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Já na década seguinte, entre 1976 a 1987, aproximadamente 30% da bacia foi
incorporada ao novo sistema produtivo com áreas de pastagens cultivadas e é, neste momento,
que a ocupação avança efetivamente sobre áreas identificadas com classes de entropia médias
e baixas na bacia como um todo, avançando sobre terrenos movimentados, áreas encharcadas
e sobre a planície fluvial, lagos e paleocanais (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Perfil longitudinal da bacia hidrográfica do Rio vermelho e processos de antropização

Cabe ressaltar que dos onze municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio
Vermelho, nove são os que apresentam maior proporção de áreas na classe de entropia baixa,
sendo: Goiás, Faina, Faz. Nova, Novo Brasil, Jussara, Buriti de Goiás, Itapirapuã, Santa Fé e
Matrinchã, respectivamente, em ordem decrescente de área, com representatividade na bacia
de aproximadamente 4% (ou seja, 432 km²). Com exceção do município de Itapirapuã,
Britânia e Aruanã, os demais se encontram na borda e alta bacia.
A bacia demostra então uma configuração com superfícies de cimeira limitantes,
com áreas predominando na classe de baixa e média entropia e, à medida que a ocupação
avança sobre estas áreas, no período entre 1976-87, coloca em movimento a estruturação geral
da bacia no sentido SW para NE, em virtude do alto potencial de energia disponível na
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produção do trabalho geomorfológico, ou seja, grande quantidade de carga sedimentar em
direção ao sistema hidrológico principal, o Rio Vermelho.
Fica evidente a forma generalizada de ocupação que, a partir da década de 1980,
avança a uma taxa de 300 km² ano, agora sobre áreas próprias e impróprias, convertendo
áreas do bioma localizadas sobre a classe de baixa entropia, isto é, alta vulnerabilidade
natural, ocasionando danos incalculáveis ao sistema ambiental, em particular o
empobrecimento do solo por desencadeamento de processos erosivos (e consequentemente
assoreamento do sistema hidrológico), com severos prejuízos ao sistema produtivo.
Estes impactos são potencializados devido ao uso de baixos padrões tecnológicos
de produção sobre áreas impróprias da bacia hidrográfica do Rio Vermelho, afetando de
formas irreversíveis duas variáveis intimamente interconectadas e imprescindíveis à
sobrevivência do homem: o solo e a água.
Fazendo uso de correlações por semelhança entre usos e variáveis naturais (rocha,
solo, relevo, declividade, tectônica e regime de precipitação) tem-se a área de semelhança de
~ 5.000 Km², que logo resulta aproximadamente em uma perda de solo para a alta bacia na
ordem de 2.000.000 ton/ano.
Assim, temos para a alta bacia do Rio Vermelho, observações de empobrecimento
do solo na ordem de 138,83 ton/ano para uma sub-bacia (área teste), com área de 0,30 Km²
(30 hectares), e de ~ 2.300.000 ton/ano de sedimento na fração silte/argila para 5.000 Km² de
áreas semelhantes da alta bacia, conforme mostra a figura 3.10.

Figura 3.10 – Perda de solo por processo erosivo laminar na alta bacia do Rio Vermelho
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O local selecionado, seu curso médio na região do Distrito de Buenolândia, local
de knickpoint, causado por falhamentos formando no local uma zona de trapeamento
geológico, onde se começa a formação de uma área de deposição, zona de ruptura de declive
entre a alta e média bacia, estima-se, para o ciclo anual 2008/2009, a entrada na calha do Rio
Vermelho de 42.000 ton/ano de sedimentos na classe granulométrica areia grossa, local onde
o rio apresenta bancos arenosos de até 3,0 (três) metros de espessura em sua calha (Figura
3.11).

Figura 3.11 – Carga de fundo na média bacia do Rio Vermelho

Ainda que, teoricamente, áreas que apresentem predomínio de classe de entropia
média e alta são de baixa vulnerabilidade natural diante dos processos produtivos, com baixo
potencial erosivo linear, estas mesmas áreas são vulneráveis aos processos de iluviação
(carreamento de nutrientes do solo pelo processo de remobilização vertical comum a solos
com alta porosidade e permeabilidade em clima tropical) como é o caso da baixa bacia região
dos municípios de Santa Fé, Jussara, Britânia, Aruanã, onde foi identificado, a um nível de
profundidade de 2,0 metros, uma crosta laterítica nodular com ~ 2,3 metros de espessura.
De tal forma, podemos correlacionar a entropia da paisagem com vulnerabilidade
natural. Faz-se assim, destacar dois padrões de uso e ocupação para bacia hidrográfica do Rio
Vermelho: baixa bacia, em classe de entropia alta, uma ocupação a partir dos eixos viários,
com uma geometria retangular bem definida, onde o avanço de estradas sobre estas áreas
possibilitou a expansão dos limites inicialmente estabelecidos; enquanto na alta bacia,
principalmente a partir dos eixos ditados pela GO 070, no trecho que liga as cidades de Goiás
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e Itapirapuã, e a GO 164, que liga Goiás a Faina, a ocupação deu-se em áreas mais propícias
do ponto de vista pedológico, às quais, menos abundantes, geram padrões de polígonos
amorfos e descontínuos.

3.5 CONSIDERAÇÕES

O diagnóstico ambiental do bioma Cerrado deve, necessariamente, passar pela
compreensão do seu processo histórico de ocupação e uso, levando-se em conta a bacia
hidrográfica nele inserida, considerando as variáveis naturais, entropia da paisagem e
atividades antrópicas. Pois áreas que teoricamente ocupam regiões de vulnerabilidade natural
como, por exemplo, as planícies de inundação ocupadas desde a primeira frente de ocupação,
em virtude da geologia (terraço detritico-lateritico) mostraram uma boa sustentabilidade dos
taludes do sistema hidrológico.
A determinação das respostas da fragilidade natural do bioma Cerrado quanto à
sua dinâmica e aos diferentes níveis de uso do solo, apresenta-se como um bom instrumento
que pode ser aplicado preventivamente na busca por maior qualidade ambiental, no uso
sustentável dos recursos naturais pelo sistema produtivo, na sua viabilidade econômica e
social, no processo de gestão ambiental e na identificação de áreas urbanas com elevada
vulnerabilidade natural às enchentes, inundações e deslizamentos de terras.
Em face de 65,5% de áreas convertidas da bacia e dos diferentes níveis de pressão
antrópica com predomínio de pastagem, uma grande área de pastagem degrada, acreditamos
que o uso com manejo e recuperação destas pastagens em conjunto com um reordenamento
quanto à ocupação em alguns pontos poderemos efetivamente aumentar a capacidade de
suporte de bovinos, bem como vislumbrar um maior equilíbrio quanto a perca de solo, riscos
de inundação em áreas urbanas, recuperação da qualidade e da vazão dos cursos da água,
restabelecendo assim o equilíbrio entre os processos morfogenéticos – pedogenéticos,
consequentemente, a dinâmica geomorfológica fluvial e a biodiversidade desta importante
região ecogeográfica.
Assim, é possível subsidiar o Poder Público com informações que possam
orientar políticas públicas mais sustentáveis do ponto de vista socioeconômico e ambiental
quanto ao uso e ocupação do bioma Cerrado.
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4 OCUPAÇÃO E USO DA TERRA NA BACIA DO RIO VERMELHO:
ARTICULAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS NATURAIS E ANTRÓPICAS
4.1 INTRODUÇÃO

