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PREFÁCIO 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 
João 8:32 

Na busca do conhecimento do comportamento dos 

cursos d‟água nas cidades, os organizadores do e-book 

CURSOS D‟ÁGUA URBANOS: CENÁRIOS, EXPERIÊNCIAS E 

INVESTIGAÇÕES, os docentes Diogo Isao Santos Sakai e 

Vandervilson Alves Carneiro, realizaram junto a Pró-

Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual de Goiás 

(PrP-UEG) o projeto de pesquisa “CURSOS D'ÁGUA 

URBANOS: PAISAGENS CONTEMPORÂNEAS DAS CIDADES 

DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO”.  

Como componentes do supracitado projeto de 

pesquisa foram realizados três colóquios, sendo eles:  

I COLÓQUIO CURSOS D‟ÁGUA URBANOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA: ÁGUAS DA 

CIDADE;  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/32+
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II COLÓQUIO CURSOS D‟ÁGUA URBANOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA E DE ANÁPOLIS: 

PLANEJAMENTO E MEMÓRIA; 

III COLÓQUIO CURSOS D‟ÁGUA URBANOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA E DE ANÁPOLIS: 

CIDADES SENSÍVEIS A ÁGUA. 

E resultando destes colóquios a produção deste e-

book com os seis artigos a seguir:  

1) ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES EM ÁREAS 

URBANAS: CONVIVER OU RESOLVER?; 

 

2) DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

DO CÓRREGO QUEIXADA EM JATAÍ - GO; 

 

3) ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA 

NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO QUEIXADA EM 

JATAÍ - GO, NOS PERÍODOS DE 2008, 2013 E 2018; 
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4) AS ÁGUAS PASSADAS MOVEM OS MOINHOS 

DA MEMÓRIA: NARRATIVAS DE UMA INFÂNCIA 

RIBEIRINHA; 

 

5) CURSOS D‟ÁGUA URBANOS: PAISAGENS 

CONTEMPORÂNEAS EM GOIÂNIA (GO); 

 

6) POTENCIALIDADES GEOTURÍSTICAS: 

INCURSÕES PELO RIO URU NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ / 

GO. 

Desejo a todos (as) a leitura prazerosa que 

possibilitará descobrir a realidade (verdade), libertando da 

ignorância (conhecimento) sobre o comportamento dos 

cursos d‟água urbanos e adjacências. 

 
 

Prof. Dr. André Luiz Ribas de Oliveira 
Curso de Graduação em Engenharia Agrícola, Líder do Grupo de 
Pesquisa (CNPq) - SAMA: Solo, Água e Meio Ambiente, da UEG - 
Universidade Estadual de Goiás, Campus Central, Anápolis (GO). 

andre_luiz_ueg@yahoo.com.br 
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ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES EM ÁREAS 
URBANAS: CONVIVER OU RESOLVER? 

 
Karla Maria Silva de Faria1 

Universidade Federal de Goiás  
karla_faria@ufg.br 

 
Gervásio Barbosa Soares Neto2 

Instituto Federal de Brasília 
legeographe@gmail.com 

 

Considerações iniciais 

 A última década registrou diversos impactos 
ambientais que se expressaram em desastres e catástrofes 
que demandaram a criação no meio científico e 
governamental de projetos, ações e/ou políticas de 
análise, avaliação e mitigação.  

  Dentre os vários impactos, aqueles relacionados 
aos extremos climáticos chamaram atenção da população 
presente especialmente nas áreas urbanas. Escassez 
hídrica, chuvas intensas seguidas de alagamentos e 
inundações acompanham as discussões da população 
urbana (mas também rural) nas mídias sociais e mídias 
tradicionais, sempre que os eventos extremos resultam em 
óbitos ou em comprometimentos econômicos.  

                                                           
1
 http://lattes.cnpq.br/2186337194534589 

2 http://lattes.cnpq.br/1613258870748385 

mailto:karla_faria@ufg.br
mailto:legeographe@gmail.com
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Laybourn-Langton,; Rankin e Baxter (2019) indicam 
que desde 1950, os eventos de enchentes e temperaturas 
elevadas tem se tornado cada vez mais extremos e que 
embora não exista certeza sobre como as alterações no 
clima irão se desdobrar a sociedade atual estaria na “idade 
do colapso ambiental”. Segundo os autores em 2018, os 
eventos extremos afetaram 57,3 milhões de pessoas em 
todo o mundo. 

O Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Urbanos (UN-Habitat) indicou que em 
2007 mais da metade das pessoas estava vivendo em 
cidades, sendo previsto que em 2050 esse índice chegue a 
dois terços da população mundial. No Brasil, essa marca já 
havia sido atingida na década de 1960. Segundo dados do 
Censo de 2010, 84,4% da população brasileira já vivem nas 
áreas urbanas.  

O processo de urbanização aumenta a concorrência 
pelos recursos naturais (ar, água e terra) em uma área que 
é modificada para as necessidades humanas de vida, 
produção e recreação. As áreas urbanas usualmente 
priorizam o saneamento apenas com a coleta e 
tratamento de efluentes (domésticos e/ou industriais), não 
incluindo a drenagem e resíduos sólidos (TUCCI, 2010). 

Tundisi (2014), alerta quanto a necessidade de 
pesquisas com enfoque mais aprofundados sobre a 
dinâmica urbana e a forma que como as cidades (e seus 
cidadãos), se relacionam com seus cursos d‟água e com o 
manejo das bacias hidrográficas.   
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Em ambientes urbanos as influências da remoção 
da vegetação e da impermeabilização afetam diretamente 
o ciclo hidrológico: as precipitações, motivadas 
principalmente pelas ilhas de calor, passam a ser mais 
intensas e de curta duração, o que favorecem enchentes, 
deslizamentos e desastres resultantes do desequilíbrio no 
escoamento das águas (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; 
RODRÍGUEZ, 2003). 

De acordo com Cuo et al. (2009), o processo de 
impermeabilização proporciona expressivas mudanças na 
dinâmica do sistema de drenagem, como o aumento do 
volume e da velocidade do escoamento superficial que 
sobrecarregam no sistema de drenagem existente e 
aumentam a frequência de alagamentos e inundações.  

 A resposta histórica do poder público e da 
sociedade foi e é o de afastar, canalizar e tornar 
subterrâneo tudo o que se quer esconder (ENOMOTO, 
2004). Trata-se do conceito higienista, adotado no Brasil 
desde a década de 1960, que capta as precipitações e 
direciona através de tubulações e canais construídos até 
as áreas de fundo de vale mais próximo e o mais rápido 
possível (TUCCI, 2010). 

Este conceito não é o mais adequado à realidade 
social e ocupacional brasileira. Pois ao priorizar estruturas 
que afastam rapidamente as precipitações há 
transferências para a porção à jusante na bacia 
hidrográfica dos problemas hidrológicos e sanitários, pois 
os canais construídos para escoamento da água pluvial ou 
da fluvial transportam também sedimentos, lixo e esgotos.  
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Tais impactos causam transtornos diversos além de 
gerarem custos elevados ao poder público.  

Recentemente, no ano de 2020, a mídia destacou 
os impactos em diversas cidades brasileiras como Catalão 
(GO) e Belo Horizonte (MG), que adotaram historicamente 
modelo higienista e que se mostram em longo prazo 
como comprometedor a qualidade de vida urbana e ao 
orçamento municipal. O custo estimado para recuperação 
dos impactos em Belo Horizonte foi orçado entre R$ 150 
milhões e R$ 200 milhões de reais.  

A população brasileira se manifesta com assombro 
aos impactos relacionados às chuvas intensas e seus 
efeitos, mas é alarmante e constrangedor que a os 
gestores urbanos  ainda se manifestem ao responder a 
população como surpresos pelo volume de chuvas e de 
seus impactos.  

A concentração da população em áreas urbanas 
implica em vários impactos sociais e ambientais, dentre os 
quais esse artigo destacará a questão hídrica relacionada 
os efeitos dos eventos extremos de precipitação que 
resultam em alagamentos e inundações em áreas urbanas 
e as alternativas a convivência e resolução dos problemas 
relacionados a esses processos.  

Impactos da urbanização e a drenagem urbana 

O processo de urbanização exerce mudanças 
acentuadas no ciclo hidrológico que tem implicações 
expressivas para os ambientes urbanos (figura 1).  
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Figura 1: Processos, impactos e mudanças no ambiente urbano. Fonte: 
adaptado de LIU e NIYOG, 2019. 

O processo de remoção de vegetação nativa, com 
substituição de áreas permeáveis responsáveis pela 
infiltração da precipitação para recarga dos aquíferos e 
dos cursos hídricos por superfícies impermeabilizadas 
resulta em alterações nos processos convectivos de 
formação da chuva, promovendo alterações climáticas nas 
áreas urbanas. 

Segundo Nascimento e Oliveira (2011), o clima 
urbano reflete o impacto da ocupação e das atividades 
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antrópicas sobre o meio ambiente, pois constata-se 
diferenças consideráveis nos elementos climáticos 
conforme a influência da cobertura do solo na formação 
de “ilhas de calor”. 

As Ilhas de Calor Urbanas (ICU) se formam quando 
as diferenças simultâneas de temperatura ocorrem entre 
centro/área urbana, que apresentam valores mais altos de 
temperatura e periferia / área rural que apresentam 
valores mais baixos. Gamarra et al. (2014) indicam que 
essa diferença de temperatura e formação das ilhas de 
calor estão associadas a escassez de áreas verdes e de 
superfícies líquidas (essenciais para balancear os níveis de 
umidade e temperatura), além disso, o autor destaca que 
as alterações nas propriedades térmicas quanto ao efeito 
do albedo nas áreas construídas contribuem 
substancialmente para a formação das ICU.   

As populações que residem nas áreas urbanas vêm 
percebendo os efeitos das ICU, com aumento da 
temperatura média e uma alteração nos padrões de 
precipitação quanto a distribuição e a intensidade da 
precipitação. Esses processos também vêm sendo 
percebidos por diversos estudos científicos em todo o 
mundo (SHASTRI et al.; 2014, YU; LIU, 2015, SOUZA; 
RANGEL; CATALDI, 2017, SONG et al., 2018, PATRA et al., 
2018, LIU; NIYOG, 2019). 

Casaroli et al. (2018) avaliando o padrão de 
distribuição de chuvas para o município de Goiânia, 
constatou que a média de precipitação pluviométrica 
entre 1979 a 2015 foi de 1.494,66 mm ano-1, com 
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variabilidade de 12,6% e com tendência de redução das 
chuvas na ordem de 3,7 mm dia-1. Rego e Barros (2014) 
avaliando, também em Goiânia, dados de 1996 a 2011, 
constataram que totais anuais de precipitação o volume 
precipitado não aumentou, mas que o aumento das 
inundações e alagamentos registrados pela mídia goiana 
estavam relacionados aos anos de maior pluviosidade. 

As chuvas intensas registradas em Goiânia são 
aquelas com grande volume e de curta duração que 
respondem aos episódios de inundações, alagamentos, 
pois o volume de água escoado, pelas vias de circulação 
pública, para o sistema de macro e micro drenagem é 
superior à sua capacidade de dimensionamento. Essas 
chuvas são responsáveis, também, pelas maiores perdas 
de solos que resultam em processos erosivos laminares e 
lineares expressivos. Faria (2009) constatou que 93,7 % das 
erosões lineares identificadas no município estão 
relacionadas às deficiências nas redes de macro e micro 
drenagem do município que adotam o método clássico e 
que estão subdimensionados.  

Inundações e alagamentos em áreas urbanas 

Inundações fazem parte do ciclo dos canais de 
drenagem e da história das sociedades mundiais. Esse 
processo recebe diversas conceituações como cheia, 
enchente, enxurrada, alagamentos, inundações ribeirinhas/ 
urbanas, entre outros. Há, no entanto, diferenciação 
conceitual importante de ser realizada e adotada nos 
processos de planejamento de ocupação urbana, assim 
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como na mitigação e atuação do poder público quando a 
ocupação não foi planejada.  

O processo de ocupação e expansão em áreas 
urbanas é historicamente vinculado ao processo de 
impermeabilização do solo nos arruamentos, calçadas e 
intra-lotes. Este processo resulta em benefícios urbanos, 
inclusive com agregação de valor aos imóveis, melhoria de 
qualidade de vida (controle de material particulado, ações 
de saneamento, entre outros). Entretanto, resultam em 
impactos ambientais negativos ao promover a diminuição 
da infiltração da água no solo e recarga dos aquíferos 
urbanos, aumentar a quantidade e velocidade de 
escoamento superficial, que sobrecarregam o sistema de 
drenagem urbana  

De acordo com Tucci (2010) os resultados da 
urbanização sobre o escoamento superficial são: aumento 
da vazão máxima e do escoamento superficial, redução do 
tempo de pico e diminuição do tempo de base. Deve-se 
considerar ainda que esses impactos ao sistema de 
drenagem são potencializados com acúmulo de resíduos 
sólidos nos elementos do sistema de drenagem.  

As inundações correspondem a processo natural de 
elevação do nível das águas e o consequentemente 
transbordamento para as áreas marginais ao vale do canal 
de drenagem. E essas áreas marginais correspondem às 
planícies de inundação da área de várzea ou cota maior 
do curso hídrico (PISANI, 2001, TUCCI, 2007). 
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É um comportamento natural que deriva de 
fenômenos naturais de característica hidrológica, sendo 
chuvas fortes e rápidas ou podendo ser chuvas mais 
fracas, porém com uma duração maior. As inundações se 
tornam problemáticas quando são ampliadas pelos efeitos 
das alterações produzidos pelo homem na urbanização, 
como, a impermeabilização das superfícies e canalização 
de córregos (CUO et al., 2009, TUCCI, 2010, JHA et al., 2012). 

Tucci (2010) classifica as inundações em ribeirinhas 
(fazem parte da dinâmica natural de um canal de 
drenagem), localizadas (estrangulamento da seção por 
pontes e bueiros, construção de aterros no leito do rio e o 
assoreamento da drenagem por sedimentos e/ou lixo), e 
urbanas.  

As inundações urbanas são as mais avaliadas, pois 
não ficam restritas apenas as áreas suscetíveis à 
inundação, mas que se tornam sujeitas em razão processo 
de impermeabilização do solo e acelerado escoamento na 
drenagem urbana (SOUZA, 1996; CANHOLI, 2015). As altas 
taxas de impermeabilização nas cidades de médio e 
grande porte, independente da declividade, vêm 
caracterizando as chamadas inundações bruscas 
(GEORGAKAKOS, 1986; KRON, 2002), que correspondem 
pela súbita e violenta elevação dos caudais (CASTRO, 
1996).  

Segundo o Ribeiro e Santos (2016) as soluções 
tradicionais de drenagem urbana, com canalização dos 
rios e redes pluviais contribuem para o agravamento das 
inundações ao aumentar a velocidade de escoamento da 
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água e a energia de arraste dos escoamentos superficiais e 
transferir de montante para jusante vazão elevada e 
acelerada.  

 Os cursos hídricos em Goiânia que foram 
canalizados e suas áreas de preservação permanentes 
transformadas em vias de circulação urbana (espelhadas 
em obras implantadas em outras capitais brasileiras, como 
São Paulo e Belo Horizonte) reproduzem os impactos 
destacados por Ribeiro e Santos (2016) (figura 2). 

Figura 2 - Efeitos da canalização do Córrego Botafogo (GO) em 
períodos de chuva: Inundações no trecho Mutirama / Rua 44. Fonte: O 
Popular, março de 2017. 

Os alagamentos, diferentemente das inundações, 
correspondem à situação após fortes precipitações 
pluviométricas de acúmulo de água no leito das ruas e nos 
perímetros urbanos que apresentam sistema de drenagem 
deficiente (microdrenagem) (CANHOLI, 2015) (figura 3). 

A microdrenagem é representada por um sistema 
de condutos pluviais ou canais nos 
loteamentos/parcelamentos que recebem a água das 
fontes primárias em elementos construtivos caracterizados 
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como “boca-de-lobo” (abertura no meio-fio ao longo das 
vias), que se conectam com sistemas de galerias/dutos 
que serão conectados aos corpos hídricos (PORTO 
ALEGRE, 2005). 

 
Figura 3 - Arruamentos sujeitos a alagamentos. Fonte: Faria, 2016. 

Alagamentos envolvem, no entanto, mais que 
bloqueio das vias urbanas e avarias a imóveis, lida-se com 
o risco de riscos de afogamento, a possibilidade de 
contaminação de doenças como a leptospirose, febre 
tifoide e hepatite A. Trata-se também de um problema de 
saúde pública.  

Nicolau e Faria (2019) e Nogueira, Nogueira e Faria 
(2020) avaliaram em distintas áreas no município de 
Goiânia áreas de risco a alagamentos. As metodologias 
adotadas por estes autores consideraram as direções de 
fluxo nos arruamentos, a eficiência do sistema de micro 
drenagem (condição física de  guias, sarjetas e limpeza 
das bocas-de-lobo) e condições topográficas e os 
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resultados apontaram áreas criticas a condições de 
alagamentos que foram confirmados em campo e na 
mídia local. Estas pesquisas comprovam a necessidade de 
ordenamento do uso do solo e atuação do poder público 
e da sociedade civil na conservação desses elementos.   

Historicamente, as estruturas socioeconômicas 
determinam as diferentes formas de acesso à cidade e aos 
espaços urbanos em função do poder aquisitivo de cada 
cidadão, portanto, avaliar risco de inundações e 
alagamentos significa avaliar como a ocupação do espaço 
urbano reproduz a apropriação e mercantilização do 
território pelos seus habitantes e como é o atendimento 
do poder público as demandas da sociedade urbana.  

Faria, Soares Neto e Cherem (2016), avaliando o 
risco de inundação no município de Goiânia comprovaram 
que as áreas de alto e médio risco à inundação situam-se 
nas áreas caracterizadas como fundo de vale, que 
apresenta naturalmente potencialidade de concentração 
de água e sedimentos e, consequentemente, maior 
dificuldade de drenagem dos escoamentos. Essas áreas de 
risco coincidem com áreas residenciais urbanas com 
população de baixo poder aquisitivo. 

