,
e a GO 173, ramificação da G0 070, no limite oeste da bacia, conectando as cidades de Santa
Fé, Britânia e Aruanã.
A alta bacia do rio Vermelho é composta por um relevo altamente movimentado,
sob forte controle tectônico. Concentra-se nas regiões sul e sudeste da bacia,
predominantemente em suas bordas, em topos de morros, encostas de serras, morros e colinas,
as maiores proporções de vegetação natural, em geral fragmentada em polígonos irregulares
sem um padrão geométrico definido.
Por outro lado, as áreas ocupadas na alta bacia sobre solos férteis desenvolvidos
(região de rochas máficas), possuem forte controle para o uso do solo devido a variável
topográfica, um impedimento natural para o ano 1976, a qual passa a ser ignorada na década
seguinte, 1980.
Consolida-se, desse modo, o processo dinâmico de ocupação nos municípios de
Goiás, Faina, Fazenda Nova, Novo Brasil, Buriti de Goiás e nas proximidades dos núcleos
urbanos, os quais estão localizados em compartimentos topográficos com maiores amplitudes
altimétricas, inclusive em áreas com vertentes de alta declividade e topos de morros.
Embora o projeto de Integração Nacional da Marcha para o Oeste, a partir da
década de 1940, tenha buscado impulsionar e incentivar a colonização de áreas distantes dos
grandes centros urbanos (BEZERRA, 2004; MARTINS, 2009), o processo dinâmico de
ocupação da bacia do Rio Vermelho até 1976 se deu de maneira incipiente, ainda que a área
convertida à época já fosse significativa, em torno de 30 %. Predominava então, a pecuária
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extensiva em pastagens naturais e em propriedades latifundiárias, onde a paisagem como um
todo, se mantinha em bom estado de equilíbrio natural.
Esta ocupação “moderada” pode ser entendida como um reflexo direto da
transferência da capital para a nova cidade de Goiânia, no ano de 1937, o que causou uma
retração no sistema produtivo, uma vez que a cidade de Goiás, centro das decisões políticas
do Estado e portal de entrada da bacia do Rio Vermelho, agora ficara relegada a um segundo
plano no cenário das decisões políticas.
Verifica-se então, a ocupação para a agricultura nas planícies de inundação e em
terraços fluviais (Figura 3.3b). Em consequência a esta dinâmica de ocupação, passa a ocorrer
o empobrecimento dos solos, com o surgimento de processos erosivos acarretados pela
aceleração do trabalho geomorfológico, colocando em risco o equilíbrio do sistema
hidrológico da bacia hidrográfica devido ao acúmulo de sedimentos e contaminantes ao longo
de quase toda a bacia do Rio Vermelho.
É importante estabelecer a correlação entre o rebaixamento do lençol freático,
com o desaparecimento do sistema lacustre (lagos), fortemente associado ao processo de
conversão do Cerrado. Em fato, é perceptível, no mapeamento realizado, a quantidade de
lagos que desapareceram entre os anos 1976 a 1987 ao longo da GO 324, que liga Jussara ao
distrito de Jascilândia.
Em paralelo ao desenvolvimento do oeste goiano, em particular aquele
representado pela bacia do Rio Vermelho, a conversão de áreas nativas de Cerrado deu-se de
forma acelerada. Em uma década, entre 1976 a 1987, aproximadamente 30% da bacia foi
incorporada ao novo sistema produtivo, com áreas de pastagens cultivadas passando de 30%
em 1976 para 60 % em 1987 (Figura 3.4).
A bacia hidrográfica do Rio Vermelho, altamente preservada na década de 70,
apresenta atualmente em torno de 65% de ocupação por agricultura de subsistência e
pastagem cultivada. A evolução da ocupação e uso da terra para a bacia é apresentada na
tabela 3.1.
Por outro lado, nos períodos seguintes, i.e. de 1987 a 2002 e de 2002 a 2008, a
ocupação da bacia do Rio Vermelho se estabiliza, em torno de 6% e 2%, respectivamente
(Tabela 3.1). Em média, uma taxa de conversão de 3% ao ano entre 1976 e 1987; de 0,4%
entre 1987 a 2002; e ainda menor entre 2002 a 2008, correspondendo a apenas 0,3%. Em fato,
este declínio nas taxas de conversão das áreas naturais corrobora para o entendimento de que
a partir do ano de 1987 começa a consolidação do processo de ocupação, cujo marco de
confirmação situa-se em torno de 2002, conforme esclarece os mapeamentos do uso e
cobertura da terra para a bacia do Rio Vermelho (Figuras 3.3b, 3.5a e 3.5b).
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Figura 3.4 – Evolução da ocupação e uso das terras na bacia do Rio
Vermelho, entre o período de 1976 a 2008
TABELA 3.1: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E USOS DAS TERRAS NA BACIA DO RIO
VERMELHO.