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, com uma área aproximada de dois
milhões de km² (quase 22% do território nacional), atrás em extensão, na América do Sul,
apenas da Amazônia. Este bioma também é reconhecido no mundo como um dos mais ricos
ambientes de savana, em face da sua peculiar biodiversidade, tipos de solos (RATTER et al.,
1997; MYERS et al., 2000) e recursos hídricos (COSTA et al., 2003; LIMA; SILVA, 2008).
Dentre os estados da federação, Goiás, com 340 mil Km², aparece totalmente
inserido no limite do Cerrado (aproximadamente 20% da área total do bioma). Levantamentos
do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira PROBIO / Cerrado (SANO et al., 2008) apontam para uma redução de sua área nativa na
ordem de 40% (~ 800 mil km2); tal ocupação ocorreu em apenas algumas décadas, fato este
que reforça a condição de “hotspot” para a conservação da biodiversidade (MYERS et al,
2000).
Sobre este processo de ocupação no Cerrado, seu início se dá com os
“bandeirantes” (desbravadores pioneiros) no século XVII e com a descoberta de ouro, no
século XVIII (SILVA, 1982; ESTEVAM, 1998).
Dessa forma, a fertilidade do solo, a topografia e a pequena distância das frentes
de lavra, parecem controlar nesta fase o uso e a ocupação do Cerrado pela agricultura. A bacia
hidrográfica do Rio Vermelho – nosso objeto de análise – reproduz essa ocupação inicial,
baseada na mineração. Solos enriquecidos em elementos menos solúveis (Fe, Al, Si) – os
Latossolos Vermelho-Amarelo e Vermelho (EMBRAPA, 2006) –, predominam nesta bacia.
Uma vez que as atividades de mineração ocorriam principalmente em áreas de
aluvião (i.e., depósitos de sedimentos clásticos, como areia, cascalho e/ou lama), associadas
ao sistema hidrológico nos fundos de vales, parte da bacia do Rio Vermelho foi sendo
ocupada pela agricultura, enquanto a mineração ocupou as calhas dos principais rios:
Vermelho, Ferreira, Bugre e Uva. Estes rios têm suas nascentes drenando a porção alta da
bacia, área sustentada por uma paisagem sobre rochas cristalinas com alto potencial a
mineralizações auríferas e relevo movimentado (TEIXERA, 1981; MONTALVÃO, 1985;
TOMAZZOLI, 1985; FORTES, 1995; RESENDE, 1998; HARD et al., 2005), com solo
predominante da classe dos Cambissolos.
Inevitavelmente, o processo de ocupação passou a ocorrer em áreas de alta
vulnerabilidade natural, acarretando já naquela época grandes transformações que
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prejudicavam, principalmente, o sistema pedológico e hidrológico, através do aumento do
aporte de sedimentos por processos erosivos na calha fluvial (VIEIRA et al., 2012).
Devido a uma cobertura Detrítica Laterítica que dá sustentação a um terraço
fluvial suspenso, o qual acompanha os principais curso de água (HARD et al., 2005) ao longo
de toda bacia, o sistema fluvial apresenta padrões de estabilidade lateral dos canais,
evidenciando, assim, o predomínio de erosão da bacia e sedimentação do canal. Esta dinâmica
difere do curso médio do Rio Araguaia, onde desagua o Rio Vermelho, o qual apresenta
trechos com padrões distintos de instabilidade lateral do canal, revelando o predomínio da
sedimentação sobre os processos de erosão (BAYER, 2002; MORAIS, 2006; LATRUBESSE et
al., 2009).

Este trabalho tem por referência o entendimento de que a dinâmica dos diferentes
níveis de uso, a história da ocupação e os processos morfogenéticos estão intrinsicamente
associados à dinâmica de evolução natural da superfície terrestre (CHISTOFOLLETI, 1979).
Além disso, há um entendimento de que a paisagem é reflexo da combinação dinâmica de
elementos físicos (geologia, relevo, tectônica, pedologia) (CHISTOFOLLETI, 1999;
TRICART; KILIAN, 1982; BERTRAND, 1968), biológicos e antrópicos, numa determinada
porção da superfície geográfica (BERTRAND, 2004), somada à interdependência de
alimentação e retroalimentação entre as inúmeras variáveis envolvidas no processo de
construção da paisagem natural (CREPANI et al., 1996; 2004).
Busca-se, portanto, avaliar as possíveis relações, contribuições e dinâmicas entre
as diferentes variáveis que compõe a paisagem natural, bem como as influências que as
variáveis orientadoras, tais como fertilidade de solo, malha viária, uso do solo, declividade e
áreas convertidas têm no processo de ocupação desta região do bioma Cerrado, em dois
períodos: tempo T1 (ano de 1976) e T2 (ano de 1987).
Desta forma, a partir da integração destas variáveis orientadoras, espera-se obter
um melhor entendimento acerca da dinâmica entre as variáveis naturais e antrópicas, e o
processo de ocupação. Tal dinâmica será testada com base na probabilidade de transição de
cada célula da paisagem em atividade antrópica, ao longo do tempo e do espaço, conforme
metodologia de (SOARES FILHO et al., 2002; FERREIRA et al, 2012).