 Os citados autores alertam que os constantes 
alagamentos em vários bairros, loteamentos e avenidas 
têm como causa direta falhas no dimensionamento das 
redes de drenagem e execução das obras, sugerindo à 
reavaliação das equações de cálculos hidrológicos 
propícios a realidade do município.  
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Convivência e resolução aos alagamentos e 
inundações 

As Conferências Ambientais Mundiais, realizadas 
desde a década de 1970, já alertavam para a necessidade 
de revisão dos padrões de desenvolvimento baseados em 
exploração excessiva dos recursos naturais e, mais 
recentemente, as conferências passaram a estabelecer 
metas de emissões de poluentes, controle de 
desmatamento e recomendação de ações de 
desenvolvimento sustentável passaram a ser estimulados 
e inseridos em acordos entre os signatários das 
conferências como também passam a ser utilizados nos 
discursos políticos e por determinados setores da 
sociedade civil.   

Entretanto, o grande problema ainda reside no fato 
que as estratégias de conservação ambiental, 
aparentemente, são propostas para uma natureza ou 
recursos naturais que estariam distantes, dos olhos e da 
convivência, da sociedade.  

A proteção à natureza (ou ao meio ambiente) é (ou 
foi) oferecida, inclusive mediante legislações, com 
princípios antropocêntricos para garantir qualidade de 
vida da sociedade civil que se concentram nas áreas 
urbanas. Klug (2018) aponta que a Conferência Habitat III, 
realizada em 2016, apresentou direcionamentos para que 
os governos adotassem desenvolvimento urbano 
resiliente e ambientalmente sustentável, fundamentado 
em planejamentos sustentáveis. 
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A incapacidade das cidades e de seus cidadãos de 
lidarem com fenômenos sazonais e recorrentes revelam a 
fragilidade do modo de vida urbano, que se reproduzem 
em estados de crise e calamidade constantemente 
presentes em cidades brasileiras em períodos chuvosos ou 
em momentos de escassez hídrica. 

A capacidade que a área urbana e sua população 
(particularmente os mais vulneráveis) tem em resistir e se 
recuperar mais facilmente frente aos impactos das 
mudanças climáticas é caracterizado como cidade 
resiliente (MEHROTRA et al., 2009; JABAREEN, 2013; KLUG, 
2018).  

De acordo com Ribeiro e Santos (2016), as cidades 
resilientes contemplam governo e sociedade sabem como 
agir rapidamente em eventos de crise. Existe, portanto, 
uma governança instruída com informações e dados 
assertivos, infraestrutura adequada e operações 
específicas. É uma cidade inteligente que responde de 
forma preventiva e eficiente.  

Ahern (2011) expõem que a resiliência deve 
integrada por meio de uma gama de escalas interligadas 
entre unidades ambientais, ecológicas, sociais e 
econômicas. A Resiliência então deve exigir uma nova 
maneira de pensar a sustentabilidade urbana com 
investimentos em infraestrutura urbana adequada aos 
problemas esperados (RIBEIRO; SANTOS, 2016).  Portanto, 
as cidades resilientes em condições de precipitações 
acima da média histórica retornam aos seus fluxos de 
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circulação diária com mínimas perdas a sua população 
mais vulnerável e ao poder público.  

Como exposto anteriormente em áreas urbanas o 
processo de impermeabilização desencadeia um leque de 
impactos associados aos processos de inundação e 
alagamentos.  

Fendrich (2003) indica que mecanismos de coleta, 
armazenamento, utilização e infiltração das águas pluviais 
no meio ambiente urbano, a cada dia, são incorporados 
pelas comunidades técnicas tanto nacional como 
internacional, visando melhoria de qualidade de vida das 
populações das cidades, pois esses elementos buscam por 
meio de processos e medidas corretivas, o retardamento 
do escoamento superficial das águas das chuvas intensas, 
diminuindo os níveis de água máximos das enchentes 
urbanas, nas vertentes, córregos e canais dos vales 
receptores das águas pluviais.  

Tucci (2010) indica que as estratégias para controle 
da drenagem urbana nas áreas urbanas devem ser 
instaladas considerando manejo de bacias hidrográficas 
urbanas e estarem vinculadas a três eixos: (1) fonte; (2) 
microdrenagem; (3) macrodrenagem que devem ser 
planejados e interligados.  

O planejamento para minimizar e evitar impactos 
associados vinculam-se, portanto, a pensar na existência 
de permeabilidade dos solos urbanos e na capacidade de 
vazão dos cursos hídricos receptores dos escoamentos 
superficiais.   
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Historicamente, no entanto, o processo de 
ocupação urbano, desenvolvimento e impermeabilização 
nas áreas urbanas consideram dentre as variáveis 
ambientais, predominantemente as condições 
topográficas, que inclusive são avaliadas e destacadas nas 
legislações urbanas ou ambientais. 

Em Goiânia, a Lei 4.526/ 1972, estipula no capítulo 
relacionado aos Requisitos Urbanísticos Para Loteamentos, 
no Art. 4º, inciso III que “as vias do loteamento deverão 
articular-se com o sistema viário e harmonizar-se com a 
topografia local”; no Art. 6º é determinado que “Não serão 
admitidos loteamentos em terrenos alagadiços e sujeitos a 
inundação e onde as condições geológicas não sejam 
propícias à edificação”.  A Lei Federal Nº 12.651/ 2012 
caracteriza que encostas com declividade superior a 45%, 
como áreas de Preservação Permanente, onde a ocupação 
com atividades antrópicas é proibida (salvo as exceções).  

Convém destacar que as condições pedológicas são 
parcialmente consideradas nas legislações relacionadas ao 
parcelamento urbano ou preservação/conservação 
ambientais em ambientes urbanos. E essa variável 
geoecológica é responsável por importantes funções do 
ciclo hidrológico em áreas urbanas.  

Em Goiânia, os índices de permeabilidade mínimo 
devem ser de 15% para cada 200m2 de área construída, 
independente da condição pedológica. Na prática, no 
entanto, esses índices não são atendidos por problemas 
relacionados a fiscalização e também a conscientização da 
população da importância do solo urbano. 
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Vasenev et al. (2017), destaca que a capacidade dos 
solos urbanos de realizar funções ambientais é pouco 
compreendida, assim como da sua qualidade e funções.  

E as obras/medidas mitigatórias que devem ser 
adotadas no Controle Fonte, apresentado por Tucci (2010) 
envolve promover a recarga de aquíferos com estruturas 
de infiltração em pavimentos permeáveis, ou em poços/ 
trincheiras de infiltração, que corresponde a uma técnica 
compensatória de drenagem urbana (BAPTISTA et al.; 
2005).   

Essas obras de infiltração devem considerar as 
características do solo, para evitar além da possível 
contaminação do aquífero freático, problemas com 
subsidência por excesso de retenção de água. Na prática, 
os poços (ou trincheiras) são construídos com anéis de 
concreto justapostos ao solo e sobrepostos entre si, para 
onde é destinada diretamente a água proveniente de 
calhas e telhados.  

Diversos municípios no Brasil já adotam os poços 
de infiltração com técnica compensatória de drenagem 
urbana. Em Goiânia a partir da Lei nº 9.511/2014, todos os 
empreendimentos urbanísticos residenciais e não 
residenciais, que promovam a impermeabilização do solo 
ou aumento à contribuição de água ao sistema de 
drenagem urbana passaram a ser obrigados a instalar 
sistemas de retenção, detenção e/ou infiltração de águas 
pluviais. 
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Segundo o Art. 17, Inciso III e VII as estruturas de 
infiltração devem ser dimensionadas de acordo com as 
características de percolação do solo, mantendo distância 
mínima da base da estrutura de infiltração a 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros) do nível do lençol freático, 
na estação de chuva.  

Deve-se destacar que historicamente os solos 
existentes em áreas urbanas foram ignorados pelos 
principais levantamentos de solos e a compreensão as 
características morfológicas vinculadas principalmente às 
avaliações necessárias de agregação e porosidade (macro 
e micro) importantes para instalação de obras civis 
adequadas para cidades resilientes não foi realizada.  

A implantação, portanto, das obras de infiltração do 
tipo controle fonte demandam estudos técnicos que são 
promovidos às custas dos empreendedores urbanos. Mas, 
o poder público também vem atuando na instalação de 
estruturas de infiltração interligadas as demais estratégias 
de controle de drenagem urbana relacionadas à 
microdrenagem e macrodrenagem que envolvem 
estratégias de planejamento nas áreas públicas (praças, 
áreas verdes) com integração entre infiltração e obras de 
infraestrutura de retenção e detenção. 

 Em Goiânia, locais onde existe deficiência 
construtiva do sistema de macro e micro drenagem são 
instalados poços de infiltração auxiliares interligados nas 
bocas de lobo e, recentemente, baseado nos modelos de 
infiltração local implantados em outras cidades, estão 
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sendo inseridos à arquitetura urbana das rotatórias e 
praças de Goiânia os “jardins de chuva” (figura 4). 

 

Figura 4 - Jardins de chuva implantados em Goiânia. Fonte: Imagens 
da Prefeitura de Goiânia. 

 Os “jardins de chuva” correspondem à estrutura 
hidrológica de baixo investimento e manutenção 
simplificada de biorretenção instalado em áreas escavadas 
que são preenchidos com material granular de alta 
permeabilidade e material orgânico (figura 5). Esse 
sistema beneficia, assim, as principais funções do sistema: 
retenção, filtração e infiltração (MELO et al., 2014). 

As obras de detenção correspondem à estrutura 
impermeabilizada que impedem a infiltração e apenas 
retém temporariamente a água, que, por sua vez, é aos 
poucos liberada, regulando os picos de vazão; enquanto 
as obras de retenção são estrutura permanente destinada 
a reduzir o escoamento superficial das águas pluviais, 
propiciando sua acumulação e infiltração, podendo, 
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quando seca, ser utilizada com atividades de lazer urbano 
ou no caso de Goiânia funcionarem integrados a 
elementos paisagísticos nos parques urbanos em lagos 
(figura 6).  

 
Figura 5 - Estrutura básica proposta para um jardim de chuva. Fonte: 
MELO et al. (2014). 
 

  
Figura 6 - Lago do Parque Cascavel (Goiânia) como estrutura de 
retenção de água pluvial. Fonte: Imagem da internet capturada pelos 
autores. 
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A criação de espaços verdes em áreas públicas (e 
privadas) auxilia na drenagem urbana, provendo planos de 
infiltração e contribuem para amenizar os efeitos das ilhas 
de calor urbana.  Iniciativas como a recuperação das 
várzeas e das áreas de preservação permanente com 
desenvolvimento de projetos de recarga artificial devem 
ser estimuladas e criadas.  

A correção e mitigação das áreas de inundação que 
afetam população e comprometem o patrimônio publico 
devem envolver análise de remoção de estruturas e 
análises históricas de comportamento hidrológico da rede 
de drenagem. Deve ser considerando ainda a necessidade 
de revisão dos códigos de construção civil, dos planos 
diretores e regulamentos sobre o uso do espaço urbano.  

O sucesso dessas medidas sugere em mudança de 
comportamento da sociedade e consequentemente dos 
gestores governamentais. Liu e Niyogi (2019) indicam que 
programas adequados de capacitação e conscientização 
devem ser iniciados pelo governo estadual, órgão local e 
ONGs para disseminar informações sobre os efeitos 
adversos da rápida urbanização em vários aspectos 
socioeconômicos e ambientais e da importância das obras 
de infraestrutura de drenagem urbana.  

Ribeiro e Santos (2016) indicam que é necessária 
difusão de tecnologias mais eficientes e limpas, com 
política pública mandatória que exija padrões mínimos de 
eficiência, taxação, entre outros instrumentos econômicos, 
pois as obras, no entanto, são investimentos de 
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infraestrutura necessários são extremamente caros, 
irreversíveis e de longo prazo.   

Considerações finais 

Inevitavelmente as inundações e alagamentos, 
resultantes de eventos extremos e de problemas 
estruturais da infraestrutura da cidade passam a serem 
problemas causados pela urbanização e foco de 
discussões mais acirradas por todos os setores da 
sociedade durante, apenas, os períodos chuvosos. 

É preciso ocupar melhor as áreas urbanas e fazer 
isso de maneira sustentável atentos ao tripé: 
ambientalmente correto, socialmente justo e 
financeiramente viável e isso só é possível com estudos e 
obras de qualidade e complexidade, que devem ser 
compreendidas pela população, dada os altos custos 
envolvidos.  

O padrão higienista adotado no Brasil não é 
adequado às realidades locais e a urgente necessidade de 
transformar as cidades ora planejadas ou não planejadas 
em resilientes as mudanças extremas climáticas.   

 As estratégias de controle de inundações e até 
mesmo dos alagamentos, certamente abordam soluções 
estruturais para alguns locais, mas devem ser implantadas 
dentro da visão de conjunto de toda a bacia hidrográfica, 
onde estas estão racionalmente integradas com outras 
medidas preventivas e não-estruturais.  
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Promover e ampliar os planos de infiltração, através 
de poços, valetas, trincheiras e até mesmo bacias de 
retenção e contenção de vazões são necessárias e devem 
estar vinculados a instrumento do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana (PDDU), que melhor selecionará as 
fragilidades e potencialidades para implantação de tais 
estruturas e pode capacitar a sociedade.   

A cidade e seus moradores devem se preparar para 
os extremos de chuvas e não o contrário. 
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Introdução 

A água um elemento de fundamental importância 
para os seres vivos e para o desenvolvimento econômico 
de uma nação. Suas características dependem das 
condições naturais e do modelo de uso e ocupação da 
bacia hidrográfica. 

 

                                                           
3
 http://lattes.cnpq.br/1914332507525986 

4
 http://lattes.cnpq.br/1839518327582723 

5
 http://lattes.cnpq.br/3353414047379362 

6
 Currículo lattes não localizado 

mailto:jbcabral2000@yahoo.com.br
mailto:patriciagomes.geo@gmail.com
mailto:jefbrunojeffersoms.o@gmail.com
mailto:violeirodaterra@gmail.com


 

 

37 
 

O monitoramento e avaliação da qualidade das 
águas permitem aos pesquisadores, gestores de órgãos 
públicos e técnicos de empresas privadas a projeção de 
cenários futuros em eventos de poluição e degradação 
ambiental, assim como ajudam a planejar sua conservação 
(TUCCI, 2005; ANA, 2013). 

 
Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008) e Souza, Costa 

e Costa (2019) destacam que o monitoramento é um 
importante instrumento de gestão ambiental que visa, 
dentre outros aspectos, detectar a violação nos padrões 
da qualidade das águas em uma bacia hidrográfica. A 
qualidade das águas pode ser analisada por intermédio de 
parâmetros físicos, químicos, biológicas e modelos de 
avaliação, como IQA, IET e Resolução Conama 357/2005, 
que permitem a confecção de diagnóstico-prognósticos a 
respeito da qualidade das águas (TRINDADE et al., 2017; 
BATISTA et al., 2017). 

 
Os valores dos resultados das avaliações em relação 

à classificação dos corpos hídricos têm demonstrado que 
as pesquisas limnológicas continuam sendo importantes 
ferramentas para detecção dos problemas, os quais, cada 
vez mais, têm afetado os ecossistemas fluviais / lacustres, 
a fauna e a flora aquática (TUNDISI; MATSUMURA-
TUNDISI, 2008; GERALDES; GEORGE, 2012; CUNHA; 
CALIJURI; LAMPARELLI, 2013). 

 
O manejo e a conservação inadequada do uso da 

terra de uma bacia hidrográfica, associados à ocupação 
urbana desordenada e às chuvas intensas, ocasionam o 
lixiviamento dos solos e o carreamento de materiais 
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antropogênicos, que são transportados e depositados nos 
leitos dos corpos hídricos, e que, se introduzidos em 
excesso, ocasionam a degradação desses corpos, 
alterando a qualidade das águas e prejudicando o 
abastecimento público (MERCANTE et al., 2014;  ALBERTI; 
PEREIRA FILHO, 2014; BARBOSA; FURRIER; SOUZA, 2018). 

 
Os estudos das características físicas, químicas e 

biológicas das águas em bacias hidrográficas 
proporcionam o conhecimento sobre as alterações de 
origem natural e também as variáveis antrópicas, sendo de 
fundamental importância para o aproveitamento dos 
recursos hídricos, cujo uso de forma adequada, 
consequentemente, traz benefícios à população, 
contribuindo também para ações que visem à sua 
preservação e conservação. 

 
Nesse sentido, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar a qualidade das águas do córrego 
Queixada, na cidade de Jataí-GO, comparando os 
resultados com o que está disposto na legislação 
brasileira, com parâmetros estabelecidos pela resolução 
CONAMA nº 357/2005. 

 
Caracterização e localização da área de estudo 

 
O Córrego Queixada está localizado dentro do 

perímetro urbano da cidade de Jataí - GO (figura 1). É 
considerado um córrego importante para a região, visto 
que suas águas desaguam no Rio Claro (bacia do Rio 
Paranaíba), próximo ao ponto de captação de água do 
município. 
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Figura 1 - Localização da Bacia do Córrego Queixada em Jataí - GO. 
Organização: Próprios autores, 2019. 

 
A bacia do Córrego Queixada possui uma área de 

1.943,56 ha e está sobreposta geologicamente pela 
Formação Serra Geral. Litologicamente, é composta por 
basalto e arenitos; pedologicamente, é recoberta por 
latossolos vermelhos, com um relevo classificado entre 
plano a suavemente ondulado, com declividades inferiores 
a 8% (MARTINS; OLIVEIRA, 2012). 

 
O clima da região, de acordo com as pesquisas 

realizadas por Mariano (2005) e Lopes e Mariano (2018), é 
classificado como Awa, tropical de savana, mesotérmico, 
indicando a ocorrência de um período chuvoso entre 
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outubro a abril, com concentrações de chuvas entre 80 
mm a 500 mm mensais, e um período menos chuvoso 
entre maio a setembro, com precipitações entre 0 mm e 
80 mm. A média anual de precipitação varia de 1400 mm a 
1750 mm; a temperatura média do mês mais quente é de 
24 °C e a temperatura média do mês mais frio é de 18 °C. 
 