Anos
1976
1987
2002
2008

Pastagem
Cultivada (km²)
3.261
6.226,892
6.920,091
7.143,076

Pastagem
Cultivada (%)
30,1
57,526
63,96
65,99

Remanescente
(km²)
7.531
3.983,550
3.641,356
3.460,587

Remanescente
(%)
69,6
36,805
33,64
31,97

O mapa de uso da terra de 2008 (Figura 3.5b) indica uma área convertida de
aproximadamente 7.103,89 Km², ou seja, 65,50% da área total da bacia ocupados com
pastagens cultivadas, ocupação esta que avançou também sobre áreas com alta declividade, de
>45º e entre 25º e 45º, áreas de APP (Área de Proteção Permanente) e de RL (Reserva Legal)
(figura 5b). Especificamente no que diz respeito às APPs, aproximadamente 40,31% destas
foram convertidas. Em relação às áreas com declividades superiores à 45º, a ocupação chega a
44,62%, enquanto que áreas com declividades entre 25º a 45º a ocupação é de
aproximadamente 8,18%.
De acordo com o que foi apresentado pelos mapeamentos do uso da terra e
análises recentes de campo na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, a pecuária predomina
como um todo, sem concorrente, apresentando três padrões distintos de pastagens: Um
mosaico que associa pastagem e remanescentes para a alta bacia; pastagem com padrão
geométrico bem definido evidenciando um uso com maior padrão tecnológico para a baixa
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bacia; e uma zona de transição, mesclando os dois padrões supracitados na média bacia
(Figura 3.5).

Figura 3.5 – Mapa de uso e cobertura vegetal da terra para a bacia hidrográfica do Rio Vermelho para
os anos de 2002 (A) e 2008 (B)

Conforme dados do IBGE para o ano de 2006 (IBGE, 2006), bem como dados de
campo, a lotação bovina, com o aumento do padrão tecnológico para o uso de pastagens
cultivadas predominando sobre as pastagens naturais, oscila de 0,936 a 1,289 cabeças por
hectare ano para o município para Britânia, de 0,741 a 0,935 para Itapirapuã, e de 2,410 a
3,609 para Novo Brasil, respectivamente para a baixa, média e alta bacia (Figura 3.6).
Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que as regiões que o (IBGE, 2006)
aponta como de maior capacidade de suporte pecuário, ou seja, de 2,410 a 3,609 cabeças
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animal hectare/ano, tratam-se justamente das regiões que devido à geologia de rochas
cristalinas e compartimentos geomorfológicos movimentados resultam em apresentar uma
conversão com padrão geométrico disforme, levando a uma paisagem interdigitada, composta
por pastagem cultivada, remanescente e pastagem natural.

Figura 3.6 – Lotação bovina nos diferentes municípios que integram a bacia do Rio Vermelho

Barcelos (1996) apresenta uma lotação bovina de 0,80 unidade animal/ano/hectare
como a capacidade de suporte das pastagens cultivadas no Cerrado. Zimmer e Correa (1993)
informam que esta lotação se deve ao mal uso de altas taxas de população animal, o que leva a
algum nível de degradação. A isto se somam a falta de adubação e de manutenção
(WERNER, 1984; SANZONOWICZ, 1986; MACEDO; ZIMMER, 1993; MACEDO, 1995;
OLIVEIRA et al., 1997; MACEDO, 2005; MUELLER; MARTHA JR., 2008). Podemos
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observar, figura 6, que as maiores capacidades de suporte se encontram na alta bacia,
primeiras áreas a serem ocupadas, portando pastagens cultivadas com mais de 30 anos de uso.
Faz-se ressaltar que, apesar do avanço das áreas de pastagens cultivadas, as
pastagens naturais são ainda de grande importância, uma vez que nos meses de agosto a
novembro o gado depende desse sistema, possibilitando desta forma o repouso e,
consequentemente, maior durabilidade das pastagens cultivadas.
Em desacordo com o Código Florestal Brasileiro, a bacia do Rio Vermelho
apresenta significativos passivos ambientais, conforme mostram a tabela 3.2 e 3.3. Já a figura
3.7 (correlação entre Passivo Ambiental e pastagem cultivada por município) evidência a forte
correlação entre uso de pastagem cultivada e passivo ambiental.