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

4.2.1 ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do Rio Vermelho, localizada no limite oeste do Estado de
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Goiás, ocupa uma área de 10.824,60 km² entre os municípios goianos de Cidade de Goiás
(alta bacia) e Aruanã (baixa bacia), com Latitudes 14°55’ e 16°20’ Sul e Longitudes 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 4.1).
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Figura 4.1 – Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho (A), com destaque para as
variáveis declividade (B), uso do solo em 1976 e 1987 (C e E), solo (D)
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4.2.2 BASES DE DADOS E PROCEDIMENTOS

Inicialmente, e considerando a totalidade da área abrangida pela bacia
hidrográfica do Rio Vermelho, foi organizada uma base de dados geográfica vetorial (ex.
limites políticos, drenagens, estradas, solos, etc.)3 e satelitária (Landsat 5 - TM, cenas 239/70
e 239/71, obtidas em agosto de 1987, e Landsat - MSS para o ano de 1976), a partir das quais
elaborou-se os mapas de cobertura e uso da terra para estes dois momentos (Figura 4.1). Tais
mapas foram validados em três etapas de campo (junho, novembro e dezembro de 2010).
O procedimento para validação foi feito utilizando de uma matriz de erro, de tal
forma, foi utilizado o arquivo vetorial (shapefile) da classificação para o ano de 1987 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 1987. 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 os pontos com numeração -1 e dividi esse
valor pelo número total de pontos para cada classe da classificação supervisionada.
De posse dos mapas de uso da terra, elegemos o ano de 1976 como marco zero
(data com disponibilidade das primeiras séries de imagens Landsat) e o ano de 1987, este
último por representar a consolidação do processo de ocupação na bacia. Ambos os momentos
marcam bem a principal taxa de conversão, os diferentes níveis de ocupação, bem como
espacializa a dinâmica de uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do Rio Vermelho.
Para fins de análise física, e tendo por base a relação direta entre hipsometria,
declividade, geomorfologia e arcabouço geológico, a bacia do Rio Vermelho foi dividida em
quatro domínios principais de aplainamento: Superfície de cimeira (800 a 1.050 metros),
sustentada pelos greenstone belts de Santa Rita e quartzitos da Serra Dourada; Superfície de
aplainamento SA1 (600 a 800 metros), com relevo ondulado a fortemente ondulado, sob forte
controle tectônico, definida pelos gnaisses, cóluvios do Hogback da Serra Dourada,
metaultramáficas e partes arrasadas dos greenstone belts; Superfície de aplainamento SA2
(450 a 600 metros), definida por granitos, gnaisses, cobertura detrito-laterítica e Superfície de
3

Disponíveis através do Sistema de Informações Estatíscas e Geográficas para o Estado de Goiás (SIEG,
www.sieg.go.gov.br/).
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aplainamento SA3 (220 a 450 metros), associada às coberturas detrito-lateríticas e sedimentos
arenosos da Formação Araguaia, bem como sedimentos inconsolidados de idades holocênicas
da planície aluvial (figura 4.2).

Figura 4.2 – 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 a 3%, 3 a
8%, 8 a 20%, 20 a 45%, e >75% (Figura (4.1B e 4.2), 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 à Superfície de
Aplainamento mais recente – SA3; declividade de 8,1 a 20% relacionada principalmente à
hipsometria média e Superfície de Aplainamento SA2; declividade de 20,1 a 45% relacionada
à hipsometria alta e Superfície de Aplainamento SA1; declividade >45%, relacionada às áreas
com altos valores hipsométricos e superfícies de cimeira.
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Do ponto de vista de Entropia do Relevo, a bacia foi fatiada em quatro classes:
baixa, média, média/alta e alta, apresentando uma paisagem com área significativa com baixa
entropia e, portanto, de alta vulnerabilidade natural (VIEIRA et al., 2012). Já do ponto de
vista do uso antrópico, há um grande predomínio da pecuária extensiva, com uma pequena
agricultura de subsistência familiar, seguido por um novo ciclo de mineração, conforme
apresentado por (VIEIRA et al., 2012).
Quanto à dinâmica de estruturação da bacia, esta foi determinada com base em
dados do SRTM e dados de campo, onde foi identificado o principal rumo e sentido dos
processos geomorfológicos no sentido sudoeste para nordeste, em concordância com a
tectônica apresentada por (VIEIRA, 2003; VALENTE, 2007; BAYER, 2010), com
predomínio

dos

processos

denudacionais

(erosivos),

conforme

destacado

por

(LATRUBESSE, et al., 2006). O sistema pedológico foi estabelecido a partir de dados do
(IBGE, 1999), refinado com dados de campo, e dividido em seis classes: Cambissolo,
Latossolo, Neossolo Quartzarênico, Argissolo, Gleissolo e Neossolo Litólico (Figura 4.1D).
Por fim, procedeu-se à avaliação sobre a influência das variáveis fertilidades do
solo, malha viária e distâncias das áreas convertidas sobre a dinâmica de ocupação e
intensidade no uso das terras, e suas implicações na vulnerabilidade natural da bacia,
considerando a sustentabilidade socioeconômica e ambiental nas diferentes paisagens que
compõem este sistema geográfico.
A base de dados para a plataforma DINAMICA foi preparada com (1) a conversão
das bases de dados vetoriais (malha viária e o mapa de uso e cobertura do solo em 1976 e
1987) para o formato raster, com tamanho de pixel de 0,5 km. Todas as camadas de imagem
receberam a mesma resolução espacial (i.e., mesmo número de linhas e colunas) e
propriedades cartográficas (Projeção Geográfica, sistema de coordenadas em graus, elipsoide
WGS 84). Com relação à imagem de declividade, esta foi gerada a partir dos dados SRTM,
obtidos na EMBRAPA monitoramento por satélite. A declividade foi então reclassificada em
intervalos iguais e reamostrada para a resolução de 0,5 km. A (Figura 4.3) ilustra o
procedimento realizado na plataforma DINAMICA, por meio de um fluxograma.
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Figura 4.3 – Modelo implementado na plataforma DINAMICA, visando ao cálculo dos coeficientes de
correlação entre a conversão da bacia hidrográfica do Rio Vermelho (variável dependente) e as
variáveis físicas e de infraestrutura (independentes)