Procedimento metodológico 

 
As coletas de água do córrego Queixada foram 

realizadas em dois períodos distintos. A primeira coleta 
ocorreu no dia 27 de outubro de 2019 e a segunda em 19 
de novembro de 2019. Todas as amostras foram realizadas 
no período da manhã, entre 7 horas e 12 horas e seguiram 
a metodologia descrita pela APHA (2012). 

 
Os valores correspondentes à averiguação da T, 

TSD, OD, pH, NaCl e CE foram coletados in loco, por meio 
do equipamento sonda multiparâmetro OAKTON PCD 
650. A leitura dos parâmetros (figura 2) foi realizada três 
vezes em cada ponto, a fim de se obter um resultado 
correto, descartando-se o resultado que estivesse 
demostrando um valor muito diferente dos demais e, 
posteriormente, fazendo-se a média entre todas as 
medições. 

 
As análises de fósforo total foram realizadas de 

acordo com o Método Vanadomolíbdico da Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 
18th edition, por meio do equipamento multiparâmetro 
de bancada fotocolorímetro AT100-PB da Alfkit. 
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Figura 2: Utilização da Sonda Multiparâmetro para análise das águas 
in loco. Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Os resultados das amostras foram comparados com 

os dados do ordenamento jurídico de enquadramento de 
corpos hídricos, conforme a Resolução CONAMA n° 357, 
do ano de 2005, que classifica o corpo hídrico em classes 
de I a IV. Os limites de máxima e mínima concentração 
estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Limites estabelecidos pelo Conama 357/2005.  
Parâmetro Valor 

Máximo 
Classe I 

Valor 
Máximo 
Classe II 

Valor 
Máximo 
Classe III 

Valor 
Máximo 
Classe IV 

pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
PT 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,15 mg/L 0,15 mg/L 
OD Não < 

6mg/L 
Não < 
5mg/L 

Não < 
4mg/L 

Não 2mg/L 

T Sem 
padrão 

Sem 
padrão 

Sem 
padrão 

Sem padrão 

TSD 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L ________ 
CE Sem 

padrão 
Sem 
padrão 

Sem 
padrão 

Sem padrão 

NaCl 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 
Fonte: Próprios autores, 2019. 
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Para compreender a distribuição espacial e 
temporal das variáveis estabelecidas na avaliação da 
qualidade das águas, foram definidos 03 pontos de coleta, 
georreferenciados com GPS (Global Position System). A 
localização dos pontos de coleta buscou abranger todos 
os diferentes usos e ocupações das terras, bem como as 
características físicas da bacia hidrográfica. O ponto 01 
localiza-se próximo à nascente; o ponto 02 no terço 
médio, com influência de área de agricultura e urbana; o 
ponto 03 está localizado próximo à área de captação de 
água da cidade de Jataí e sofre influência das áreas de 
agricultura, lotes urbanos, chácaras/sítios e rodovia. 
 
Resultados e discussões 

 Temperatura da água (T) 

A temperatura da água é um parâmetro importante, 
pois, tem influência sobre algumas propriedades da água, 
como viscosidade, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos, 
com reflexos sobre a vida aquática (TUNDISI; 
MATSUMURA-TUNDISI, 2008). A Resolução CONAMA nº 
357/2005 não estabelece um padrão de valores máximos e 
mínimos para a temperatura da água. 

 
A temperatura da água do córrego Queixada 

apresentou uma variação de 22,8º C a 24,2º C (figura 3), 
sendo o ponto 01 o que apresentou as temperaturas mais 
baixas em ambos os campos, e a mais alta temperatura 
ocorreu no ponto 03. 
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As flutuações diárias de temperatura da água 
podem ser explicadas em função do horário do dia em 
que foram feitas as leituras de água, pois, de acordo com 
Rocha, Cabral e Braga (2014), durante o dia, há uma 
menor incidência de radiação solar pela manhã do que no 
período da tarde. 

 

 
Figura 3: Temperatura da água dos três pontos de coleta Córrego 
Queixada. Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 
O pH significa um expoente logarítmico 

proporcional negativo da concentração hidrogeniônica, 
que expressa uma atenuação na concentração dos íons de 
H+ (Hidrogênio) e vice-versa. O pH apresenta uma 
variação entre 0 a 14. Normalmente, o pH = 7 apresenta 
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uma neutralidade, pH < 7 é considerado ácido e pH > 7 
alcalino (KLEEREKOPER, 1990;  VON SPERLING, 2005). 

 
Em relação ao pH, a resolução CONAMA 357/2005, 

definiu que, para o abastecimento e consumo humano, o 
pH da água deve variar entre 6 a 9. A escala de pH 
encontrada nas análises (figura 4) variou entre 4,85 e 7,56; 
sendo assim, as águas apresentam uma acidez para as 
coletas de novembro e alcalinidade para as coletas de 
outubro. 

 

 
Figura 4 - pH dos três pontos de coleta Córrego Queixada. Fonte: 
Próprios autores, 2019. 

 
A acidez das águas, verificada para o ponto de 

amostragem 1 na coleta de novembro, pode ser associada 
à precipitação de chuva que ocorreu no dia da coleta, fato 
este também constatado por Naime e fagundes (2005) na 
pesquisa realizada para o arroio Portão, no Rio Grande do 
Sul. Outro fator a ser levado em consideração é a 
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influência da matéria orgânica a ser decomposta, sendo 
que quanto maior a quantidade de matéria orgânica 
disponível, menor é o pH. A presença de ácidos fúlvicos e 
húmicos, resultantes da degradação da matéria orgânica 
presente no solo e na água, altera o pH (ESTEVES, 1998). 

 
O ponto de coleta 01 está próximo à área da 

nascente e apresentava a maior quantidade de matéria 
orgânica da área de estudo, além de fezes de animais 
domésticos e selvagens, fato este também detectado na 
pesquisa realizada por Martins e Oliveira (2012). 

 
De modo geral, os valores de pH estão próximos da 

neutralidade (Gráfico 1), sendo que, para as águas naturais 
do Cerrado, isso é caracterizado como um aspecto 
positivo à qualidade da água, conforme estudos realizados 
por Paula (2011). 

 

 Oxigênio dissolvido (OD) 

 
O oxigênio encontra-se dissolvido nas águas em 

sua forma gasosa e costuma originar-se tanto da 
atmosfera como da ação fotossintética das algas. Por ser 
um gás, o OD é um dos parâmetros que sofre uma das 
maiores variações diárias no corpo hídrico, pois, está 
ligado aos processos de fotossínteses, à respiração dos 
organismos e à decomposição da matéria orgânica dos 
ambientes aquáticos (ESTEVES, 1998). 
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De acordo com os resultados das análises de OD 
(figura 5), o ponto que apresentou menor valor foi o 
ponto de coleta 01 (6,86). Os valores de OD na água do 
córrego Queixada não ultrapassaram o valor mínimo e 
nem o máximo permitido pela Resolução CONAMA n° 
357/2005. Dessa maneira, o corpo hídrico enquadra-se na 
Classe 1 de águas doces, sendo suas características 
indicadoras de uma satisfatória qualidade das águas. 

 

 
Figura 5 - OD (mg/L) dos três pontos de coleta Córrego Queixada. 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Outro fator a ser levando em consideração em 

relação ao OD é a influência da chuva na vazão e 
velocidade de escoamento das águas. Na coleta de 
novembro, foram detectados os maiores valores de OD 
devido à influência da chuva que ocorreu no dia. O 
aumento do índice pluviométrico propicia o lançamento 
de uma maior quantidade de efluentes e nutrientes ao 
córrego, por conta do escoamento superficial, da 
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drenagem pluvial, do lixiviamento das lavouras agrícolas e 
das atividades agropecuárias, fato este também detectado 
por Batista et al. (2017) nas águas do ribeirão Paraíso, em 
Jataí - GO. 

 Condutividade elétrica 

Conforme Lima e Santos (2012), a CE é uma medida 
que avalia a capacidade da água em conduzir corrente 
elétrica, sendo proporcional à concentração de íons 
dissociados em um sistema aquático. Quanto maior for a 
quantidade de íons dissolvidos, maior será a 
condutividade elétrica da água. Esse parâmetro não 
permite identificar a espécie química responsável pela 
alteração, no entanto, fornece um indicativo real da 
poluição ou possível fonte de poluição. 

 
De acordo com os dados da figura 6, na coleta de 

outubro, os valores de condutividade elétrica variaram de 
16,42 µS/cm a 46,47 µS/cm, na coleta de novembro, de 
17,18 µS/cm a 46,91 µS/cm. O aumento observado no 
período de novembro pode ser atribuído à contribuição 
de íons presentes devido ao lançamento de efluentes 
domésticos no corpo hídrico e à decomposição de 
animais, conforme detectado na visita de campo. 

 
Os valores detectados para as águas do Córrego 

Queixada apresentam similaridade em relação aos dados 
obtidos por Lima e Santos (2012) para as águas do Rio 
Claro, próximo à cidade de Jataí. 
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Figura 6 - Condutividade Elétrica dos três pontos de coleta Córrego 
Queixada. Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

Embora não exista um padrão de referência 
definido pela CONAMA 357/2005 para a condutividade 
elétrica, segundo a Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB, 2006), os valores de 
condutividade acima de 100 µS/cm indicam ambientes 
impactados, possivelmente devido ao lançamento no 
corpo hídrico de resíduos industriais, de mineração, 
esgoto e outros.  Os valores obtidos para os pontos de 
amostragem do córrego Queixada não ultrapassaram o 
valor limite de 100 µS/cm estabelecido pela CETESB 
(2006). 

 
Em termos gerais, os valores de CE apresentados 

nas águas do Córrego Queixada podem ser considerados 
baixos e médios, de acordo com a proposta de Coluna 
(2007), que define como baixos os valores inferiores a 50 
μS/cm, e médio entre 50 e 100 μS/cm, sendo um 
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indicativo de que a região sofre influência dos fatores 
litológicos, já que a mesma possui rochas basálticas da 
Formação Serra Geral, o que poderia resultar em água rica 
em carbonatos, principalmente carbonatos de cálcio 
(CaCO3) ou carbonato de magnésio (MgCO3), fato este 
verificado por Rocha et al. (2014) para as águas do 
afluentes da UHE Barra dos Coqueiros, localizada no Rio 
Claro, em Caçu - GO. 

 Sólidos totais dissolvidos (STD) 

Os Sólidos Totais Dissolvidos são um importante 
parâmetro para definir as condições ambientais, baseado 
nas premissas de que esses sólidos podem causar danos 
aos peixes e à vida aquática, visto que águas com 
demasiado teor de sólidos totais dissolvidos não são 
convenientes para uso (ESTEVES, 1998; TUNDISI; 
MATSUMURA-TUNDISI, 2008). O valor máximo permitido 
pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA é de 500 mg/L, 
que classifica as águas como Classe 1 (BRASIL, 2005). 

 
Carvalho (2008) e Brito (2008) destacam que os 

sólidos são divididos em sólidos suspensos totais (SST) e 
sólidos totais dissolvidos (STD). O SST está relacionado 
com a turbidez, com a cor e com a transparência da água. 
O STD é um contribuinte na quantificação da salinidade e 
condutividade elétrica da água, que pode assinalar direta 
ou indiretamente a existência de degradação ou 
desconformidade do corpo hídrico, uma vez que tais 
elementos são carreadores de íons em solução. 
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O parâmetro STD (figura 7) apresentou valores que 
variaram entre 10,12 mg/L e 29,29 mg/L. Os valores 
obtidos em todos os dias de análise não apresentaram 
grande diferença de uma coleta para outra, porém, os 
menores valores de STD foram coletados no ponto 01, e o 
maior valor foi coletado no ponto 02, área  que recebe 
influência dos dejetos da área urbana. 

 

 
Figura 7 - STD dos três pontos de coleta no Córrego Queixada. Fonte: 
Próprios autores, 2019. 
 

 Fósforo total (PT) 

Conforme Von Sperling (2005), o fósforo na água 
apresenta-se em diversas formas, sendo as mais comuns 
os ortofosfatos, os polifosfatos e o fósforo orgânico. 
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Na análise de fósforo total (PT), observa-se na 
figura 8 que o menor valor encontrado - de 0,00 mg/L - 
ocorreu no ponto 01, em ambas as coletas, e no ponto 02, 
na coleta de outubro de 2019. A não obtenção de valores 
nos pontos 01 e 02 podem ser relacionadas à capacidade 
de leitura do equipamento, que não consegue ler valores 
menores que o limite quantificável. 

 

 
Figura 8: Análise do Fósforo para as águas do Córrego Queixada. 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
O maior valor detectado de Fósforo total foi de 0,07 

mg/L, registrado no ponto 8, com o uso do solo para 
prática agrícola. No período chuvoso, o menor valor - de 
0,03 - foi registrado no ponto 2, e o maior valor foi de 
0,87 mg/L, registrado no ponto 3, área de influência de 
agricultura e setor urbano. 
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 As altas concentrações de PT na coleta de 
novembro podem ser relacionadas ao lançamento de 
efluentes doméstico e à aplicação de fertilizantes 
fosfatados das áreas agrícolas, comuns para a correção do 
solo, elevando-se, assim, as concentrações de PT, fato este 
também detectado por Rocha et al. (2019) nas águas do 
rio Paraíso, em Jataí - GO. 
 

Conforme a Resolução CONAMA n° 357/05, para 
que o PT seja classificado como tipo I, existe a 
necessidade de que o nível máximo permitido não 
ultrapasse 0,1 mg/L. Assim, constata-se que apenas o 
pontos 1, localizado próximo à nascente do córrego 
Queixada, está inserido na classe I. O ponto 03 está 
enquadrado na classe III, conforme a Resolução CONAMA 
n° 357/05 (BRASIL, 2005), para a coleta de novembro. 

 
Segundo Toledo e Nicollela (2002), os materiais de 

áreas agrícolas e fontes urbanas ocasionam um aumento 
na carga de fósforo e amônia, fator esse que pode ser 
associado à elevação dos valores no ponto 03. 

 Salinidade 

A salinidade (NaCl) consiste na concentração de 
cloretos de sódio nas águas. As águas doces possuem 
entre 0 a 0,5% (500 mg/L) de Nacl. A salinidade interfere 
nas reações de óxi-redução, em especial com minerais 
ferrosos, aumentando o consumo de oxigênio dissolvido, 
a condutividade elétrica e o total de sólidos dissolvidos 
(ESTEVES, 1998; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 
Segundo a Resolução Conama n° 357/2005 (BRASIL, 2005), 
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águas com valores inferiores a 500 mg/L de NaCl podem 
ser destinadas ao consumo humano após passar por 
tratamento. 

 
De acordo com a figura 9, os valores de NaCl 

encontrados nos pontos de coleta do córrego Queixada 
variaram de 17,04 32,80 mg/L, sendo suas águas 
consideradas como de classe 1 para este parâmetro, de 
forma que são propícias ao consumo humano após 
tratamento convencional. 

 

 
Figura 9: Análise da Salinidade para as águas do córrego Queixada. 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

Os valores de NaCl encontrados no córrego 
Queixada apresentam uma relação direta com o STD e CE, 
demonstrando que esses parâmetros se relacionam 
diretamente com a concentração de íons dissolvidos em 
solução aquosa, fato este também observado nas 
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pesquisas desenvolvidas por Rocha et al. (2014) e Barcelos 
et al. (2017). 
 
Conclusão 

 
A partir dos parâmetros analisados, conclui-se que 

os índices encontrados estão, em geral, dentro do 
enquadramento da Resolução do CONAMA 357/2005 para 
rio de Classe 1. Todavia, no que tange ao PH, as amostras 
coletadas em novembro, no ponto 01, apresentaram PH 
de 4,85, acidez considerada acima do permitido para 
consumo. 

 
Os pontos 2 e 3 foram os que registraram, de modo 

geral, alterações mais elevadas, devido ao fato de se 
encontrarem em locais com interferências antrópicas. No 
entanto, deve-se destacar que as análises físico-químicas, 
apesar de serem fundamentais para a distinção da 
qualidade da água, são realizadas de forma pontual, 
somente nos pontos específicos, necessitando de um 
maior número de medições para um melhor resultado. 

 
Os valores de PT total no ponto 03, na coleta de 

novembro, demonstram que este setor do corpo hídrico 
pode ser considerado como de classe III e que o curso 
d‟água necessita de estudos mais aprofundados, visto que 
este trecho do rio apresentou baixa capacidade de 
autodepuração das águas. 
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Introdução 

Várias são os autores que trazem a definição de 
bacia hidrográfica, para Porto e Porto (2008) ela pode ser 
definida enquanto uma área de drenagem de 
determinado rio, córrego, riacho, seus afluentes, e 
subafluentes, sendo ainda responsável por captar toda a 
água das chuvas recebidas em seu interior. 

As bacias hidrográficas são responsáveis por 
abrigar elementos essenciais para a manutenção da vida 
no planeta, a saber, plantas, animais, solo, água, além de 
cumprirem um papel climático na região em que estão 
presentes como regulação do regime de chuvas, criação 
de condições para a criação de temperaturas mais 
amenas, etc. 

                                                           
7
 http://lattes.cnpq.br/0520775224044701 

8
 http://lattes.cnpq.br/6339934241882174 
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Todas essas condições fisiográficas podem ser 
diretamente ligadas às condições de qualidade da vida 
humana, já que dependemos destes ambientes para a 
manutenção de nossas necessidades, sejam estas 
econômicas, referentes a alimentação ou até melhora da 
qualidade de vida. É assim impossível desassociar a 
relação que se estabelece entre as pessoas e o ambiente. 
Nesta perspectiva é extremamente preocupante o mal-uso 
das bacias hidrográficas. 

É imprescindível considerar as discussões acerca de 
como as ações humanas podem refletir na preservação ou 
não destes ambientes, já que a cada dia, estes locais têm 
sido afetados e prejudicados pelo modo de produção e 
ocupação. A apropriação das bacias hidrográficas pelas 
ações humanas, seja ela qual for, para moradia, agricultura 
ou pecuária, ganhos econômicos, entre outros, afetam a 
qualidade desses ambientes. 