TABELA 3.2. PASSIVO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO VERMELHO – RIOS, LAGOS,
NASCENTES.

Município
Aruanã
Britânia
Buriti de
Goiás
Faina
Fazenda
Nova
Goiás
Itapirapuã
Jussara
Matrinchã
Novo Brasil
Santa Fé
Total Bacia

12
27

Passivos
Ambientais
Hectares
258
593

Passivo
Ambiental
Km²
3
6

Passivo
Ambiental
%
22
22

806

8

492

5

61

3.005

30

995

10

33

2.608

26

1.669

17

64

18.667
10.036
56.590
2.970
56.414
5.463
160.454

187
100
566
30
564
55
1.605

7.043
4.415
22.993
938
22.933
2.352
64.680

70
44
230
9
229
24
647

38
44
41
32
41
40
40

Área Hectares
APP

Área Km²
APP

1.167
2.728

TABELA 3.3. PASSIVO AMBIENTAL EM TERRENOS COM INCLINAÇÃO >45º E ENTRE 25º 45º.

Classe de Entropia Bacia do
Rio Vermelho
>45º Entropia baixa
25º - 45º Entropia média baixa
Total

Área /
hectares
(srtm 30m)
20, 979
2559, 703
2580, 682

Uso
(ha)

Passivo
Ambiental (ha)

9, 361
209, 401
218, 762

9, 361
209, 401
218, 762

Passivo
Ambiental
%
44,62
8,18
8, 476
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Figura 3.7 – Correlação entre Passivo Ambiental e pastagem cultivada por município

O uso de baixos padrões tecnológicos por sua vez, desencadeou o predomínio do
escoamento superficial sobre os processos de infiltração, o que leva a atuação de processos
erosivos, tanto os lineares (fluxos concentrados em um direcionamento preferencial formando
os sulcos), como os laminares (remoção de partículas em forma de lençol – remoção de níveis
superficiais, ou seja, da porção fértil do solo, de difícil percepção visual).

3.4.2 Vulnerabilidade e Entropia da Paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho

A entropia traduz a quantidade de energia potencial disponível para produzir
trabalho geomorfológico, onde a baixa entropia significa alta quantidade de energia
disponível no sistema e alta entropia indica energia gasta, isto é, que a superfície já esta
totalmente aplainada. Desta forma podemos entender a dinâmica de ocupação e uso do
Cerrado com relação a áreas de vulnerabilidade natural (VIEIRA et al., 2012).
O avanço da ocupação da bacia hidrográfica do Rio Vermelho para o ano de 1976,
no município de Goiás, alta bacia, estava associado às classes de entropia baixa,
principalmente associada às planícies de inundações, calha dos rios e aos solos do tipo
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Argissolos, em cotas de 600 metros, situados em áreas com geologia intensamente dobrada e
falhada, como é o caso da região de Ouro Fino. A ocupação avançou também sobre zonas de
alta fragilidade quanto às zonas de falhas e diaclasamento, principalmente na alta bacia.
Assim, e ainda de forma lenta, o movimento de massas, por acomodação e perdas de solo pelo
processo de “piping”, gerou contaminação do freático, aceleração no processo de lixiviação
do solo e aumento potencial da dinâmica de cheias, à exemplo das cheias recorrentes no sítio
urbano da cidade de Goiás (Figura 3.8).
Desta forma, as topologias solo e rochas identificadas em áreas apontadas pelo
mapa de entropia como classe de baixa e média vulnerabilidade, mostram boa resposta quanto
ao processo de ocupação pela pecuária. Predominava até então (1976), na bacia hidrográfica,
a pecuária extensiva em pastagens naturais e em propriedades latifundiárias situadas em áreas
de classes de entropia alta e média/alta, onde o meio ambiente como um todo se mantinha em
bom estado de equilíbrio ambiental. Já quanto à vulnerabilidade aos processos de inundação,
estas áreas apresentam sérios problemas a cheias recorrentes, colocando em risco o
patrimônio humano material e edificado da Cidade de Goiás, como foi o caso de eventos de
inundações recentes de 1989, 2001 e 2011.

Figura 3.8 – Perfil transversal da bacia hidrográfica do Rio vermelho e processos de antropização