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

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 século XIX,
com o declínio da mineração, o território goiano passou a ser ocupado pela criação de gado e
agricultura de subsistência – “o roçado”.
As regiões sul e sudoeste do estado foram 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, resultante de uma
unidade geotectônica de 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 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). São vários os
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fatores que contribuíram para que isso ocorresse, entre eles: a “Marcha para o Oeste” de
Getúlio Vargas, que tinha como objetivo a integração regional, ampliando o mercado interno
e incentivando a migração para a região; a criação da nova capital do país, Brasília, e a
construção de grandes eixos rodoviários, como a BR- 153 (Belém-Brasília) e a BR-364
(Cuiabá - Porto Velho) (PEDROSO; SILVA, 2005).
Entretanto para (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2004) é a partir da década de 1930
que a região do Centro – Oeste experimenta um intenso desenvolvimento da produção da terra
para produtos agrícolas, com a finalidade de atender o mercado consumidor da região sudeste.
Desenvolvimento este que esta atrelado ao desenvolvimento industrial do país, que se inicia
na região sudeste nesse período. Segundo (PEDROSO et al., 2004) até a década de 1960, a
falta de programas específicos e de incentivos governamentais bloqueava, de certa forma, o
desenvolvimento agrícola da região Centro – Oeste do país.
As politicas governamentais para a Amazônia com o objetivo de tornar a região
em centro produtor agrícola a partir do inicio da década de 1970 foram frustradas, fazendo
com que os interesses governamentais se voltassem novamente para o Cerrado, melhor
situada em relação aos crescentes mercados do Centro – Sul.
Portanto a partir da década de 70 do século XX o Cerrado experimenta um forte
processo de conversão antrópica, que para (MIZIARA; FERREIRA, 2008; MULLER, 1990),
este movimento de ocupação se deve ás politicas de expansão agropecuária, intensificadas a
partir desta data, quando uma infraestrutura deficitária e o distanciamento dos grandes centros
consumidores passam a ser compensada com atrativos econômicos e tecnológicos tais como
maquinaria, defensivos e fertilizantes químicos, variedades de sementes mais adaptadas ao
Cerrado, somados aos baixos preços de terra dentre outros. Bem como da implantação de
programas específicos de desenvolvimento agrícola para região, dentre eles podemos
destacar: O POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER
(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvolvimento dos Cerrados).
Em específico o programa POLOCENTRO selecionou áreas para atuação e,
posteriormente, forneceu crédito altamente subsidiado a todos os produtores que desejassem
investir em exploração agropecuária empresarial (GOOBI, 2004).
A partir da década de 1970, o Cerrado experimenta um forte processo de
conversão antrópica, que, para (MIZIARA; FERREIRA, 2008), resultante de políticas de
expansão agropecuária, intensificadas naquela fase, quando a infraestrutura deficitária e o
distanciamento dos grandes centros consumidores passam a ser compensados com atrativos
econômicos e tecnológicos, tais como maquinários, defensivos e fertilizantes químicos,
variedades de sementes mais adaptadas ao clima no Cerrado (sazonal, com período de seca

70
entre maio e setembro), somados aos baixos preços de terra praticados à época na região.
As frentes de ocupação na bacia do Rio Vermelho começam efetivamente nas
cotas altimétricas de 400 a 500 metros, áreas da alta bacia (primeira frente de ocupação)
associadas à Superfície de Aplainamento mais recente (SA3), com solo de boa fertilidade
natural ainda em 1976 (Figura (4.1D e 4.2), em cotas entre 500 e 600 metros, associadas à
Superfície de Aplainamento SA2, incluindo solos de baixa fertilidade natural (Cambissolos
rasos) que se desenvolvem sobre os granito-gnaisses, já no ano de 1987 (segunda frente de
ocupação) (Figura (4.1B, D, E e 4.2).
Mais recentemente, em 2002, uma incipiente taxa de conversão em cotas acima de
600 metros, associadas à Superfície de Aplainamento SA1 (terceira frente de ocupação), é
registrada (mapeamento PROBIO/Cerrado, ano-base 2002), confirmando a consolidação dos
processos de uso e ocupação que se apresentam até o período de 1987; enquanto na primeira
fase de ocupação antrópica o centro de irradiação foi à cidade de Goiás, na segunda e terceira
fases o centro irradiador foi formados pelos municípios de Itapirapuã e Jussara, ambos
conectados pela malha viária – GO 070/BR 070, a qual corta o estado no sentido leste – oeste
(Figura 4.1A).
De um modo geral, na bacia do Rio Vermelho, foram mapeadas as seguintes
classes para solo, em ordem decrescente de representatividade de área: Cambissolo (31,60%),
Latossolo (30,01%), Neossolo Litólico (12,56%), Gleissolo (4,26%), Argissolo (1,71%) e
Neossolo Quartzarênico (1,68%) (Figura 4.1D). Desta forma, a ocupação da agricultura na
bacia do Rio Vermelho avança, desde o início deste monitoramento, sobre áreas de alta
vulnerabilidade (calha fluvial, terraço e planície de inundação) (Figura 4.1C).
Contudo, a ocupação e uso da terra para agricultura nestas áreas de alta
vulnerabilidade se apresenta para um período não superior a de cinco anos consecutivos,
onde, a perca da produtividade leva a uma mudança de uso para pastagem cultivada, ocupação
e uso de menor exigência do solo, a pecuária extensiva, esta mudança acaba por promover um
alívio sobre a dinâmica da evolução da paisagem (BERTRAND, 2004).
Esta intensa ocupação da bacia é também evidenciada pela malha viária, com uma
densidade de estradas de 0,451 km/km² para o tempo T1 da análise (ano de 1976), saltando
para 0,920 km/km² para o tempo fim T2 (ano de 1987) (Figura 4.4(C e D); tal fato demonstra
um crescimento que se dá a partir de quatro eixos da BR 070 e de algumas GOs (Figura
4.1A): BR 070, que liga todo sudeste ao noroeste da bacia, conectando as cidades de Goiás –
Itpairapuã – Jussara, da GO 324, que interliga toda parte norte ao sul, conectando as cidades
Córrego do Ouro - Jussara – Britânia, sendo estes dois eixos os mais antigos e mais
importantes do ponto de vista de influência nas frentes de ocupação; ressalta-se a GO 324, a

71
partir de Jussara, que ainda continua não pavimentada, a GO 173, que a partir da GO 070
conecta as cidades de Jussara – Santa Fé – Britânia – Aruanã, a GO 070, ligando as cidades de
Itapirapuã – Matrinchã, e, por fim, a GO 164, que conecta as cidades de Goiás – Faina. Esse é
um dos fatores que explicam o salto de 30% de áreas convertidas no tempo T1 para 65% em
T2, conforme destacam os mapas na (Figura 4.4(A e B).

Figura 4.4 – Evolução da malha viária na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, entre 1976 e 1987,
comparando com os estágios de ocupação T1 e T2

Já do ponto de vista do uso da terra na bacia do Rio Vermelho, há um predomínio
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da pecuária, conforme demonstra a dinâmica entre 1970 a 1985 (Figura 4.5), com constatação
em campo de três padrões distintos de pastagens: (a) um mosaico que associa pastagem e
remanescentes para alta bacia, (b) uma pastagem com padrão geométrico bem definido
evidenciando um uso com maior padrão tecnológico para a baixa bacia, e (c) uma zona de
transição mesclando os dois padrões na média bacia. Desta forma, a bacia apresenta mais de
65% da cobertura vegetal convertida em áreas de pastagens (Figura 4.4 A e B).