Frente a essa apropriação que nem sempre é viável 
a preservação ambiental, considera-se ainda que 
dependemos desses ambientes para a manutenção da 
vida, por isso se faz necessário a criação de medidas que 
contribuam para uma relação sustentável entre homem e 
natureza, bem como a criação e o planejamento de ações 
mitigadoras de impactos se tornam necessárias para a 
manutenção destes ambientes. 

Considerando a necessidade do planejamento, os 
estudos desenvolvidos sobre bacias hidrográficas são 
extremamente relevantes, já que o gerenciamento desses 
locais promove o conhecimento das condições físico-
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ambientais e antrópico-sociais presentes nestas 
localidades. Tais estudos, permitirão, um conhecimento 
mais aprimorado desses ambientes e, assim, a aplicação 
de medidas de proteção nas áreas de bacias hidrográficas. 

Devido à relevância de pesquisas que abordem 
bacias hidrográficas, escolheu-se a bacia do córrego 
Queixada devido sua importância para o município de 
Jataí, uma vez que trata-se de um afluente da bacia 
hidrográfica do rio Claro responsável pelo abastecimento 
público do município, a qual encontra-se sobre área 
urbana, cujo uso e ocupação podem causar alterações na 
qualidade do curso hídrico em questão, partindo da 
preocupação da implantação de novos conjuntos 
habitacionais sobre o perímetro da bacia. 

Posto isso, este trabalho partiu da análise dos usos 
múltiplos da terra na bacia do córrego Queixada em Jataí-
GO para os anos de 2008, 2013 e 2018. Tendo como 
objetivo identificar os principais usos nos últimos 10 anos 
e quais os possíveis impactos gerados. Para esta análise 
necessitou identificar e confrontar os impactos do espaço 
urbano e rural, gerados pelas alterações na paisagem no 
decorrer deste período analisado. 

Referencial teórico 

Bacia hidrográfica constitui-se enquanto uma 
extensão territorial que faz parte da área de drenagem de 
um canal fluvial, sendo este um rio, córrego, etc. Essa área 
de drenagem deve ser entendida enquanto um ambiente 
de grande complexidade, já que dentro dele existem 
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interconexões que se estabelecem a partir do clima, 
relevo, tipo de solo, vegetação, entre outras 
características, evidenciando assim sua unicidade (ROSS; 
PRETTE, 1988). 

Considerando essa complexidade verificada nas 
bacias hidrográficas, Souza (2013) destaca que: 

[...] a bacia hidrográfica é um meio capaz de reunir em 
seus limites um grande e variado conjunto ambiental que 
interage de maneira intensa e imediata em toda a sua 
extensão, provocando transformações nas estruturas 
mórficas, climáticas, vegetais, pedológicas, e geológicas 
circunscritas em seu interior (SOUZA, 2013, p. 21). 

Por conta dessa relação de interconexão entre estes 
e outros variados elementos que fazem parte do espaço 
em que se insere a bacia hidrográfica se admite que este é 
um ambiente de grande sensibilidade, ou seja, qualquer 
mínima mudança em um dos elementos existentes na 
bacia reflete diretamente na qualidade desta (MARTINS; 
OLIVEIRA, 2012). Diante disso, a preservação desta é muito 
importante tanto para a questão ambiental quanto social, 
já que esta não se encontra aquém do homem e de suas 
ações, sendo este um agente que através destas ações 
vem a compor esse ambiente. 

Ao falar sobre a relação estabelecida entre o uso e 
ocupação de bacias hidrográficas dentro ou próximas ao 
perímetro urbano, admite-se que esta preocupação se 
torna ainda maior, já que é impossível que estes dois 
ambientes não mantenham alguma relação. Ainda sobre 
essa discussão acerca das bacias hidrográficas brasileiras 
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localizadas em áreas urbanas ou próximas a estas, 
Carvalho (2011) ressalta que estas, 

[...] retratam uma situação deplorável, onde evidencia 
uma total despreocupação com a qualidade destas 
bacias, onde efluentes são lançados no curso d‟água sem 
a mínima preocupação e problemas são sentidos pelo 
ecossistema destas bacias, onde os seres vivos são 
contaminados e suas águas possuem qualidade e 
quantidades naturais alteradas (CARVALHO, 2011, p. 66). 

Observa-se, nesse sentido, que é importante levar 
em conta o contexto social para os estudos e análises 
sobre bacias hidrográficas, já que estas não estão aquém 
das ações humanas, sofrendo então os impactos dessas 
ações, tanto positivos quanto negativos (DALMAZO; 
CANDIOTTO, 2016). 

Dentre as ações humanas que podem trazer 
prejuízos as bacias hidrográficas, podem se destacar a 
ocupação humana para moradia, a inserção de cultivo de 
culturas, a criação de animais, a construção de barragens 
para a produção de energia elétrica, a mineração, entre 
outros. 

Vale destacar que tais ações são necessárias para a 
vida humana, o que nos leva ao seguinte questionamento; 
o que fazer para reduzir os impactos sobre essas bacias 
hidrográficas? Quais as medidas que devem ser adotadas? 
Pensando a esse respeito, na década de 1930 foi criado o 
primeiro código florestal, passando a regulamentar os 
usos e a preservação dos ambientes naturais (BORGES et 
al., 2011). 
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A criação desse código foi importante para 
normatizar as condições de uso das bacias hidrográficas, 
tendo como base o uso sustentável desses espaços. Assim, 
ao mesmo tempo que visou coibir as ações antrópicas e 
os impactos negativos que podem ocorrer nessas áreas, 
essas leis de cunho ambiental serviram como medidas 
para estabelecer a interdependência entre homem- meio 
ambiente, enfatizando que essa relação constituída só 
pode ser vantajosa caso se baseie numa relação 
sustentável. 

Tendo em vista o uso moderado do meio ambiente, 
a criação de leis ambientais em consonância com a criação 
de estratégias voltadas para a preservação ambiental, 
tornam a mitigação de impactos ambientais mais 
eficiente. Dentre essas estratégias pode-se destacar o 
gerenciamento ambiental pautado na preservação 
ambiental. Este tipo de gerenciamento passa pelo pensar, 
analisar e administrar os processos, de modo a reduzir os 
impactos ambientais e ainda ter ganhos econômicos a 
partir do uso sustentável dos recursos ambientais: diante 
disso, pensar em um uso integrado e sustentável desses 
recursos, torna-se uma necessidade. 

A gestão ambiental estuda e administra o exercício das 
atividades econômicas e sociais de forma a utilizar os 
recursos naturais renováveis ou não de modo 
responsável e criterioso, visando a preservação do meio 
ambiente, a conservação de sua biodiversidade a redução 
dos impactos ambientais das atividades humanas neste 
contexto (BARBOSA, 2014, p. 53). 
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Logo, entende-se que ao traçar estratégias para a 
redução dos impactos ambientais tanto o homem quanto 
o meio ambiente saem ganhando, haja vista o fato de 
estes estarem interrelacionados. Nesta lógica, necessita-se 
que as bacias hidrográficas sejam adotadas pelos 
programas de preservação ambiental enquanto unidades 
territoriais de monitoramento, planejamento e gestão do 
uso e ocupação dessas localidades, permitindo assim a 
avaliação dos reais impactos da ação antrópica nestes 
locais, bem como as possíveis ações que podem resultar 
na preservação desses ambientes (SCHUSSEL; 
NASCIMENTO NETO, 2015).  

Localização e caracterização física da área de estudo 

O Córrego Queixada situa-se dentro do perímetro 
urbano do município de Jataí-GO (figura 1), entre as 
coordenadas UTM: E 419124.99 m, N 8028060.83 m, E 
423105.19 m e N 8021056.99 m. Este córrego tem grande 
importância para a população jataíense, pois, desagua à 
montante do ponto de captação do rio Claro, principal 
fonte de abastecimento de água da cidade, o qual 
pertence à bacia hidrográfica do rio Paranaíba um dos 
principais formadores do rio Paraná de acordo com 
Carvalho (2011). 

Segundo Martins e Oliveira (2012) a nascente do 
Córrego Queixada situa-se em Área de Preservação 
Permanente (APP) dentro do perímetro urbano de Jataí, 
com aproximadamente 6 km de comprimento. Se 
constituindo “uma das principais áreas de expansão 
recente da cidade, ocupando 26% de uma área total de 
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1.944 hectares” para o ano de 2012 (MARTINS; OLIVEIRA, 
2012, p. 108). 

 

Figura 1: Localização do Córrego Queixada em Jataí-GO. Organização: 
Autoria própria, (2018). 

Além disso, este córrego ainda é beneficiado pela 
água de cursos d‟água menores, como o córrego sem 
nome e córrego do Tatu, o qual também possui sua 
nascente no perímetro urbano, a qual enfrenta os mesmos 
problemas que o córrego Queixada, principalmente a falta 
de uma APP adequada para nascente.  
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Esta região encontra-se na bacia sedimentar do rio 
Paraná, pertence ao Grupo São Bento, com formação 
Botucatu e Serra Geral. Nesta região a formação Botucatu 
tem como característica a presença de arenitos 
quartzarênicos os quais tem um alto nível de absorção das 
águas da chuva refletindo na formação do Aquífero 
Guarani, já a formação Serra Geral é proveniente de 
derrames basálticos que dão origem a coloração 
avermelhada do solo da região, os Latossolos (MARIANO, 
2005). 

Esse tipo de solo, especificamente, apresenta uma 
grande quantidade de ferro em sua composição, o que lhe 
uma composição avermelhada. Além disso, tem um 
grande potencial agrícola. Por conta da alta quantidade de 
ferro, também tem como característica uma alta taxa de 
acidez, a qual implica na necessidade de correção do solo 
para o desenvolvimento de atividades agrícolas, 
incorporando materiais diferentes da composição original 
destes solos, o que pode de alguma forma afetar nas 
características únicas que o cerrado desta região 
desenvolveu a milhares de anos. 

Com relação ao clima do Estado de Goiás, Mariano 
(2005) indica que este possui clima tropical, o qual sofre 
influência tanto de fatores espaciais quanto físicos, que 
vão desde o relevo até mesmo as circulações atmosféricas 
(sistemas de baixa e alta pressão) que interferem no clima 
de todo o Estado. 

Quanto a região em que se encontra o município 
de Jataí (sudoeste de Goiás), Mariano (2005) indica que 
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esta região tem como característica, duas estações bem 
definidas: inverno e verão. Desse modo, seus estudos para 
essa região, 

[...] apresenta invernos secos (abril a setembro) e verões 
chuvosos (outubro a março), ou seja, tropical chuvoso 
(Aw), baseado na classificação de Köppen (1918). A 
média anual da precipitação é de 1500 mm, variando 
espacialmente de 750 a 2000 mm, concentradas de 
outubro a março (MARIANO, 2005, p. 55). 

 Da mesma maneira, a cidade de Jataí apresenta 
este padrão climático descrito para a região sudoeste: 
invernos secos e frios e verões quentes e chuvosos, com 
uma média anual entre 1600 a 1800 mm anuais 
(MARIANO, 2005). 

Quanto aos aspectos hipsométricos e de 
declividade, de acordo com levantamentos feitos pela 
UFG- Regional Jataí para o desenvolvimento do Atlas 
ambiental das microbacias urbanas de Jataí-GO o relevo 
dessa região, 

[...] apresenta-se plano/suavemente ondulado na maior 
parte da área, com declividades inferiores a 8%. Em 
algumas áreas, como próximos às nascentes principais, 
médio curso (próximo à confluência dos dois canais 
principais) e na área da microbacia do córrego Tatu são 
observadas declividades superiores a 20% de inclinação 
que devem ser conservadas (MARTINS; OLIVEIRA, 2013, p. 
95). 

 Algumas regiões dessa bacia, por estarem próximas 
aos cursos d‟água apresentam uma maior declividade e, 
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ao mesmo tempo, maior risco de impacto ambiental, 
devido principalmente ao uso e ocupação, os quais 
apresentam impermeabilidade do solo e ausência de APP 
que pode causar impacto tanto no processo de lixiviação, 
quanto de erosão do solo, devido a velocidade de 
escoamento da água (MARTINS; OLIVEIRA, 2013). 

Procedimentos metodológicos 

Para a análise do uso e ocupação da bacia 
hidrográfica do Córrego Queixada foram confeccionados 
mapas de localização, de caracterização e de uso e 
ocupação da área, para isso utilizou-se o software Arcgis 
10.1, o qual possui licença no Laboratório de 
Geoinformação do curso de Geografia da Universidade 
Federal de Goiás- regional Jataí. 

Para o uso e ocupação do solo fez-se a análise de 
imagens do Google Earth para os anos de 2008, 2013 e 
2018. Associado ao uso da cartografia contou-se para a 
análise, com o uso de fotografias (câmera digital) do local 
estudado a fim de analisar e fundamentar o que fora 
observado a partir das imagens de satélite. Seguindo as 
etapas descritas na figura 2. 

Tomando como base as alterações identificadas a 
partir da análise dos mapas e das fotografias (câmera 
digital) levantou-se ainda o debate da análise qualitativa 
dos possíveis prejuízos trazidos para este ambiente tanto 
no contexto ambiental, como social haja vista esta ser uma 
área periurbana, a qual direta e indiretamente pode vir a 
refletir na vida dos cidadãos residentes nesta bacia.  
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Figura 2: Etapas da pesquisa. Organização: Autoria própria, (2018). 

Para fundamentar essa análise partiu-se de um 
estudo bibliográfico sobre a temática proposta por 
Carvalho (2011), Dalmazo e Candiotto (2016), Martins e 
Oliveira (2012), Ross e Prette (1988), Souza (2013), etc. 
Além disso, contou-se com registros fotográficos, 
discussão de tabelas informativas, entre outros. Tais 
recursos, permitiram uma análise conjunta das 
informações levantadas. 

Análise e discussão dos dados 

A bacia hidrográfica do Córrego Queixada, sofreu 
fortes transformações nos seus modelos de uso entre os 
anos de 2008 a 2018. O ano base para iniciarmos esta 
análise é o ano de 2008, neste sentido verificamos as 
alterações ocorridas a cada 5 anos de uso até o presente 
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momento. A figura 3, evidencia a presença de 5 classes de 
uso na bacia, alterando apenas o percentual de área para 
os anos analisados. 

 
Figura 3: Uso e cobertura da terra da bacia do Córrego Queixada, 
2008/ 2013/2018. Organização: Autoria própria, (2018). 
 

Ao analisar o mapa de uso e cobertura da terra para 
o ano de 2008, verificou-se que dentre os usos desta 
localidade, grande parte da bacia era utilizada para 
pecuária, correspondendo a um total de 32% da bacia 
com áreas destinadas a pastagens. 
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No uso e ocupação em 2008 a área urbana já 
adentrava no perímetro de escoamento da bacia 
correspondendo a 16% da mesma, esta apresentava ainda 
uma ocupação total de 25% de áreas de agricultura e solo 
descoberto, o que também é demonstrado no quadro 1 a 
seguir. No caso da agricultura, pode-se dizer que esta é 
favorecida principalmente pelo relevo plano que beneficia 
a mecanização agrícola, a qual pode trazer prejuízos ao 
meio ambiente, tais como compactação e erosão do solo 
por falta de cobertura vegetal.  

Quadro 1: Uso e Ocupação do solo no Córrego Queixada, (2008-
2018). 
Uso e Ocupação  Ano 

2008 2013 2018 
Agricultura  17% 18% 17% 
Solo descoberto  8% 4% 3% 
Pastagem 32% 26% 25% 
Vegetação  27% 21% 19% 
Área urbana 16% 31% 36% 
Fonte: Autoria própria, (2018). 

Podemos assim enfatizar que os usos múltiplos da 
bacia podem trazer problemas de ordem ambiental em 
escalas diferentes, sendo assim, torna-se necessário um 
manejo adequado, atendendo as características físicas da 
bacia, tais como declividade, solos, etc, além de manter a 
Área de Preservação Permanente (BORGES et al., 2011). 

As áreas mais expressivas de solo descoberto e de 
agricultura no ano de 2008 ocupam a região norte 
(montante) e sul (jusante da bacia), em que verificou-se 
que, os locais utilizados para tais práticas apresentam 
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declividade acentuada e predominância de Latossolos 
conforme as figuras (4A e 4B) evidenciam, a qual pode ser 
justificada pelas características físicas da bacia, a exemplo 
do relevo levemente ondulado, solos férteis, regime de 
chuvas favorável a produção agrícola, etc. que favorecem 
seu uso. 

A. Latossolos montante. B. Latossolos jusante. 

  
Figura 4: Presença de Latossolos na bacia do Córrego Queixada. Fonte: 
Autoria própria, (2018). 

Quanto ao percentual de vegetação da área da 
bacia em 2008 destaca-se que 28% desta era coberta por 
vegetação, a qual foi perdendo espaço para outros tipos 
de uso, tais como atividades agropastoris e expansão da 
área urbana, nesse sentido, podemos afirmar que a bacia 
possui características agropastoril cujo a ocupação 
alcançou cerca de 57% da área, ocupada por atividades 
agrícolas e pecuárias. 
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A figura 3B refere-se ao ano de 2013, e possibilitou 
identificar algumas alterações (preocupantes) quanto a 
utilização do solo da bacia, as quais também foram 
observadas em estudos realizados por Martins e Oliveira 
(2012) ao destacarem que a área de APP da bacia estava 
sendo substituída por outras atividades como agricultura, 
pecuária, e expansão urbana, o que poderia prejudicar 
essa bacia tanto do ponto de vista do seu ecossistema, 
quanto do ponto de vista social já que esta contribui com 
o abastecimento de água da cidade. Por isso, tais 
observações vão de encontro ao que se visualiza na figura 
3B. 

Para o uso do ano de 2013 tomando como 
referência as informações coletadas, a área de vegetação 
na bacia, era composta por 21% de cerrado, composta de 
áreas de recuperação e APP. Apresentou ainda uma 
porção de 44% para atividades agropastoris (agricultura e 
pecuária), e 4% solo descoberto. Diante disso, constatou-
se que essa bacia vem sofrendo agressões de variados 
níveis. 

Com relação a vegetação nativa presente no local, 
Carvalho (2011) considera a presença de três 
fitofisionomias principais, a saber: cerrado, cerradão, mata 
ciliar, e o chamado cerrado em regeneração, o qual é 
proveniente da recuperação de áreas que anteriormente 
eram utilizadas apenas como pastagem. 

Comparada ao período anterior que fora analisado, 
identificou-se que esta área de vegetação nativa teve seu 
espaço reduzido em 6%, perdendo espaço tanto por conta 
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da expansão da área urbana como da produção 
agropecuária. Correspondendo a 22% redução de 
vegetação de 2008 para 2013.  

Ao se questionar acerca desta expansão da 
agropecuária nesta área, baseando-se nas informações 
apresentadas a partir do estudo realizado por Carvalho 
(2011), pode-se dizer que, a região estudada se apresenta 
como fruto de inúmeros derrames basálticos na região, o 
que reflete tanto na coloração avermelhada do solo, como 
também das fitofisionomias que se fazem presentes neste 
ambiente, o que beneficia a produção agropecuária, 
justificando então a expansão desta sobre a bacia. Cabe 
também justificar que a expansão desta atividade 
econômica também é beneficiada pelo clima da região, 
que apresenta duas estações bem definidas, a qual 
propicia 2 safras anuais (safra e safrinha). 

A expansão da área urbana alcançou 31% da bacia 
no ano de 2013, adentrando a área de vegetação nativa e 
atividades agropastoril podendo ser justificada pela 
intensa abertura de loteamentos na região, a qual é fruto 
do alto índice de especulação imobiliária no município de 
Jataí (SILVA; OLIVEIRA, 2016). Neste sentido observou-se 
que em cinco anos teve um aumento da área construída 
sob esta bacia de aproximadamente 94% em relação a 
2008. 

Essa expansão, assim como outras alterações são 
ainda evidenciadas com maior grau de intensidade 
quando se faz uma análise do uso e ocupação do solo do 
ano de 2018, período atual da realização desta pesquisa. A 
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análise realizada em 2018 conforme apresentada na figura 
3C, pode ser ainda comprovada através de imagens a fim 
de demonstrar os atuais usos e seus possíveis impactos 
até o presente momento. 

Avaliando a ampliação urbana, observou-se que a 
alteração evidenciada de 2013 para 2018 foi 
aproximadamente 5% de aumento correspondendo cerca 
de 16% do tamanho total da bacia, considerada baixa em 
relação a 2008 e a 2013, porém, ao avaliarmos a expansão 
de 2008 a 2018 o crescimento corresponde 
aproximadamente 125%, visivelmente exposto na figura 3 
A-B-C. 

Neste sentido, faz-se necessário avaliar a 
necessidade do mercado imobiliário no que diz respeito a 
abertura de novos loteamentos na bacia do Córrego 
Queixada, os quais não caminham no sentido de adotar 
medidas que minimizem o impacto ambiental nessa área, 
ou até mesmo que considere a necessidade de ocupar 
localidades que não prejudiquem de maneira tão 
impactante o meio natural. 

Essa expansão da área urbana sobre a bacia é fruto 
principalmente da especulação imobiliária que tem 
incentivado a abertura de áreas para a construção de 
novos loteamentos na cidade. Por conta desse processo 
de especulação, nem sempre esses novos loteamentos 
que são abertos são preenchidos com edificações em um 
prazo curto, trazendo consigo outra problemática urbana: 
os vazios urbanos (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 
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A partir do mapa de uso de ocupação do solo, foi 
possível traçar relações do mesmo com a figura 5, a qual 
apresenta uma visão ampla dos diferentes usos da bacia. 
Em conjunto, estes possibilitaram fazer uma análise geral 
de como essa a área vem sendo alterada no decorrer dos 
dez anos avaliados, as quais tem relação principalmente 
com as atividades antrópicas exercidas neste local tão 
importante para o município. 

 
Figura 5: Visão geral dos diferentes usos da bacia hidrográfica do 
Córrego Queixada, 2018. Fonte: Autoria própria, (2018).  

Em 2018, os usos da bacia foram distribuídos da 
seguinte maneira, 3% da área composta de solo 
descoberto, 17% destinado a agricultura, 19% a vegetação 
e 25% de pastagem. Por meio da análise do mapa e 
quadro verificou-se ainda que a área de vegetação nativa, 
sofreu uma redução de 29,62% nos dez anos avaliados, 
vale ressaltar que o período de maior impacto foi de 2008 
a 2013 em que, apenas cinco anos apresentou uma 
redução de cerca 22% de sua vegetação, enquanto que de 
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2013 a 2018, a redução foi de aproximadamente 9,52%, as 
quais podem ser justificadas pelas atividades econômicas 
(agricultura e pecuária), e ainda pela expansão da área 
urbana, como pode ser observado também na figura 6 e 
ainda na figura 7. 

 
Figura 6: Uso e cobertura da terra da bacia do Córrego Queixada, 
2008/ 2013/2018. Organização: Autoria própria, (2018). 

 

 
Figura 7: Vegetação retirada/enleirada. Fonte: Autoria própria, (2018). 
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A respeito dessa expansão da área urbana de Jataí 
na região do Córrego Queixada, Oliveira (2016), indica 
que: 

O espaço urbano de Jataí vem se remodelando de 
acordo com os interesses capitalistas, com perspectiva de 
um crescimento concentrado na parte oeste da cidade 
que tende a ter um alto índice de valorização, pois a 
mesma contempla de uma declividade baixa. Além 
destes loteamentos, a região Oeste por sua vez, têm 
localizada dois dos três condomínios fechados 
horizontais da cidade, juntamente com o único Shopping, 
criando assim uma nova imagem ou lógica imobiliária, 
passando a ser o novo espaço almejado, entretanto este 
só poderá ser concretizado para aqueles que detém um 
considerável recurso financeiro, que efetivamente vem 
sendo ocupado pela classe média e alta (OLIVEIRA, 2016, 
p. 36). 

A urbanização, da bacia do Córrego Queixada é 
elevada conforme já apresentada. Um dos registros 
evidenciados deste processo de urbanização, foi na 
nascente do afluente Córrego do Tatu apresentado na 
figura 8, sua área de APP é bastante reduzida, 
apresentando ainda área de impermeabilização 
(fabricação de calçamento) em todo perímetro da 
nascente. A prefeitura para harmonizar a área, criou o 
Lago das Brisas, com intuito de manter e assegurar a 
qualidade ambiental do local. 

Ao considerar os problemas decorrentes da retirada 
da vegetação, Sánchez (2008) indica que além de 
contribuir com o desenvolvimento de processos erosivos, 
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esta reduz a infiltração de água no solo, e aumenta o 
aporte de sedimentos nos cursos hídricos. 

 
Figura 8: Lago formado pelas águas do Córrego do Tatu. Fonte: 
Autoria própria, (2018). 

A infiltração de água no solo é mais um dos processos 
modificados pela retirada de vegetação. Nesse caso, o 
processo é retardado, ou seja, ao invés de se infiltrar e 
alimentar os reservatórios subterrâneos, uma proporção 
maior da água da chuva escoa superficialmente, 
aumentando o volume de água nos rios (SÁNCHEZ, 2008, 
p. 36). 

Verificou-se ainda no mapa 3C, que as áreas de 
solo descoberto foram reduzidas numa proporção 62% 
durante o período estudado, o que é justificado pelo 
aumento das áreas de expansão urbana. As áreas de solo 
descoberto ainda encontradas, em alguns casos tem 
servido como local de descarte de lixo doméstico e 
eletrônico. Ao se considerar os impactos decorrentes 
dessa prática, a figura 9 demonstra a falta de respeito com 
esta área de preservação permanente e evidencia os 
possíveis prejuízos causados pela ação antrópica. 
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Essas ações, podem afetar diretamente a qualidade 
da água e dos solos desta bacia, afetando também a 
saúde ambiental, bem como a saúde dos animais e das 
pessoas que fazem uso deste ambiente. 

 
Figura 9: Descarte de lixo na região da bacia hidrográfica do Córrego 
Queixada, 2018. Fonte: Autoria própria, (2018). 

Outro fato detectado a partir da análise do mapa 3 
C e posteriormente na visita a campo, diz respeito ao seu 
uso para pastagem em 2013 (figura 10) a qual alcançou 
25% da área. Por isso, do ano de 2008 a 2018 verificou-se 
que houve uma redução de 21% das áreas de pastagens, 
enquanto nos primeiros cinco anos (2008-2013) houve 
uma redução de 19%, nos cinco anos seguintes (2013- 
2018) a redução foi de apenas de 3%, a qual pode 
justificar-se pela expansão da área urbana. 
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Figura 10: Criação de gado na região do Córrego Queixada, 2018. 
Fonte: Autoria própria, (2018). 

Cabe ressaltar que a criação de gado em 
localidades como esta, trazem inúmeros prejuízos a saúde 
ambiental destes locais tanto por conta da compactação 
do solo, da baixa absorção das águas da chuva, do maior 
índice de escoamento superficial e consequente 
assoreamento dos canais de água, aumento de processos 
erosivos, etc (POLETO, 2014). 

A bacia hidrográfica do Córrego Queixada no ano 
de 2018 figura 3C evidenciou uma área de 17% voltados 
para atividade agrícola (figura 11), similar a apresentada 
no ano de 2008, comprovando nesta análise que área de 
agricultura não exerceu influência sobre os demais usos 
da bacia conforme apresentada no quadro 1. 

 



 

 

84 
 

 
Figura 11: Atividade agrícola desenvolvida no Córrego Queixada, 
2018. Fonte: Autoria própria, (2018). 

Conforme o quadro 1 é possível evidenciar que nos 
dez anos analisados a área urbana foi responsável pelas 
maiores alterações ocorridas na bacia, percebe-se que 
áreas de solos descoberto, pastagem e vegetação 
apresentaram reduções significativas e que agricultura 
manteve sua área de ocupação, neste sentido, pode se 
afirmar que a área urbana é a principal responsável pelas 
mudanças na paisagem. 

 Após visita a campo (figura 12 - A) foi possível 
visualizar a cidade de Jataí no perímetro da bacia e, em 
sequência a figura 12 - B evidencia uma possível área de 
expansão urbana, em que constatou-se a retirada da 
vegetação nativa da região para a abertura do novo 
empreendimento urbano. 
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A. Visão parcial de Jataí-GO. B. Área de expansão urbana em 
Jataí-GO. 

  
Figura 12: Expansão urbana da cidade de Jataí-GO, 2018. Fonte: 
Autoria própria, (2018). 

 Essa expansão urbana também pode ser justificada 
em alguns aspectos pela criação de empreendimentos que 
contribuem com a valorização local propiciando a 
especulação imobiliária. Construções como o shopping, o 
fórum, universidades como UMA e IFG agregam valor ao 
solo urbano contribuindo com a abertura de loteamentos 
como o Residencial das Brisas, Flamboyant, Portal do sol, 
etc. 

 Desse modo, observa-se que o poder público 
também contribui para que áreas da bacia estudada sejam 
ocupadas por novos loteamentos que nem sempre estão 
de acordo com a preservação ambiental. 
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 Ao comparar o que é evidenciado nas imagens e 
nos mapas, no que se refere a expansão da área urbana e 
de outras atividades e a redução da área de vegetação 
nativa, ficou evidente que esta bacia enfrenta grandes 
problemas de ordem ambiental e social. 

 Os problemas de ordem ambiental, estão ligados 
principalmente a perca da biodiversidade, a poluição e o 
desmatamento, além de impactos diretos e indiretos que 
ocorrem sobre a bacia, a qual pode influenciar a qualidade 
das águas, entre outros (CHRISTOFOLETTI, 1980). Já os 
problemas de ordem social referem-se a atitude dos 
indivíduos em tomarem consciência que este local deve e 
precisa ser preservado buscado dessa forma um equilíbrio 
efetivo. 

Essa consciência social tem grande impacto sobre o 
reordenamento de planos e projetos que versem para a 
preservação deste local, assim como para a 
conscientização da população para que não descarte 
resíduos em áreas de conservação. No caso dos 
loteamentos, que estes optem por ocupar os vazios 
urbanos, o que beneficiará a estética da cidade.  

Considerações finais 

 Entre o período de 2008 a 2018, a bacia 
hidrográfica do córrego Queixada sofreu um alto nível de 
antropização, sendo fruto principal da expansão da área 
urbana. A área urbana na região da bacia em questão, 
apresentou um crescimento de 16% para 36% entre 2008 
e 2018, o que faz dessa bacia uma área de grande risco 
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ambiental, haja vista que a expansão da área urbana 
carrega consigo o aumento do desmatamento, a poluição 
sonora, residual, atmosférica, etc., impactando 
diretamente na fauna e flora local. 

Quanto a essa expansão urbana e sua relação com 
a especulação imobiliária, pode-se justificar que a criação 
de empreendimentos públicos e privados como o 
shopping, fórum, universidades, etc. influenciaram na 
valorização do solo nestes locais e assim, na abertura de 
loteamentos nessas localidades da cidade e ao mesmo 
tempo na expansão da cidade sob a área da bacia. Assim, 
pode-se dizer que, infelizmente, o interesse econômico 
supera a consciência ambiental de quem faz uso dessas 
localidades com vistas a lucrar.  

Outro fator interessante evidenciado na bacia diz 
respeito as atividades agrícola em 2008 a área utilizada 
para agricultura era de 17%, em 2013 tem-se o aumento 
de 1%, e em 2018, a atividade volta a ocupar 17% da área 
total, o que leva afirmar que não houve influência dessa 
atividade nos demais usos apresentados. 

Com relação a pastagem, em 2008 esta ocupava 
32% da bacia, em 2013 26% e em 2018 25%, demostrando 
uma redução de sua área de ocupação sendo justificada 
pela expansão urbana, a qual também pode justificar a 
redução da área de vegetação nativa, que pode refletir em 
prejuízos quanto a biodiversidade do local. Frente a essa 
problemática são necessárias leis que limitem o uso dessa 
bacia, haja vista que esta corre sérios riscos ambientais. 
Nesse sentido destaca a necessidade de um planejamento 
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de bacia urbana para que as mesmas não ofereçam 
prejuízos nos rios tributários. 
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AS ÁGUAS PASSADAS MOVEM OS MOINHOS DA 
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O mundo quer ser visto:  
antes que houvesse olhos para ver,   
o olho da água, o grande olho das águas tranquilas  
olhava as flores que se abriam.  
E é nesse reflexo – quem dirá o contrário? – que o mundo 
tomou pela primeira vez, consciência de sua beleza. 
 
Gaston Bachelard 

Introdução 

 Quando fui convidada a participar deste projeto 

sobre os rios urbanos, com a missão de escrever um 

ensaio sobre o tema, pensei que o mesmo só poderia 

ocorrer a partir do cruzamento de minha experiência e 

memória de uma infância ribeirinha, revisitada em forma 

de narrativas, lembranças, recordações e o imaginário das 

águas da qual a fonte principal é o livro A água e os 
sonhos de G. Bachelard. O rio antes de ser um “recurso 

                                                           
9
 Investigação vinculada ao projeto de pesquisa intitulado: CIDADE E 

IMAGINÁRIO: ARTE E SENSIBILIDADE NA CULTURA 
CONTEMPORÂNEA, desenvolvido junto à Universidade Federal de 
Goiás. 
10

 http://lattes.cnpq.br/5755146027054522 
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natural” é um lugar que nossa alma habita, uma paisagem 

de sonho. As águas conduzem a uma experiência que faz 

sonhar e os mitos mais profundos da humanidade podem 

surgir às margens de um rio. Infelizmente, nem sempre 

podemos beber da água e banhar-nos do rio que 

sonhamos. O rio sobre qual vou narrar como o espaço 

vivido foi o rio da minha infância denominado de Rio 

Mandaguari11 que se situa na região de Presidente 

Prudente (SP). No final da década 1970 e durante toda a 

década de 1980 este rio encontrava-se bastante poluído. 

Ele recebia os dejetos das áreas urbanas por onde passava 

e arrastava toda sorte de dejetos, de resíduos sólidos a 

ponto de serem vistos na água grande quantidade de 

vermes a olho nu. Na época das cheias, a “enchente” era 

colorida de materiais plásticos de todos os tipos que 

rodavam na forte correnteza impulsionadas pelas chuvas. 

Também sobre esse aspecto do rio urbano e os dejetos 

quero articular a leitura de W. Benjamin sobre tudo que a 

cidade descarta e joga fora. Esse par dialético – o rio e a 

cidade – cujo ambiente construído da urbanização 

moderna, sobretudo na experiência brasileira, fez 

sucumbir o rio na paisagem como nos apresenta a 

investigação de Sakai (2015) e também trabalho de Leite 

(1993). Essa reflexão culmina, assim,  com a tentativa mais 

geral de compreender esses rios urbanos que perderam 

                                                           
11

 De acordo a CDPEMA (2020) o Rio Mandaguari nasce na cidade de 
Regente Feijó e vai em direção ao Rio do Peixe passando pelos 
municípios de Presidente Prudente, Alfredo Marcondes e Santo 
Anastácio (todas no estado de São Paulo). 
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sua capacidade mítica, porque estando soterrados e 

invisíveis não são mais uma paisagem onírica e por 

estarem silenciosos e mortificados correm para o 

esquecimento. A cidade torna-se a cripta dos rios e a 

escassez hídrica se agrava.  Mas para saber do rio é 

preciso vive-lo, vê-lo, senti-lo e o rio da minha infância já 

era um rio doente em decorrência da forma de 

urbanização que possuímos. Porém, ainda assim, produzia 

sonhos e as mais inusitadas formas de encantamentos. 

Dele decorre a minha margem líquida e também a minha 

primeira paisagem. 