Milhões de ha / cabeças
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Figura 4.5 – Relação pastagem x pecuária na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho,
em três momentos: 1970, 1975 e 1985(IBGE, 2006)

Com o processo de ocupação consolidado a partir de 1987, com mais de 60% da
bacia convertida em atividades antrópicas, foram identificados 10 níveis de uso da terra:
Nível I - unidades de conservação de categoria parque (Parque
Estadual Serra Dourada);
Nível II - unidades de conservação de categorias APA (Área de
Proteção Ambiental – Serra Dourada) e AIE (Área de Interesse Ecológico –
Água de São João) para criação de APA;
Nível III - atividade pecuária com pastagem natural;
Nível IV - atividade de pecuária com pastagem cultivada e uso
dos sistemas fluviais para recreação;
Nível V - agricultura praticada nos moldes de “roçado” e tração
animal;
Nível VI - agricultura anual mecanizada;
Nível VII - agricultura e pastagem irrigada (pivô) com uso
intensivo;
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Nível VIII - mineração conhecida como movimento de
bandeiras;
Nível IX - mineração moderna;
Nível X - pastagem degradada.
Os mapas de uso apresentam preponderantemente a classe geral de pastagem
(pastagem natural e cultivada). Em imagens de satélite, e mesmo em campo, percebe-se uma
contaminação da paisagem natural por variedades de gramíneas cultivadas.
É importante frisar que, principalmente na alta e média bacia, em função da
variação do relevo (mosaico entre vales planos e interflúvios movimentados) e da fertilidade
do solo (alta e baixa), a paisagem é composta por um mosaico de remanescentes de Cerrado e
pastagens cultivadas, que se complementa na capacidade de suporte bovino, tendo o
remanescente papel fundamental na manutenção do rebanho no período de seca, que vai de
junho a setembro. Corrobora com esta tese os dados do (IBGE, 2006), os quais colocam o
munícipio de Novo Brasil (alta bacia) com 2,410 a 3,609 cabeça/hectare/ano, contra áreas
com pastagens continua e com manejo tradicional, como acontece no munícipio de Britânia,
com 0,936 a 1,289 cabeça/hectare/ano.
Estabelecendo uma comparação em nível de estado, Goiás apresenta um rebanho
bovino de 7.792.839 para o ano de 1970, 12.728.294 para 1975 e 14.476.565 para 1985
(IBGE, 2006) (Figura 4.5). Isto representa uma taxa de crescimento no número de bovinos de
12,6% ano, 1,37%/ano, respectivamente, para os períodos 1970/1975 e 1975/1985. Portanto,
existe uma coerência entre a estabilização de crescimento das áreas de pastagem cultivada
com o aumento no tamanho do rebanho bovino a partir do ano de 1985, uma vez que o
próprio (IBGE, 2006) apresenta para o período de 1985/2006 uma taxa de crescimento das
pastagens em 0,09%/ano (Figura 4.5).
Conforme os mapas de cobertura e uso da terra obtida nesta pesquisa, para o ano
de 1976, a vegetação remanescente era predominante até este ano, cobrindo uma área de
aproximadamente 7.531 Km² (69,6% da bacia), enquanto a pastagem (cultivada e natural)
ocupava 3.261 Km² (30,1%), como ilustra a (Figura 4.1C).
Ainda com base nas imagens Landsat – MSS (1976) constata-se que a primeira
frente de ocupação na baixa bacia (em cotas inferiores a 400 metros) deu-se preferencialmente
ao longo da rodovia GO 324, que liga os municípios goianos de Jussara e Britânia; a partir
desta GO, apresentam-se vias secundárias com padrões geométricos retangulares (Figuras 4.1
(A, C).
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Já a segunda frente de ocupação, com ápice na década de 1980, apresenta um
crescimento na taxa de ocupação e uso da terra de 27% (diferença no período entre 1976 e
1987), ou de 2,45%/ano, passando a ocupar as cotas entre 400 e 600 metros (Figura 4.1E). Na
terceira frente de ocupação, aqui mencionada como referência à consolidação do processo de
ocupação no período entre 1987 e 2002, apresenta uma taxa de crescimento de apenas 6%, ou
de 0,4%/ano; na última fase analisada, entre 2002 e 2008, esta taxa de ocupação foi de 2%, ou
0,3%/ano, com avanço sobre as cotas acima de 600 metros.
Especificamente quanto à influência da fertilidade do solo, da hidrologia, das
áreas já convertidas e do eixo viário principal neste modelo de ocupação da bacia do Rio
Vermelho, verifica-se que a conversão de novas áreas de Cerrado para o uso da agricultura e
da pecuária (esta última efetivamente instalada na primeira frente de ocupação, após o
declínio da mineração), ocorre com as seguintes etapas: (A) retirada da cobertura vegetal, (B)
uso para agricultura, por um período não superior a cinco anos, em solos de boa fertilidade
natural e um sistema hidrológico dendrítico (isto é, com alta densidade de canais), (C)
empobrecimento do solo, (D) conversão para pastagem, e (E) reprodução do processo, com o
avanço da agricultura sobre novas áreas de Cerrado, com solo de melhor fertilidade natural
("manchas"), neste caso Argissolos, Latossolos, Cambissolos mais espessos. No final, surge
uma paisagem interdigitada de remanescentes de Cerrado com pastagem cultivada,
permeando as cotas entre 400 e 500 metros.
A segunda e terceira frente seguem os mesmos padrões, só que agora avançando
sobre áreas mais vulneráveis (solos frágeis e topografias movimentadas), avançando sobre
cotas de 500 a 600 metros e acima de 600 metros, (figura 4.6).
Como já indicado, estas frentes de ocupação e uso estão associadas a um crescente
sistema viário, com as seguintes densidades de estradas: 0,415 km/km², 0,920 km/km² (Figura
4.4(C e D) respectivamente, 1,163 km/km² e 1,143 km/km², respectivamente, para os anos de
2002 e 2008. Isso equivale a um incremento na infraestrutura acima de 100% no período entre
1976 e 1987, registrando em 2002 e 2008 um pequeno crescimento, tendo o processo já se
consolidado em 1987.
Este modelo de ocupação e uso para bacia do Rio Vermelho também pode ser
visualizado conforme o fluxograma da (Figura 4.7), onde considera-se uma célula inicial de
ocupação anterior a 1970 (CM1 = Célula comandada pela mineração), a qual se reproduz em
núcleos ao seu redor, e ao redor destes núcleos em pequenas frentes de uso para agricultura e
pecuária, tendo como variável controladora principal neste momento a geologia. A partir
desta célula “mãe”, através dos eixos viários que conectam a outras células (CA/P1 e CA/P2 =
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Célula comandada pela agropecuária 1 e 2); frente à variável controladora principal, as
demais irão se nuclear no entorno de novas células, e assim direcionar as novas frentes de
ocupação, cujo processo avança até 1987, período de consolidação do uso nesta bacia.