Primeira paisagem: o rio 

 A casa mais antiga de que me lembro ter habitado, 

quando ainda bem pequena, foi “a casa do morrinho” – 

mais precisamente uma colina solitária - na beira do Rio 

Mandaguari no Sete Copas12, depois da ponte. Tudo era 

de madeira, a ponte, a casa, os móveis e tudo começa 

bem distante, diante de uma janela de fazenda, onde uma 

cortina vermelha estampada de estrelas abria-se para 

várias outras paragens e campos. Lá onde as ovelhas que 

tanto amei pastavam mansamente. Uma casinha muito 

pequena, iluminada a lamparina, em meio as pastagens, 

onde eu vi a primeira ovelha cheia lã. A casa da barranca 

do rio, com seu fogão de lenha vermelho sempre aceso de 

dia ou de noite. Caldeirões e chaminés davam um ar 

                                                           
12

 Bairro rural que recebeu esse nome devido ao jogo de cartas de 
baralho. 
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sempre aconchegante a cozinha. Lá tive todos os meus 

balanços da infância, sob os galhos das amoreiras e 

grevilleas.  Hortaliças e rosas no quintal. Tranças de alhos 

e o varalzinho de toucinho estampavam a paisagem 

interior da casa. Era a casa da beira do rio e o rio já estava 

dentro de nós. 

 Em agosto o vento desprendia e levava as folhas 

para longe. Nossa casa ficava na margem do rio e de 

agosto a agosto mudávamos de porto, mas sempre a 

beira do mesmo rio e com o tempo todas essas casinhas 

que habitamos ao longo da sua margem tornariam-se 

uma. Às águas e os ventos nos conduziam pelo vale. O céu 

inteiro estava sob nós, toda escuridão cheia de estrelas, 

todo luar suave sob o perfume da flor branca da noite, 

toda tempestade reluzente e cheia de trovões, todo sol 

quente e luminoso, todas as nuvens altas, imensas no azul 

de tantos matizes. Olhávamos esse céu como se um anjo 

fosse abrir com as mãos uma grande nuvem.  Vivíamos 

sob esse céu mágico num vale mítico. 

 A casa na beira do rio o qual me sentava na 

barranca para ver ás águas. Eu era uma menina magra e 

assustada, de olhos miúdos e negros, com vestido brejeiro 

e descalça, por volta dos cinco anos de idade a olhar a 

grandeza e a fundura do mundo. O rio era escuro e 

sussurrante, a mata ficava ao longe em apenas um recorte 

de uma das margens e as pastagens verdes-lima nos 

cercavam. Um elemento seria de vital importância durante 
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toda a minha a vida e o descobri  nesse exercício de 

contemplar o rio que corria abaixo da minha casa, as 

águas passantes com suas nervuras mansas e turvas, o seu 

murmúrio. Eu ficava debaixo de um grande Ipê que nunca 

floria, mas estava sempre altivo e verde e eu sob essa 

sombra, ainda sem conhecer o alfabeto, ficava a ler a 

grafia das águas. Por vezes, passavam os  meus pais diante 

de mim e perguntavam o que eu fazia ali? “Nada!” Eu 

respondia. Não havia o que responder eu apenas ficava a 

olhar. E diante da resposta evasiva minha mãe completou: 

“Ela está olhando a paisagem!” A paisagem! Essa foi a 

primeira vez que ouvi esta palavra e ela se tornou parte de 

mim como o rio que eu admirava. Com o tempo, a casa, o 

rio, o barranco, o Ipê e eu mesma nesse lugar nos 

tornamos paisagem de uma memória indelével. Assim, o 

Rio Mandaguari foi a minha primeira paisagem! A 

paisagem e o olhar confundem-se na miríade do existir. 

Margem líquida 

 Tive uma infância líquida às margens do 

Mandaguari. Vivi da luz e da sombra que banhava o vale, 

como as fotografias que ficaram em minha lembrança e 

desde tenra idade até os 12 anos vivi de observar o seu 

fluxo, o reflexo, as correntezas, os seus pontos e 

meandros. Depois desse tempo foi o rio que passou a 

viver em mim. Ao longo do vale a vida acontecia e mesmo 

o rio sendo poluído e sem peixes ele era o elemento 
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agregador da comunidade que ali vivia ao longo de sua 

extensão e dos dois lados de suas margens. 

 Situávamo-nos a seis quilômetros da cidade a qual 

nos dirigíamos apenas uma vez por mês, no período de 

fazer compras para abastecer a casa. Caminhava pelas 

calçadas de pedra e como eu era muito pequena, 

impressionava-me as altas paredes do prédio Matarazzo, 

sua cor ocre de tijolos à vista que se estendia pela quadra 

inteira. Ele era único, diferente das outras edificações, 

singular. Sempre o olhava com admiração. Aquela 

construção era uma síntese e um sintoma da cidade que 

eu frequentava. Num dia de sol escaldante, enquanto 

caminhava pelas calçadas minha sombra seguia projetada 

nas paredes do Matarazzo. Tornava-me uma sombra de 

pedra que se perdia nas minhas perguntas, mas que de 

alguma forma fazia com que eu passasse  também a 

pertencer aquela cidade. 

 Presidente Prudente, hoje centenária, foi uma 

cidade dividida pelo poder de dois coronéis que a 

fundaram e cujos territórios eram demarcados pela linha 

do trem. Aquém da linha a vila mais próspera do Coronel 

Manoel Goulart e além linha  ficava a Vila Marcondes, 

menos desenvolvida e onde havia uma aparência mais 

antiga e essa divisão dava a cidade dois tempos (SILVA, 

2001). Mas íamos à cidade de mês a mês pela estrada de 

chão. Eu era a menina da beira do rio que incorporou 

aquele espaço, que se lembra e recorda. As águas roladas 
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sob a ponte, o sons do sino da pequena igreja e o apito 

do alambique, assim como, o caminho da escola nos dias 

de sol quente, o Melão de São Caetano cobrindo as 

cercas... A colheita de avencas na barranca do rio após a 

chuva para plantar no jardim, o ingazeiro de vagens 

verdes na margem, os troncos e galhos arrastados pelas 

águas... 

 O Rio Mandaguari mesmo sujo e sem peixes 

hidratava os nossos dias. Olhar, mesmo sem tocá-lo, nos 

umedecia. Era a nossa paisagem e a vida seguia seu fluxo 

e muito do que somos ficara em suas margens. 

Rio de brinquedo e os trapeiros das águas 

 Éramos vítimas da poluição do rio. Ela nos tirava 

possiblidade de usufruir da água, fosse para beber ou para 

um banho.  No máximo meu pai, como operário, retirava 

as areias que serviram para construção civil e era o 

possível. Ainda assim, das areias do Porto que meu pai 

dragava vinha o nosso sustento. Todavia éramos pobres e 

tínhamos poucas coisas. 

 Na época das cheias era o momento em que 

vinham grandes quantidades de  lixo nas águas, todos os 

tipos de plásticos, frascos, garrafas, sandálias e também 

rodavam brinquedos: pedaços de bonecas, carrinhos 

inteiros, bolas, chaleirinhas e xícaras do chazinho e isso 

fazia de nós, as crianças do vale, verdadeiros trapeiros das 

águas. 
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 Benjamin (1989 p. 16) aborda sobre os trapeiros, 

figuras que surgiram nas cidades industriais e viviam de 

recolher o que a cidade, rejeitava e jogava fora. 

Recolhíamos, em meio a desordem e o lixo, tudo aquilo 

que poderia ter algum proveito e em meio a água 

extremamente suja e fétida só sobravam o brinquedos, 

que depois de bem lavados, podiam amanhecer no berço 

da criança, uma bola colorida estampada de estrelinhas 

trazida pelas águas do Mandaguari. Por um momento até 

parecia que o Papai Noel tinha vindo mais cedo! Mas não, 

nosso pai não permitia que acreditássemos em Papai 

Noel. Dizia ele que não existia e o que a gente via na 

televisão era só um velho gordo e capitalista vestido de 

vermelho. De todo modo, vi a alegria imensa de um 

menino de olhos verdes que encontrou um velocípede 

inteirinho atrás de um aguapé. Que achado! Que 

Felicidade! E ele dividiu com todos nós as pedaladas e 

corridas de velocípede. Eu mesma encontrei uma chaleira 

azul de casinha e meus primos achavam os carrinhos, às 

vezes, aos pedaços aos quais reuniam as peças e iam 

montando. Quando apanhávamos esses “brinquedos” que 

a cidade não queria ou perdia na correnteza do rio, o meu 

sonho era encontrar, em meio a tantas garrafas, de todos 

os tipos e cores, uma que fosse exatamente igual a do 

seriado de TV que assistíamos e tivesse também uma 

gênia dentro. E esses eram os nossos brinquedos, os 

nossos sonhos! E nós fomos, sem o saber, os vigilantes 

trapeiros das águas. 
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Vitral da existência ou o rio das lendas 

 A água faz sonhar, pois as forças imaginantes da 

nossa mente ganham ainda mais substância diante da 

água como afirma Bachelard (1997), enquanto ornamento 

de paisagens e sob as imagens superficiais da água, temos 

uma série de imagens cada vez mais profundas. 

 E todo rio é um rio de lendas. Todo rio é místico e 

misterioso. E não parece que os mitos mais belos e mais 

dolorosos saíram do imaginário das águas? As Sereias e 

Iaras, a Lenda do Boto, O Negro D‟água, apenas para 

retomar o nosso folclore. Porém nas margens do 

Mandaguari como vitral de existência, um vitral turvo 

nenhuma dessas lendas acima descritas ouvimos. Cada rio 

tem suas próprias lendas  e nós participávamos dela.  

 Na casa de madeira, na beira do rio, aquecida no 

inverno pela lenha que ardia no fogão nos sentávamos 

para ouvir histórias, enquanto o óleo amadeirado saia das 

brasas e incensava as noites fria e longas de rigoroso 

inverno. O fogo nos aquecia, o chá feito de cravos e 

açúcar queimado nos aquecia, mas ouvir histórias também 

nos aquecia e meu pai nos contava uma história do rio, do 

qual ele que era um sobrevivente de acidentes com 

lanchas, embarcações e tantos outros maquinários, pois 

era ele também um compadre da morte13: certa vez ele 

                                                           
13

Estória popular de um homem pobre que fez compadrio com a 
Morte e conseguiu enganá-la muitas vezes, livrando-se dela. Contado 
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estava no rio fazendo o seu trabalho, quando viu uma 

mulher que se afogava. Ela não era do lugar, era uma 

visitante e ele pulou rápido da embarcação para tentar 

salvá-la. Contava-nos que foi um salvamento difícil, a 

puxara três vezes do poço que a sugava de volta ao rio 

como um redemoinho das águas. Por fim, conseguiu 

salvá-la puxando-a pelos cabelos. A mulher exaurida foi 

embora assombrada! Meu pai uma vez mais ganhou da 

Morte, mas ela não teria ficado satisfeita. Por três noites 

seguidas, após o incidente, quando meu pai, já em seu 

leito, ia pegar no sono quando vinha uma força e lhe 

agarrava pelo pescoço  e quase o enforcava. Ele não via 

ninguém, mas sentia e imaginava que talvez a Morte 

tivesse ficado zangada porque ele tirou-lhe a vítima. 

Ouvíamos essas estórias e elas eram interessantes. Já a 

minha mãe contava que alguns pescadores se 

aventuravam no rio mesmo que não tivesse peixe. E 

fisgavam algo muito pesado, mas quando vinha a flor d‟ 

água era um caixão de defunto de tonalidades lilás, que o 

pescador largava com a vara e tudo e corria. E isso era 

uma assombração que aparecia.  

 Por vezes, o rio da morte era também o rio da vida. 

Ouvíamos que quando cortávamos os cabelos deveríamos 

jogá-los no rio porque eles criariam vida novamente e 

virariam larvas. Até pensávamos ingenuamente que os 

vermes causados pela poluição pudessem ser os cabelos 

                                                                                                                             
no livro Meu Coração de Alaíde Lisboa de Oliveira. Companhia Editora 
Nacional: São Paulo: 1973. 
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que voltaram a vida. Mas não! Eles não eram do mesmo 

tamanho dos longos fios das madeixas de caiam na água. 

Nesta dialética de vida e morte, a morte no rio parecia 

prevalecer e por isso haviam vários interditos para que 

não adentrássemos na água. 

 Mas não é só por essas histórias que a morte faz 

parte das águas. A água é mesmo uma das pátrias da 

morte:  

O ser votado a água é um ser em vertigem. Morre a cada 

minuto, alguma coisa de sua substância desmorona 

constantemente. A morte cotidiana não é a morte 

exuberante do fogo que perfura o céu com suas flechas;  

a morte cotidiana é a morte da água. [...] A água corre 

sempre, a água cai sempre, acaba sempre em sua morte 

horizontal (BACHELARD, 1997, p. 7). 

 Se no imaginário aágua é ligada a vida, também é 

ligada a morte. Esse imaginário da morte na água se 

aprofunda quando se trata de um rio poluído e quase sem 

vida cuja as únicas espécies que nascem são alguns tipos 

de plantas macrófitas como o aguapés. 

 Assim, a morte rondava a casa do rio e as histórias 

que ouvíamos eram de um rio muito mais mortal que os 

outros e, portanto, muito mais misterioso. Meu pais havia 

tirado uma Ofélia14 do rio, ainda viva, e os espíritos das 
                                                           
14

 Personagem da obra Hamlet de Shakespeare que comete suicídio e 
cai nas águas do rio. A morta arrastada pelas águas é de uma beleza 
pungente a qual se juntam flores e ervas enroscadas em seu corpo na 
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águas lhe assombraram por algum tempo. As águas eram 

perigosas fossem elas rasas ou fundas. 

 O rio era também um rio de magias e não 

raramente encontrávamos velas, fitas, rosas e travessas de 

arroz nas águas, assim como, fogo nas margens! As 

crianças jamais tocavam nas oferendas que eram 

destinada aos espíritos e deuses do rio No máximo 

apagavam o fogo do capim nas margens para evitar os 

incêndios. 

 Morte, magia e mistério eram parte do simbolismo 

do Mandaguari, um rio também ritual. 

  A outra parte da magia e do encantamento eram os 

nossos sonhos ao ouvir o canto dos pássaros que 

habitavam o vale do Mandaguari e as suas várzeas. 

Marrecos e Quero-Queros, Bem-te-vis. A seis horas da 

tarde, na boca da noite, o coral se iniciava. Domingo de 

manhã era o momento exclusivo da Rolinha Fogo-

Apagou, era como se o seu canto pintasse o dia de 

ensolarado. O rio dava ao vale uma outra cor que 

esverdeava durante o dia e prateava de noite. O rio, as 

árvores e o vento,  as aves e os sons faziam o nosso canto 

no mundo. Mesmo que fosse o cenário de tantos 

problemas (pobreza, poluição, doenças, maus odores) 
quem viveu um rio sabe sonhar! 

                                                                                                                             
correnteza. Bachelard (1997) tratou essa imagem como complexo de 
Ofélia, a partir do imaginário das águas. 
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Rio: espaço-tempo 

 Heráclito foi o filósofo que afirmou que um homem 

nunca se banha no mesmo rio duas vezes, porque numa 

segunda vez às águas já mudaram, assim como também o 

homem mudou. Para Bachelard (1997), o heraclitismo é 

uma filosofia total, concreta, pois o ser humano tem o 

destino da água que corre, ou seja, mais do que uma 

imagem do tempo é um caminhar pelo espaço, a água é 

um tipo de destino. 

Não posso sentar perto de um riacho sem cair num 

devaneio profundo, sem rever a minha ventura... Não é 

preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa, 

casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma 

lembrança sai de todas as fontes (BACHELARD, 1997, p. 

9). 

Chauí (2013) também aborda sobre essa imagem 

ontológica do rio-tempo que a nossa percepção inverte: 

[...] A imagem do rio para representar o tempo como 

algo que passa sem cessar: a nascente é o passado, o 

lugar onde me encontro é o presente, a foz é o futuro. Há 

dois enganos nessa imagem. Em primeiro lugar, trata-se 

de uma imagem espacial para se referir ao que é 

temporal, isto é pretende explorar a essência do tempo 

(escoamento) usando a essência do espaço (a sucessão 

de pontos). Em segundo lugar, a imagem do rio não 

corresponde ao escoamento do tempo. Para que 

correspondesse, precisaria estar invertida, pois a água 

que  está na nascente é aquela que ainda não passou 

pelo lugar onde estou e, portanto, ela é para mim o 
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futuro e não o passado; a água que já passou pelo lugar 

onde estou e, portanto, para mim o passado.   (CHAUI, 

2013, p. 219). 

 E quando essa água é o nosso próprio lar? O rio da 

vida e sua sucessão de pontos  ao longo das margens, nas 

duas direções do leito, como a nossa memória que 

funciona tanto para o passado como para futuro. 

Crescemos ouvindo o dito popular “Que as águas 

passadas não movem moinhos”, mas, certamente, elas 

movem os moinhos da memória.  No mito,  a própria 

fonte da memória, da deusa Mnemosyne, está ao Lado do 

Lete o rio do esquecimento do qual as almas deveriam 

beber antes de reencarnar Bulfinch (2018). Esta mitologia 

traz-nos as enigmáticas relações entre o recordar, lembrar, 

0 esquecer e o jorrar das águas de onde virá o futuro  

enquanto todas as águas passadas hidratam nossas 

lembranças. 

 Fui durante quase toda a minha vida ribeirinha e 

sucederam-se o Córrego da Onça, o Rio Mandaguari, o 

mais importante nas minhas recordações por ser o rio da 

minha infância, o Rio Paranapanema, rio grande e também 

lago de usina hidroelétrica, o Rio Tocantins e o seu grande 

lago de hidroelétrica que margeia a cidade de Porto 

Nacional. Hoje habito as proximidades do Rio João Leite e 

do Rio Meia Ponte na cidade de Goiânia. Parte desses rios 

escoam lembranças, jorram sentimentos e imagens e, ao 

mesmo tempo, todos apresentam uma questão ambiental 

e todas elas graves à medida que impactaram e impactam 
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enormemente as populações de suas margens e aquelas 

que viviam do sustento e das águas desses rios. Por 

exemplo, hoje, em Goiânia, de acordo com a investigação 

de Sakai (2015, p.27) o Rio Meia Ponte é um dos 85 cursos 

d‟água urbanos do cerrado que fazem parte da bacia 

hidrográfica onde se situa Goiânia :  

 Conforme dados da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (SEMDUS), são lançados 

mais de 180 mil m3 de esgoto e uma tonelada de resíduos 

sólidos todos os dias no leito do Rio Meia Ponte, que 

ocupa o posto de sétimo rio mais poluído do Brasil 

(SAKAI, 2015, p. 27).  

 E para agravar o abastecimento de água da cidade 

de Goiânia se dá por meio desses rios poluídos e 

degradados. O rio João Leite em Goiânia também recebe 

esgotos e tem parte do seu leito obstruído. 

 Isso faz com que o meu passado ribeirinho se 

conecte com o presente, porém, antes ainda havia uma 

paisagem do rio que era vivida, hoje, até mesmo esta se 

extinguiu a medida em que há ainda outro problema 

nesses rios urbanos que são a sua invisibilidade, tema 

também trabalhado por Sakai (2015, p. 185) sobre o Rio 

Meia Ponte devido ao modo como o processo de 

urbanização age por sobre os cursos d‟água. A 

invisibilidade do rio é a invisibilidade da natureza na 

cidade conforme abordou Leite (1993) e que “a oposição 

entre natureza e cidade torna-se completamente sem 
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sentido porque, necessariamente, quer queiramos ou não 

a natureza está na cidade”. “A natureza não está mais além 

dos muros da cidade [...]. A natureza é urbanizada, 

integrada à cidade para compor o civilizado. Essa 

integração, entretanto, não decorre da tão desejada 

reconciliação entre natureza e cidade, mas da redução 

pura e simples, de tudo ao urbano” (LEITE, 1993, p. 140.). 

As percepções da paisagem e o modo de relacionar como 

seus elementos, como o rio, por exemplo, dependem do 

modo como natureza e cidade conjugam-se. 

 Como observamos nessa análise, ao longo da 

modernidade o imaginário foi sendo moldado e até 

mesmo “colonizado” no sentido de deturpar a percepção 

e o reconhecimento da natureza, subordinando a natureza 

a uma visão utilitarista e funcional que reduzem os 

espaços naturais em “áreas verdes” e como aponta Leite 

(1993) a redução do natural promovida pela urbanização 

transforma rios em fontes geradoras de energia ou 

receptora de dejetos, a iluminação e a ventilação e os 

espelhos d‟água em fontes de valorização imobiliária. Na 

esfera do natural, tudo deixa de ser o que é, para significar 

outra coisa de maneira abstrata, opaca e mercadológica.  

Apesar disto, a natureza está na cidade. Mas como 

reincorporá-la, enquanto um elemento sensível, sem a 

drástica condição que a modernidade lhe relegou? 

 Em Goiânia a criação de parques e jardins  públicos 

não é um elemento novo na cidade e no presente esses 
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espaços são não só desejados, mas tem assumido outros 

significados urbanos. Contudo, é preciso também 

reintegrar o rio na paisagem da cidade e corrigir o modo 

como ele liga-se ao sentidos, a memória e reconstituir o 

imaginário das águas, ou seja é preciso tratar e 

ressignificar.  Um rio deveria ser tratado como um bem 

tanto natural como cultural, uma vez que ele é fonte de 

mitos, narrativa e cultura. Deveria ser tratado como 

patrimônio, ser um bem tombado e não apenas uma fonte 

de lucros. 

Meandros do futuro 

 Contudo, seria possível apresentar exemplos que 

rompem com a degradação das águas consequentemente 

com essas percepções e práticas que fazem sucumbir os 

curos d‟água? Seria possível assistir um retorno do rio às 

paisagens urbanas, restituir o imaginário das águas na 

cidade, sobretudo aos cursos d‟ água urbanos e do 

cerrado? 

 Muitas perguntas, evidentemente, não terão aqui 

uma resposta acabada, mas apontamos para uma direção: 

a imaginação da cidade deve reincorporar a natureza 

como uma sensibilidade fundamental. 

 No imaginário moderno repleto de fragmentações 

a natureza esteve, longamente, associada ao campo, a 

floresta e a tudo que se distinguia da cidade. Em muitos 

pontos da história porém, a cidade foi penetrada pelo 
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campo e, portanto, por essa ideia de natureza. Goff (1988) 

apresenta que a desrruralização da cidade é um fenômeno 

do século XIX, assim como a desindustrialização é um 

fenômeno do séc. XX. É importante não estabelecer, dessa 

forma, uma separação absoluta entre a natureza e cidade 

e reconhecer outras formas de percepção na história em 

que esses elementos complexos detinham uma unificação. 

 A natureza negada na cidade, numa espécie de 

inversão metafórica faz da paisagem um urbana um 

cenário surreal: “a selva de pedra” o predomínio do cinza 

(representado pelo construído) em detrimento do verde 

da vegetação, o azul das águas limpas, translúcidas, o 

colorido dos jardins. Por exemplo, os rios como os jardins 

recriam a harmonia original e ontológica entre o homem e 

a natureza. Segundo Delphim (2004) a principal substância 

do jardins é a vida, plenos de significados míticos, de 

simbólicos e afetivos; os rios também são plenos de 

simbolismos ligados tanto a água que dessedenta e 

purifica até às águas mortais de Narciso, Caronte e Ofélia 

conforme Bachelard (1997). Desse modo, conceitos 

culturais se fundem à elementos da natureza e trocas 

fecundas se dão entre o material e o imaterial, as cores, os 

perfumes unem lembrança e imaginação. 

 Através da paisagem a natureza abre-se ao infinito: 

jardins floridos, frutos maduros, as árvores que se agitam 

sob o vento, as correntezas levando as areias da beira do 

rio, ondinas, brumas, céus estrelados, ribeirões e ponte 
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para ligar o dentro e fora, um lado a outro. Junção de 

linhas, formas, traços e tons, a paisagem é a dimensão 

poética do espaço.  

 De acordo com Peixoto (2004) é fundamental que 

saibamos ver o invisível na paisagem, embora,  a essência 

da paisagem seja a sua visibilidade, na cidade 

contemporânea ela tornou-se um “muro”, um ambiente 

saturado que impede a visão, daí também a  importância 

de acionar todos os demais sentidos. Paisagem é um 

conceito síntese de natureza e cultura – corresponde aos 

traços naturais como o rio tal qual o observamos e 

sentimos e o material cultural, a forma como o recriamos 

em mitos, narrativas, lendas e sonhos; o interpretamos, 

lembramos e representamos, ou seja, a articulação 

profunda entre natureza e cultura, conforme Corcinio e 

Silva (2013).  

 Também para Romancini (2005) paisagem é  a 
manifestação formal  do espaço geográfico onde se 
condensa também o tempo. Assim paisagem é 
patrimônio, não é somente um lugar e nem é somente um 
panorama: 

[...] em terra, água, pedra e vegetação sobre o solo. 
Podem distinguir-se, assim, diferentes tipos de 
paisagens: visuais, como as que oferecem a pintura, 
verbais, que estão plasmadas na literatura, e construídas, 
que podem abarcar desde um parque ou jardim, até as 
paisagens naturais, rurais ou urbanas... todas essas 
paisagens podem ser entendidas como imagens culturais 
(ROMANCINI, 2005, p. 26-27). 
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 Tuan (2013, p. 172) afirma que o valor de um lugar 

depende da intimidade e da relação subjetiva que 

estabelecemos com ele e pode ficar gravado nos mais 

fundo da memória. Apresenta-nos, por exemplo, que o 

“rio-em-um-vale” como um tema comum na pintura 

porque os vales fluviais também produziam impactos na 

sensibilidade europeia, Tuan (2012, p. 173). Segundo o 

autor o termo chinês para a paisagem é  shan shui que 

significa montanha e água e o vale é identificado como 

refúgio e útero devido a sua concavidade proteger, nutrir 

e hidratar a vida.  Desse modo, como observamos os 

elementos simbólicos e representativos na paisagem 

tornam este conceito fundamental e articulador de 

natureza e cultura, sobretudo, quando evocamos as 

imagens do rio. Ainda de acordo com Tuan (2013) a 

percepção é uma atividade, um estender-se para o 

mundo! E se para Bachelard (1993) que forjou o termo, a 

topofilia é o espaço feliz, para Tuan (2013) que retrabalha 

tal conceito, o termo associa sentimento com lugar e não 

somente a alegria, mas também a tristeza, a melancolia. 

Pensando a afinidade com o lugar da maneira que ele é 

percebido e vivido, tal elo afetivo com o espaço é 

construído através dos nossos sentidos e sensações, mas 

também é o resultado de processos mentais, ou seja, o 

modo como a nossa consciência apreende e concebe o 

vivido no espaço. 

 Como neste relato de experiência a convivência 

com os rios poluídos trazem uma sensação de perda. Não 
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apenas a partida do lugar de infância, mas de ter vivido 

um rio que, embora sonhado, fosse mortífero. Um rio mais 

da morte do que da vida. 

 Rio de “brinquedos” embora pareça uma imagem 

lúdica é o retrato melancólico de uma infância pobre na 

beira  da água suja que recebia os esgotos e resíduos da 

cidade. 

 Paisagem e memória, mito e imagem fazem parte 

rio vivido como paisagem, a qual Schama (1996) considera 

que se trata, também a paisagem, uma obra da mente, 

pois compõe-se tanto de camadas de lembranças quanto 

de estratos de rochas ou ainda das margens do rio.  

 O rio ideal é aquele onde a vida pulsa, suas águas 

são límpidas como um espelho nítido, um vidro líquido e 

transparente, suas flores são belas, seus peixes 

translúcidos como o riacho topofílico de Bachelard e 

Monet.  

 Bachelard (1985) traz a experiência das águas 

mansas do riacho que canta e a hidratação das águas 

inspiradoras, de onde também saem outras artes como a 

imensa sensitiva das águas, a flor da Ninféia, vista como 

um instante do mundo: eternidade líquida, a pintura que 

reúne a água e o céu, nuvem e luz, a flor e o pintor no 

caleidoscópio das águas: 
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Que vitalidade deve possuir este rio-camaleão para 

responder imediatamente ao caleidoscópio da jovem luz! 

A vida da água que estremece é tão somente o que 

renova todas as flores. O mais leve movimento de uma 

água íntima é a inauguração de uma beleza floral... na 

água pulsações de flor... um caniço mais reto produz 

ondulações mais belas. E esta jovem íris da água furando 

a verde confusão nenufaresca – é preciso que o pintor 

nos diga logo seu surpreendente triunfo (BACHELARD, 

1985, p. 5) 

 Sobre o lago ao qual Monet voltava reiteradamente 

o seu olhar, era um grande espelho das águas e a partir de 

sua superfície sonhava sobre as profundezas. É do rio 

também saem muitos dos os seres encantados, como 

apresenta o belo trabalho de Sousa (2019)  que retrata a 

água como elemento de formação cultural identitária da 

mulher ribeirinha na comunidade de Nazaré, Porto Velho 

a partir do Rio Madeira, e trazendo a lenda do boto rosa, 

como ela é vivida. Sousa (2019) apresenta no seu diário 
líquido a correnteza de imagens misteriosas do rio 

Madeira e chega revelar o imaginário da cidade dos botos, 

o fascinante mundo dos botos e seus significados sociais 

no universo feminino do lugar. 

 Também em Porto Nacional convivi com o mito da 

Boiuna – a cobra grande – cuja cabeça estaria enterrada 

na catedral Nossa de Senhora das Mercês e sua cauda no 

fundo do Rio Tocantins e que segundo a lenda um dia ela 

despertaria para destruir o local. Para a comunidade 
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portuense o lago da usina hidrelétrica já representava a 

destruição causada pela Boiuna. 

 Essas lembranças são ao mesmo tempo um 

documento de experiência e documento de sonho em 

forma de relato. Uma espécie de narrativa que conecta o 

passado ao presente e, hoje, novamente diante de rios 

sujos e velados na paisagem. 

Considerações finais: as águas da memória 

 Quanto ao Mandaguari, de acordo com a CDPEMA 

(2020) muito se tem feito para recuperá-lo e, hoje, já 

existem bons projetos com intenção de trazer mais vida 

ao rio. Porém o Mandaguari, como afirma a CDPEMA 

(2020), sofreu ao longo de sua história com a poluição e 

além disso sofre ainda com a derrubada das matas ciliares 

e o assoreamento, que se agrava mais porque o curso 

d‟água nasce como um córrego, vira um ribeirão até 

tornar-se um rio que expande o seu fluxo ao longo do 

percurso a unir-se com outras águas. Ou seja, mesmo com 

todas as tecnologias disponíveis o rio ainda sofre.  

 Já não tinha vida quando o “perdi”, pois o meu vale 

já não era  tão verde naquela época e ainda segue 

morrendo. Porque será que quando olhamos o que 

deixamos para trás só vemos ruínas? Onde está aquela 

casinha de madeira sem pintura em que passei meus dias? 

Quando eu olhei o vale pela última vez, eu me despedi. 

Porque mesmo que voltasse a olhá-lo algum dia os meus 
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olhos não o veriam mais, não mais da mesma maneira, 

com a mesma ternura e tristeza. Quando fico comigo em 

um dia de chuva, enquanto a água bate na janela penso 

em tudo que pode ser, já que o futuro é tão incerto 

quanto o passado! Se eu tiver coragem de abrir o leque 

do arco íris, desabrochando na palheta da memória as 

cores  no horizonte: o vale, a ponte sobre o rio, lagos, 

luares no penhasco, as estórias e o oriente do meu legado, 

revisitaria a vida vivida e sonhada, os dias que teci com os 

fios amorosos fiarão por si um tapete útil quando já não 

me lembrar da cor da vida. Aqui diluo-me no tempo para 

buscar o essencial e, no contra-fluxo, olhar o horizonte em 

profundidade, até onde a vista alcança, o hoje, no espaço 

aberto e ter a perspectiva de poder seguir... 

 Sigo, porém, ainda na trilha e na margem, quando 

busco os esquecidos e os silenciados, a vida diante da 

poluição e da  pobreza. Essa é também a história de todos 

nós quando nos perguntamos pelos desaparecidos, pelos 

lugares afetivos que perdemos ou do qual a nossa já 

geração foi privada e nunca teve: o rio refrescante, 

perfumado, cheio de peixes e flores aquáticas, os sons 

inesquecíveis do repicar do sino na torre alta, longínquo 

atrás da cancela esquecida, anunciando que já são três 

horas da tarde! 

 Não tínhamos terras que fossem nossas! Assim, 

meu pai não pode me ensinar o valor da terra. Mas me 

ensinou o valor de cultivar. Onde viveu cultivou amoreiras 
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e outras árvores, as plantou para muitas gerações, mesmo 

que não fossem para os seus descendentes. Ensinou-me a 

cultivar onde quer que eu fosse, sobretudo árvores que 

dão frutos. As amoras florescem em setembro para serem 

colhidas em dezembro. Na primavera suas delicadas flores 

brancas são o sonho de uma esperança frutal. Cultivamos 

árvores e cultivamos sentidos, cultivamos cultura através 

das estórias da carochinha, contos de assombração e 

tantas outras vozes ouvidas na beira do rio. Espero que 

todo rio poluído possa ter o mesmo destino do Tâmisa na 

Inglaterra, que já tendo tido o título de “rio mais poluído 

da história”, conseguiu regenerar-se num período de 

cinquenta anos de tratamento e hoje tem vida, há várias 

espécies de peixes e até pequenas baleias15. Em cinquenta 

anos é possível recuperar um rio, será possível também 

em cinquenta anos transformar as consciências e seus 

valores? Precisamos apreender a cultivar, reaprender a 

“ver” com todos os sentidos e sentir, de um outro modo, 

com nossas ações os lugares amados. 
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Introdução 

A cidade é o resultado da relação homem e 
natureza onde o espaço urbano representa um dos palcos 
no qual se articulam simultaneamente as dinâmicas 
naturais e as transformações humanas na superfície da 
Terra (SWYNGEDOUW, 2009). No entendimento de Ferrara 
(2000), a cidade é o resultado do processo contínuo de 
adaptação às necessidades da população por espaço, 
trabalho, transporte e serviços.  

Assim, a produção social do espaço e sua forma de 
apropriação da natureza sintetizam-se nas intervenções 
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arquitetônicas e urbanísticas, cujas consequências recaem 
sobre questões como o uso e ocupação do solo, a 
drenagem urbana, o saneamento ambiental, a gestão da 
água e dos resíduos sólidos. Do ponto de vista ambiental, 
a qualidade dessas interferências tem implicância direta 
sobre a preservação da fauna, flora, ar, solo e, sobretudo 
dos recursos hídricos sobre o qual são executados.  

Nesse processo, os cursos d‟água urbanos e suas 
margens representam os ambientes mais sensíveis as 
ações do homem no território. No entendimento de 
Borsoi e Torres (1997), a deterioração dos recursos 
hídricos urbanos afetam direta ou indiretamente a 
segurança e o bem estar da população, assim como as 
atividades sociais e econômicas, a fauna e a flora, 
tornando-se evidente por meio das paisagens.  

Para os autores, o controle da poluição da água 
visando a assegurar e manter níveis de qualidade 
compatíveis com a sua utilização é de vital importância 
para a humanidade, pois a água deve ser considerada um 
bem ecológico, social e econômico, porque é finita, 
vulnerável e essencial para a conservação da vida e do 
meio ambiente (BORSOI; TORRES, 1997). Conforme a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) o fato de 80% das 
enfermidades conhecidas serem transmitidas pela água 
estar relacionada à escassez qualitativa da água, atinge 
sobremaneira a qualidade da saúde da cidade, exercendo 
grave ameaça à economia, à saúde pública e, em 
consequência, ao meio ambiente (GORSKY, 2010). 

Nesse contexto, as condições de muitos corpos 
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d‟água urbanas estão à mercê da construção e expansão 
das cidades brasileiras, constituindo verdadeiras periferias 
e barreiras no processo de construção da paisagem 
contemporânea. Segundo Mello (2008), a solução de 
problemas como coleta, tratamento e disposição final dos 
efluentes líquidos e sólido é impedida tanto pela escala 
das cidades, quanto por fatores econômicos e 
desinteresse político que sobrepujam fatores técnicos.  