Figura 4.6 – Frentes de ocupação na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho
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Figura 4.7 – Modelo de ocupação e uso para o bioma Cerrado/Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho

Por sua vez, as (Figuras 4.8, 4.9 e 4.10) mostram os diferentes mosaicos de
paisagem resultantes do processo de consolidação ocupação da bacia hidrográfica do Rio
Vermelho.

Figura 4.8 – Região sudeste da bacia hidrográfica do Rio Vermelho, com destaque para o uso de
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pecuária em pastagens integradas (pastagem cultivada, natural e remanescente de Cerrado) sobre
Cambissolos, durante a primeira frente de ocupação

Figura 4.9 – Superfície de Aplainamento SA2 (hipsometria média), com predomínio de pastagens
nativas e remanescentes de Cerrado sobre Cambissolos, durante a primeira frente de ocupação

Figura 4.10 – Superfície de Aplainamento SA2, região noroeste da bacia hidrográfica do Rio
Vermelho, com o predomínio de pastagem cultivada sobre Latossolos, durante a segunda e
terceira frente de ocupação
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Com base no processamento realizado na plataforma DINAMICA, envolvendo as
variáveis orientadoras ao processo de ocupação com os momentos de ocupação T1 (1976) e
T2 (1987), obteve-se novas evidências sobre a influência (peso) de cada uma das variáveis na
área de estudo. Estas variáveis foram divididas em “estáticas” (solo, declividade, relevo) e
dinâmicas (malha viária e distância de áreas convertidas).
Inicialmente, quanto à fertilidade natural do solo, os solos da classe dos
Latossolos e os Argissolos, espessos com médio-boa fertilidade natural, apresentaram uma
elevada correlação positiva com o processo de ocupação/desmatamento da bacia, com
coeficiente de 0,45 para os Argissolos e 0,34 para os Latossolos. Isto explica a ocupação
destas áreas já no inicio da primeira frente de ocupação, principalmente nos Argissolos, que
ocorrem em relevo movimentado e cotas elevadas, entre 500 e 600 metros.
Entretanto, os Argissolos, apesar de sua representatividade em termos de área na
bacia do Rio Vermelho ser pequena (1,71%), ficam claro que esta classe de solo no bioma
Cerrado tem forte influência na determinação das frentes de uso e ocupação, conforme tabela
4.1.
Tabela 4.1. Valores de área e coeficiente de correlação das classes de solo com a ocupação na
bacia hidrográfica do Rio Vermelho.
Solo

Área%

Área Km²

Coeficiente

Gleissolo

4,21%

456,6013

-1,41

Neossolo Litólico

12,55%

1359,6735

-0,71

Cambissolo

39,97%

4327,8248

0,07

Argissolo

1,71%

185,6342

0,45

Neossolo Quartzarênico

12,28%

1329,6589

0,18

Latossolo

29,25%

3168,0066

0,34

Para os Cambissolos, os resultados não mostram nenhuma correlação significativa
(valores de 0,07), indicando que estas áreas, de certa forma, estariam mais atreladas à
preservação da cobertura vegetal do bioma Cerrado. No entanto, no caso desta classe
(Cambissolo) aparecer com uma área bastante representativa na bacia (39,97% ou 4.327 km2),
a mesma apresenta uma ocupação de mais de 50%, frente a esta falta de correlação. Por isso,
foi realizado um cruzamento desta variável com o mapa de declividade (para as áreas
preservadas e convertidas), buscando entender se as áreas de Cambissolo mais ocupadas
estavam concentradas em porções da bacia com topografia menos declivosa. Tais resultados
são discutidos mais a frente.
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Sobre os Neossolos Quartzarênicos, estes apresentaram uma baixa taxa de
conversão na bacia, em face de sua baixa fertilidade natural (isto é, solos lixiviados devido à
sua alta permeabilidade), numa região com regime climático com precipitações concentradas
em alguns meses do ano, e com uma composição mineralógica com altos teores em mineral
quartzo.
Entretanto, esta classe apresentou pela análise no DINAMICA (Tabela 4.1) uma
correlação positiva, um coeficiente de 0,18, levando a crer que uma topografia mais suave e o
aumento do padrão tecnológico através do emprego de máquinas, insumos químicos e
sementes adaptadas, sobrepõem a variável solo no processo de mudança de ocupação e uso, o
que fica demostrado para a bacia do Rio Vermelho para o final do período 1976 – 1987, com
a taxa de ocupação saltando de 30% para 60%, em parte pela prática da pecuária, antes em
gramínea natural, para a gramínea cultivada.
Faz-se necessário esclarecer que, esta classe de solo está associada à geologia dos
sedimentos arenosos da Formação Araguaia, os quais possuem o domínio na baixa bacia,
região de grandes propriedades rurais; portanto esta conversão não poderia ser explicada por
falta de área, o que normalmente ocorre nas pequenas propriedades, onde a agricultura
familiar é praticamente obrigada a avançar sobre toda área disponível, independente da
capacidade de suporte ou não para a pecuária ou agricultura.
Para os Gleissolos e os Neossolos Litólicos, os resultados apresentam uma
correlação negativa com os coeficientes de -1,41 para os Gleissolos e -0,71 para os Neossolos
Litólicos; tal informação reforça, inclusive com base no mapa de uso da terra de 1976 (Figura
1C), a tese de que os remanescentes de Cerrado (não só nesta bacia) estejam fortemente
associados a estes domínios pedológicos, uma vez que estão ora associados a um relevo
altamente movimentado e rocha exposta (Neossolos Litólicos), ora em áreas encharcadas
(Gleissolos). Entretanto, ressalta-se que, apesar da não conversão do Cerrado, estas áreas são
ainda utilizadas pela pecuária no período de forte estiagem, entre maio e setembro, podendo
chegar a total falta de chuvas nos meses de julho, agosto e setembro.
Por outro lado, quando se discute o peso de influência da variável antrópica “áreas
já convertidas” no estabelecimento de novas frentes de ocupação, considera-se a distância
destas áreas de agricultura e pecuária, e sua respectiva influência para a expansão sobre novas
áreas de Cerrado. Sobre estes intervalos de distâncias, e ainda com base na modelagem
realizada no DINAMICA, entre 0 - 513 metros percebe-se uma correlação positiva elevada
com coeficiente de 0,23 para a uma nova ocupação, enquanto que acima deste intervalo os
coeficientes são baixos ou negativos (ou seja, 0,05 para o intervalo 513 – 725 metros, -0,11
para 725 – 1449 metros, -0,28 para 1449 – 1847 metros, -0,51 para 1847 -2612 metros).
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Ao fazermos uma análise conjunta da malha viária e da distância de áreas já
convertidas (variáveis dinâmicas e influentes na conversão das áreas de remanescentes), os
dados obtidos nesta análise (Tabela 4.2) nos permitem afirmar que há uma ação combinada
entre a malha viária com a ocupação já estabelecida. Neste cenário, a correlação dos
desmatamentos com as áreas circundantes às rodovias (asfaltadas ou não) seria de 26%
(influência imediata), chegando até 32%, se considerarmos uma distância aproximada de 1
km, atraindo a instalação de uma infraestrutura básica de produção, e vice-versa (Figuras 4.1
(C, E e Tabela 4.2).

Tabela 4.2 - Valores de correlação entre as classes de distâncias de frentes de conversão e de
rodovias com a ocupação na bacia hidrográfica do Rio Vermelho.
Distancia/Frente de
conversão (metros)
Classe

0 -513
513 - 725
725 - 1449
1449 - 1847
1847 - 2612

Coeficiente

0.230004
0.0599658
-0.111148
-0.281605
-0.515927

Distância/Malha
viária (metros)
Classe
0-1
1 - 1146
1146 - 1537
1537 - 2112
2112 - 7333

Coeficiente

0.262046
0.0656071
-0.200754
-0.334721
-0.425499

Áreas localizadas após os dois primeiros intervalos de distâncias de rodovia, i,é.,
distâncias acima de 725 metros mostraram uma correlação negativa, conforme os demais
valores de coeficientes obtidos: -0,2 para intervalo 1146 – 1537 metros, -0,33 para 1537 -2112
metros, e -0,42 para 2112 – 7333 metros (Tabela 4.2). Porém, estes valores de coeficientes
negativo tem sua importância, ao indicar que outras variáveis “estáticas”, como a geologia,
solo e relevo estão controlando a ocupação a partir desta fase. Neste sentido, os Cambissolos,
por exemplo, aos quais se espera uma baixa taxa de conversão (com exceção dos Cambissolos
com 2 metros de espessura), na bacia do Rio Vermelho esta classe de solo aparece com ~ 62%
de áreas convertidas, contra apenas 30% de remanescentes em manchas de Cambissolos.
Atrelado a este impedimento natural, soma se o domínio da topografia mais movimentada,
que se dá na seguinte forma neste estudo: classe de declividade de 3 a 8% com ~ 35% de uso
e de 8 a 20% com ~12% de uso, contra ~18% e ~9%, respectivamente, de remanescentes. Ou
seja, 47% de uso em Cambissolo têm ocorrido sobre um relevo mais movimentado (Figura
4.1 (B, D, 4.7, 4.8 e Tabela 4.3).
Desta forma, julga-se necessária uma cautela quando da análise destas variáveis
controladoras do uso e ocupação (em modelagens em ambientes computacionais como o
DINAMICA), onde uma análise mais integrada, atrelando outras variáveis e base de dados de
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campo, fornecem condições de interpretar este modelo de ocupação da bacia, de forma mais
realista.
No caso da bacia hidrográfica do Rio Vermelho, acredita-se que a unidade
geotectônica sustentada por rochas do cristalino – Granitos-Gnaisses favorece a um relevo
movimentado, como solos Cambissolos de níveis pedregosos (com domínio de linhas de
pedra e horizontes “B” carregados de caolim); seu uso, assim, pode estar atrelado à
importância política e econômica, bem como à posição geográfica do município de Goiás,
antiga capital do Estado (primeiro polo irradiador dos processos dinâmicos de ocupação e
porta de entrada desta bacia) (Figura 4.11).
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Figura 4.11 – Porcentagem dos solos Cambissolos versus Uso do solo versus Declividade
Tabela 4.3 - Distribuição das áreas de uso antrópico e remanescentes na bacia hidrográfica do Rio
Vermelho, sobre solos do tipo Cambissolo.
Cambissolo
Remanescente
Área
Declividade
Uso (%) Remanescente
Uso (%) Área (Km2)
(%)
(Km2)
total
(%) total
(%)
0-3
23,0154
615,4202
20,9710
345,4254 14,24%
7,99%
3-8
56,2401
1503,8336
47,8821
788,6932 34,80%
18,25%
8-20
19,5144
521,8054
25,1034
413,4924 12,07%
9,56%
20-45
1,2142
32,4674
5,7552
94,7977
0,75%
2,19%
45-75
0,0158
0,4237
0,2796
4,6050
0,00
0,10%
> 75
0,0001
0,0028
0,0087
0,1433
0,00
0,00%
Total
100
2673,9531
100,0000
1647,1570 61,86
38,09%

Nossos resultados, ainda que preliminares, fornecem subsídios orientadores para
formulação de políticas públicas para a gestão territorial e ambiental dos onze municípios que
integram a bacia hidrográfica do Rio Vermelho, bem como apresenta uma metodologia para o
entendimento da dinâmica de uso e ocupação da terra para o bioma Cerrado frente ao desafio
de um desenvolvimento sustentável.
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4.4 CONSIDERAÇÕES

Este estudo buscou avaliar a articulação entre variáveis naturais e antrópicas, isto
é, entre a ocupação e uso do solo e um conjunto de variáveis que possivelmente expliquem o
processo dinâmico de ocupação na bacia hidrográfica do Rio Vermelho. Para tanto, se utilizou
do método de integração de variáveis orientadoras “estáticas” (solo/fertilidade, declividade,
geologia, tectônica) e as variáveis dinâmicas (malha viária, uso do solo) dentro da plataforma
DINAMICA-EGO, no intuito de identificar os pesos que cada uma destas variáveis tem no
processo de determinação das frentes de ocupação.
Dentro desta lógica, foram estabelecidos dois momentos representativos do
processo de ocupação da bacia hidrográfica do Rio Vermelho: o momento inicial T1 (1976) e
o momento de consolidação T2 (1987). Nos dois momentos, fez-se um levantamento
detalhado das variáveis naturais (estáticas) e antrópicas (dinâmicas), identificando e
espacializando os tipos e níveis de ocupação e uso. A partir desta interação foi possível
ponderar sobre a influência de cada uma destas variáveis quanto à orientação da ocupação e
uso na bacia.
Este estudo também procedeu-se a uma análise integrada dos dados acerca da
caracterização física do sistema natural, da dinâmica histórica de ocupação e uso, da
consolidação e da sustentabilidade socioeconômica e ambiental, modelo este que poderá ser
replicado para outras áreas do bioma Cerrado.
Em geral, foi possível identificar e espacializar os diferentes níveis de uso (dez
níveis) e sua importância no processo de fixação e consolidação. Entende-se que o atual
estágio de conversão da paisagem natural pode ter na sua capacidade de sustentabilidade
ambiental significativas melhoras frente ao atual sistema produtivo, desde que se tenha um
maior controle dos níveis de uso deste mosaico atual, entre áreas remanescentes e convertidas,
com relação de 65,5% de áreas convertidas para 35% de remanescentes. Para tanto, é
importante executar um reordenamento espacial quanto ao uso da terra.
Dados do IBGE (2006), bem como dados de campo, apontam para uma maior
capacidade de suporte de bovinos para aquelas áreas que tem uso integrado entre
remanescentes e áreas convertidas, de 2,4 a 3,6 cabeça/hectare/ano, contra 0,7 a 0,9 para
pastagem convencional. Neste caso, fica evidente a necessidade de um melhor manejo da
bacia, visando o aumento de produtividade com sustentabilidade socioambiental, sem,
contudo, converter novas áreas de Cerrado.
Em geral, os diferentes tipos de uso frente ao processo histórico de ocupação do
Cerrado na bacia do Rio Vermelho demonstram uma boa resposta do sistema natural. Ou seja,
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a nova paisagem resultante mostra uma aceitável dinâmica de evolução natural, com alguns
pontos de estrangulamentos quanto a processos erosivos, de assoreamento de canal fluvial e
recorrência de cheias e pastagens degradadas, pontos facilmente corrigidos com um
reordenamento e manejo de tipos de uso.
Esta modelagem dos níveis de uso e da paisagem natural, identificadas,
mensuradas e especializadas nesta bacia, são de extrema importância na gestão das atividades
produtivas, de forma a manter no bioma Cerrado um desenvolvimento econômico sustentável,
com recursos naturais preservados para as gerações futuras.
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A vulnerabilidade natural da bacia do Rio Vermelho foi determinada através da
análise integrada entre classes de entropia de relevo, variáveis naturais (rocha, padrão
tectônico, solo, relevo e sistema hidrológico) e variáveis antrópicas (uso da terra). Em geral, e
apesar da escala pequena de trabalho, de 1:100.000, este método se mostrou capaz de mapear
as diferentes respostas do sistema natural às formas de uso principais encontradas na bacia.
Especificamente, foi possível estabelecer as seguintes correlações: a) classe de entropia baixa
constitui um bom indicador de áreas com alta vulnerabilidade; b) as classes de altas
vulnerabilidades estão associadas à uma geologia de rochas arenosas, aos cambissolos, a uma
planície aluvial ativa associada à paleocanais e um sistema lacustre; c) áreas com classe de
entropia baixa foram um impedimento quanto aos processos de instalação das frentes de uso e
ocupação até a década de 1970; d) os cambissolos, apesar de sua vulnerabilidade natural,
foram fortemente ocupados na alta bacia.
Embora a alta bacia, onde predomina as classes de baixa entropia (i.e. maior
energia potencial disponível para produzir trabalho geomorfológico), seja mais suscetível a
atuação de processos erosivos e, portanto, mais vulnerável à ocupação, quando associada a
rochas cristalinas, apresenta uma boa resposta do sistema ambiental natural ao uso. Por outro
lado, o padrão tectônico impresso nestas litologias e um relevo movimentado, associado ao
uso para pecuária, resulta em maior vulnerabilidade natural, a exemplo do que se observa na
Cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Em outro extremo, na foz do Rio Vermelho no Rio
Araguaia, áreas altamente aplainada pela dinâmica geomorfológica resultam em baixa
disponibilidade de energia potencial para produzir trabalho erosivo. Entretanto, nesta região, o
sistema fluvial desenvolve uma ampla e ativa planície fluvial, o que eventualmente exacerba a
sensibilidade ambiental quanto ao uso.
Conforme mapeamento realizado no âmbito deste estudo, a área total convertida
da bacia chega à 65%, cujo passivo ambiental acumulado inclui extensas áreas de pastagens
degradadas, ocupação das APPs (Áreas de Proteção Permanente), focos de erosão, além de
uma grande quantidade de estoque de sedimentos arenosos na calha, paleocanais, lagos e nas
planícies fluviais. Quanto à dinâmica da ocupação, três frentes principais foram identificadas
na bacia hidrográfica do Rio Vermelho: inicialmente, na alta bacia, em relevo movimentado
(áreas de alta vulnerabilidade natural), sob a influência politica do sitio urbano da antiga
capital do Estado de Goiás, a Cidade de Goiás. A segunda frente tem seu ápice na década de
1980, quando a taxa de conversão, para o período de 1976/1987, chega a 27%, quando áreas
altamente vulneráveis, com cotas entre 400 e 600 metros e solos mais pobres, passam a ser
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ocupadas. A terceira frente de ocupação, períodos entre 1987 e 2002 e entre 2002 e 2008, vem
fazer um referendo à consolidação do processo de ocupação, com taxas de desmatamento de
de 0,4% e 0,3% ao ano, respectivamente, e ocupação de áreas com cotas acima de 600 metros.
De um modo geral, e conforme demonstrado por métodos modelagem dinâmica
da paisagem, os processos de ocupação e uso se consolidam em direção da conversão do
remanescente com uso para pecuária (áreas de pastagem natural e áreas de refúgio), sofrendo
influência até uma distância de ~1000 metros das áreas já convertidas, bem como priorizando
solos mais profundos e de boa fertilidade natural. Por sua vez, as variáveis naturais sujeitamse à malha viária principal, a qual comanda o ritmo e a direção da conversão para o período.
A facilidade e acurácia dos métodos avaliados neste estudo sugerem a
possibilidade de se determinar, para as demais áreas do bioma Cerrado, as respostas da
fragilidade das paisagens às diferentes formas e dinâmicas de uso das terras, com vistas à
compatibilizar a ocupação e produtividade às capacidades de suporte do sistema natural.
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A P Ê N D I C E 1 – Mapa de Entropia do Relevo (Vulnerabilidade Natural da Paisagem)
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A P Ê N D I C E 2 – Mapa de Cobertura e Uso da terra – 1976 (Interpretação de Imagem
Landsat MSS)

92

A P Ê N D I C E 3 – Mapa de Cobertura e Uso da terra – 1987 (Interpretação de Imagem
Landsat TM)