Nesse sentido, o principal problema abordado 
baseia-se na condição espacial, ambiental, social e estética 
dos cursos d‟águas brasileiros, uma vez que os mananciais 
urbanos assumem, em certa medida, o papel de um 
termômetro que indica as implicações sobre as 
condicionantes ambientais e sociais nas cidades. Propõe-
se fazer uma leitura desse termômetro no Estado de 
Goiás, buscando um entendimento sobre a qualidade 
espacial das margens e áreas de nascentes, riachos, 
ribeirões e rios, tendo como foco Goiânia, em especial o 
Córrego Botafogo.  

O Estado de Goiás tem em seu território quatro 
bacias hidrográficas: Bacia do Rio Araguaia, Bacia do Rio 
Paranaíba, Bacia do Rio São Francisco e Bacia do Rio 
Tocantins. Cabe dizer que a bacia do Paranaíba - trecho 
goiano - é a mais importante em área drenada e em 
ocupação antrópica, quando comparada às demais bacias. 
O Rio Meia Ponte, um dos doze afluentes da bacia do 
Paranaíba que, por sua vez, compõe a Bacia do Paraná. 
Esse rio é responsável pela drenagem da área de 38 
municípios, incluindo a capital, Goiânia e os municípios do 
seu entorno numa extensão de 12.180km² (3,6% da área 
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total do Estado), cujos seus limites comportam 48% da 
população (SEMDUS, 2003). 

Segundo o relatório de Plano de Ações de Recursos 
Hídricos, elaborado pelo Comitê da Bacia do Rio Meia 
Ponte - COBAMP, a Bacia do Rio Meia Ponte, localiza-se, 
ainda no contexto administrativo do terceiro eixo logístico 
de desenvolvimento do Brasil (Goiânia-Brasília), orientado, 
principalmente, pelas características da bacia do Rio Meia 
Ponte, em seu potencial econômico, conectando as 
regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, e também como 
uma fronteira agrícola em franca expansão, em especial 
para a produção de grãos e café, pelo qual se associa uma 
forte agroindústria, associada principalmente à cadeia da 
cana-de-açúcar (ANA; PRH, 2013).  

No relatório, a bacia é apresentada como 
importante trecho navegável da Hidrovia do Paraná, com 
potencial para a geração hidrelétrica, que é 
complementada pela atividade industrial e forte 
concentração populacional nos centros urbanos (cerca de 
8,5 milhões de habitantes). Todas estas características, 
somadas às potencialidades da bacia em termos de clima, 
solos, bens minerais e biodiversidade, realçam a 
importância crescente da região para o País (ANA; PRH, 
2013). 

Todas as especificidades físico-territoriais, históricas 
e administrativas acerca dos cursos d‟água urbanos são 
significativas para a caracterização dos municípios goianos 
e na descrição do seu espaço urbano, uma vez que estes 
não podem ser indiferentes a geografia de seu território. 
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Suas peculiaridades únicas são imprescindíveis para a 
representação de uma entre outras tantas paisagens pela 
qual esses municípios podem ser representados. 

As representações são o resultado do estudo 
observado pelas diversas disciplinas que se preocupam 
em estudar a cidade, cujas perspectivas podem descrever 
as paisagens urbanas dos mananciais baseadas em 
conceitos, objetivos e intenções relativos a cada área. 

Segundo Saraiva (1999) os rios no espaço são como 
elementos básicos e essenciais da estrutura do território, 
como “espinha dorsal” ou “nervura” da estrutura 
hidrológica que a atividade humana tende, geralmente, a 
simplificar, a exemplo da diversidade de sistemas naturais 
que dele dependem, sua riqueza intrínseca e sua 
variedade estética. 

No entendimento da autora em sua revisão 
conceitual da paisagem, a evolução do termo deu-se a 
partir da apreciação de sua estética e da natureza por 
meio de modificações conceituais ao longo das diversas 
fases da evolução das sociedades (SARAIVA, 1999). Saraiva 
(1999) conclui que a componente relativa às impressões 
estéticas é o resultado das dinâmicas da relação integrada 
entre os elementos biofísicos e sociais que constituem 
determinado sítio.  

Gorsky (2010) também confirma que o conceito de 
paisagem implica na interação dos componentes 
ecossistêmicos, socioeconômicos e culturais em processo, 
nos quais os resultados assumem significados por meio de 
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uma percepção que inclui a valoração estética e 
emocional, de maneira que seja possível compreender os 
corpos d‟água urbanos como elemento natural e como 
paisagem, resgatando o seu valor ambiental e cultural. 

Assim, a análise da paisagem pode ser obtida pela 
percepção das imagens de determinado grupo de 
componentes físicos que constituem um ambiente. Esses 
componentes estão sujeitos ao processo constante de 
transformação no tempo e no espaço, influenciando a 
forma, a organização e a estrutura da mesma, como 
resposta às relações entre os espaços e os usuários. 

A respeito das condições físicas e hidrológicas do 
Rio Meia Ponte em seu percurso por Goiânia, sua 
descrição pode ser retratada como um dos dois rios entre 
os 85 cursos d‟água que cortam sua área, marcado em 
suas margens por altos níveis de poluição que o atinge. 
Conforme dados da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável (SEMDUS, 2003), são 
lançados mais de 180 mil m³ de esgoto e uma tonelada de 
resíduos sólidos todos os dias no leito do Rio Meia Ponte, 
que ocupa o posto de sétimo rio mais poluído do Brasil 
(ABREU, 2011). 

Nos 10% de extensão do rio ocupados pela capital, 
a degradação ocorre devido a problemas diversos, que 
vão desde a ocupação e especulação imobiliária nas áreas 
do seu entorno até o lançamento de esgoto em seu leito 
com ou sem algum tratamento (ANA, 2012). Uma 
contradição ao fato de Goiânia ser sua maior beneficiada 
pelo abastecimento, que ainda acaba comprometendo os 



 

 

125 
 

150 km à jusante do rio e os municípios que o margeiam 
com uma água de péssima qualidade (ANA, 2012). 

Em janeiro de 2011, o nível de qualidade da água 
do Rio Meia Ponte na Região Metropolitana de Goiânia foi 
considerado ruim, segundo Índice de Qualidade da Água 
(IQA) definido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA). Segundo dados do CONAMA, citados por 
Costa e Gomes (2011), os fatos abordados são 
comprovados pelo lançamento de esgoto doméstico e, 
principalmente, industrial no leito do Rio Meia Ponte, que 
obteve as piores avaliações nos quesitos: lixo flutuante ou 
acumulado nas margens, cheiro fétido, quantidade de 
sedimentos, presença de coliformes fecais ou 
termotolerantes, fosfatos e oxigênio dissolvido. 

Casos como o do referido rio constituem 
questionamentos sobre a constituição da paisagem a 
partir do ordenamento do território e da formação do 
espaço das cidades tendo como base seus cursos d‟água. 

Os objetivos do presente trabalho consistem na 
realização de um levantamento e diagnóstico dos espaços 
marginais e dos cursos d‟água urbanos em Goiânia, 
focando por agora a bacia do Córrego Botafogo. De forma 
a caracterizar as representações oferecidas pela paisagem, 
estimulando a reflexão teórica e prática a partir do 
levantamento bibliográfico, ações de planejamento, 
intervenções no espaço físico e levantamentos técnicos 
dos espaços dos cursos d‟água, numa perspectiva 
transdisciplinar entre a Arquitetura e Urbanismo e a 
Geografia. 
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Nesse sentido, o eixo principal, os estudos de caso 
de mananciais em diferentes cidades goianas localizadas 
no espaço geográfico da bacia do Paranaíba buscaram 
estabelecer as similaridades, diferenças e peculiaridades 
nos tratos urbanos sobre os cursos d‟água, a partir de suas 
paisagens descritas na evolução histórica e social e nas 
condicionantes físicas (naturais e artificiais) e estéticas 
(SARAIVA, 1999). 

 Pelo viés da metodologia, o foco partiu das 
representações que são o resultado do estudo observado 
pelas diversas disciplinas que se preocupam em estudar a 
cidade, cujas perspectivas podem descrever a paisagem, a 
exemplos dos rios, que são baseadas em conceitos, 
objetivos e intenções relativos a cada área. 

Desse modo as especificidades físico-territoriais, 
históricas e administrativas acerca dos cursos d‟água são 
significativas para a caracterização dos municípios e para a 
descrição do seu espaço urbano, uma vez que este não 
pode ser indiferente à topografia de seu território. As 
peculiaridades únicas desses ambientes são 
imprescindíveis para a representação de uma entre outras 
tantas paisagens pela qual uma cidade pode ser 
representada  

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica por meio de 
levantamentos teóricos e técnicos sobre os espaços dos 
cursos d‟água urbanos a partir do repertório da 
Arquitetura e do Urbanismo, da Geografia e demais áreas 
ambientais. Esta pesquisa contempla as ações de um 
grupo de profissionais que planejaram, atuaram e 
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avaliaram os resultados das ações desenvolvidas e 
monitoradas a partir de atividades diversificadas 
(trabalhos de campo, debates, leituras, etc). 

O objetivo metodológico fundamenta-se na 
pesquisa qualitativa que segundo Flick (2009), direcionou 
explorar a constituição do conhecimento por meio da 
interação entre os sujeitos participantes e pesquisadores 
no envolvimento construtivo da realidade como meio 
reflexivo do saber subjetivo. De forma a alcançar os 
objetivos proposto, a pesquisa se apoiou nos seguintes 
procedimentos metodológicos: levantamento do 
repertorio bibliográfico acadêmico relativo aos cursos 
d‟água urbanos, de forma a descrever as transformações 
espaciais nas margens dos cursos d‟água no tempo e 
espaço, registro fotográfico dos mananciais para descrição 
espacial da situação durante o período de análise, 
trabalhos de campo nos mananciais para coleta de dados 
referentes às representações sociais do curso d‟água pela 
população, levantamento de mapas, relatórios técnicos e 
documentos relativos a gestão dos mananciais em análise 
de forma a descrever os principais órgãos e ações de 
gestão sobre o manancial e o desenvolvimento de croquis, 
esquemas, mapas e plantas de análise das condições 
físicas dos cursos d‟água com o intuito de caracterizar as 
condições urbanas relativas aos cursos d‟água. 

Resultados e discussão 

O desenvolvimento da pesquisa iniciou-se pelo 
levantamento dos cursos d‟água sendo selecionados os 
mananciais relativos à bacia hidrográfica do Córrego 
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Botafogo (figura 1) afluente do Rio Meia Ponte, curso 
d‟água bem representativo no contexto da capital. 
Posteriormente foi organizado levantamento dos córregos 
(afluentes) e visitas de campo nos mananciais que 
compõem a referida bacia. 

 
Figura 1: A Bacia Hidrográfica do Córrego Botafogo. Fonte: COMDATA 
(2013) in Silva e Araújo (2013), ajustado por Vandervilson Alves 
Carneiro (2020). 

A primeira visita de campo ocorreu em 2017, onde 
foram percorridos 10 km a pé19, da confluência do 
Córrego Botafogo com o Córrego Capim Puba até as 

                                                           
19

 Caminhada realizada pela Avenida Marginal Botafogo. 
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nascentes do Córrego Botafogo no Parque Municipal 
Jardim Botânico de Goiânia (figura 2). 

 
Figura 2 - Trabalho de campo ao longo do Córrego Botafogo. Fonte: 
Autores, 2020. 

Em 2018 foram realizados os trabalhos de campo 
nas nascentes do Parque Botafogo (margem esquerda; 
figura 3) e também nas nascentes do Córrego Sumidouro 
(margem direita; Parque Flamboyant; figura 4) e do 
Córrego Areião (margem esquerda; Parque Areião; figura 
5) que pertencem à bacia hidrográfica do Córrego 
Botafogo, além de um evento denominado “Pikinik no 
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Córrego” com a participação de discentes e a comunidade 
(figura 6). 

 
Figura 3 - Trabalho de campo realizado ao redor do lago (área de 
nascentes) do Parque Botafogo. Fonte: Autores, 2020.  
 

 
Figura 4 - Trabalho de campo realizado ao longo do Córrego 
Sumidouro. Fonte: Autores, 2020.  
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Figura 5 - Trabalho de campo realizado ao longo do Córrego Areião. 
Fonte: Autores, 2020.  
 

 
Figura 6 - Evento realizado no Parque Flamboyant, área de domínio 
do Córrego Sumidouro. Fonte: Autores, 2020.  

Pela manhã, visitou-se o Córrego Sumidouro que 
encontra-se retificado na confluência com o Córrego 
Botafogo. Um pequeno trecho ainda possui as margens 
descobertas, mas com urbanização em ambos os lados. A 
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maior parte dele encontra-se canalizado e outro trecho é 
ocultado pelo casario. 

No Parque Flamboyant, as nascentes brotam por 
entre a vegetação nativa de Cerrado e da área brejosa, 
sendo os buritis um elemento bem representativo. Essas 
nascentes do referido córrego foram represadas para a 
formação de lagos. Cabe dizer que o parque tem o seu 
entorno tomado por edifícios. 

No período da tarde foi percorrido o Córrego 
Areião que tem sua foz no Córrego Botafogo no centro da 
Avenida Marginal Botafogo até sua nascente no Parque 
Areião.  

A foz do Córrego Areião encontra-se com o 
Córrego Botafogo com as margens de ambos os 
mananciais retificadas. Uma parte do trajeto foi feito na 
beira do curso d‟água, uma vez que ele não possui acesso 
público, sendo isolado pelos fundos dos lotes com 
presença de esgoto doméstico lançado diretamente no 
manancial e restos de resíduos sólidos de construção civil. 
Outra parte do trajeto, entre as Avenidas Jamel Cecílio, 
Rua 115 e Avenida Areião, apresenta-se cercado 
impossibilitando o acesso. Nesse ponto obras de 
engenharia de tráfego e drenagem de águas fluviais 
retificam e limitam o acesso. 

O Parque Areião é o único acesso público ao curso 
d‟água uma vez que sua dimensão e estrutura permitiu a 
construção de um lago artificial e trilhas na mata para 
acesso as nascentes. 
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Por fim, o trabalho de campo chegou às nascentes 
do Córrego Botafogo no Parque Jardim Botânico, 
ocupando a região que configura o domínio das 
cabeceiras da bacia hidrográfica já referida. 

O Parque Jardim Botânico é ladeado pelos bairros 
Conjunto Vila Izabel, Vila Redenção, Jardim das 
Esmeraldas, Jardim Santo Antônio e Conjunto 
Anhanguera. No entorno da área, estão vias de forte 
circulação de veículos e de pessoas, além de obras 
repadoras nas vias e de retificação do Córrego Botafogo. 

A partir dos trabalhos de campo, dos debates e dos 
respectivos relatórios sobre a bacia do Córrego Botafogo 
foram elaborados materiais textuais e cartazes e, também 
possibilitou a participação de discentes e dos docentes-
coordenadores do projeto em eventos de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - EEPEX, da UEG - Universidade Estadual de 
Goiás, Campus Central (Anápolis – GO) nos períodos de 
2017, 2018 e 2019.  

Outro resultado satisfatório da pesquisa foi a 
organização dos eventos I, II e III denominados de 
Colóquios de Cursos D‟Água Urbanos (figura 7). Estes 
contaram com palestras realizadas por professores e 
técnicos gabaritados na questão, além de exposição de 
documentários e profícuo debate entre a plateia e os 
especialistas convidados. 



 

 

134 
 

 
Figura 7 - Cartazes dos eventos I, II e III Colóquios dos Cursos D‟água 
Urbanos. Fonte: Autores, 2020. 
 

 Notifica-se aqui que os eventos IV e V dos referidos 
colóquios não foram realizados em virtude da pandemia 
(COVID-19). Em breve, assim que for permitido o evento 
presencial, serão retomadas estas atividades. 

 Em arremate, os relatórios da pesquisa e também 
das visitas de campo aos córregos Botafogo, Sumidouro, 
Areião e às nascentes localizadas no Parque Botafogo 
foram apresentados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, da UEG - Universidade Estadual de Goiás, 
Campus Central (Anápolis / GO) e, posteriormente 
publicados em períodicos em formatos de artigo e de 
relatos de experiência. 
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Considerações e apontamentos finais 

Cabe mencionar que o projeto não contou com 
aporte financeiro, mas foi desenvolvido “aos trancos e 
barrancos”, durante os períodos de 2017 à 2019. 

“Diga-se de passagem” que foi possível averiguar 
como estão as condições socioambientais e elaborar 
relatórios sobre os córregos supramencionados.  

Com os trabalhos de campo, os debates e as 
análises sobre os cursos d‟água urbanos de Goiânia, 
especialmente a bacia hidrográfica do Córrego Botafogo, 
se fazem necessários, dada as condições socioambientais 
da referida bacia hídrica. 

Goiânia sendo uma das capitais projetadas, entre as 
quatro cidades projetadas no país, teoricamente, deveria 
apresentar uma outra condição socioambiental no trato 
com os seus recursos hídricos.  

Os córregos estudados estão sob pressão e 
apresentam usos e ocupações que os 
degradam/impactam e os colocam em risco conforme os 
ditames da segurança hídrica. 

As visitas de campo, os debates, os eventos 
realizados e os relatórios e a produção textual realizadas 
focando os córregos Botafogo, Sumidouro, Areião e as 
nascentes do Parque Botafogo, direcionaram os estudos 
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com intuito de compreender as relações de planejamento 
e de gestão urbana e seus impactos na questão hídrica de 
forma a contribuir na discussão de soluções que conectem 
cidade e natureza harmonicamente.  

Com este prisma, há a necessidade de implantação 
de políticas públicas de preservação da referida bacia 
hidrográfica, bem como de ações efetivas de limpeza e 
desobstruções dos afluentes e nascentes, desativação de 
esgotos clandestinos, de zonas de descartes de resíduos 
sólidos clandestinas e reconstituição das áreas assoreadas 
e dos ambientes ciliares para que haja um equilíbrio entre 
a urbanização e a preservação ambiental.     
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Introdução 

 O município de Heitoraí está localizado a 123 km 
de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Conta com uma 
rede hidrográfica bastante ampla e guarda grandes 
potencialidades para o turismo principalmente por sua 
geodiversidade e beleza cênica, fato de atração. Isso 
gerou ao longo das últimas duas décadas do presente 
século sérios problemas ambientais na região com as 
ocupações de veraneios ao longo das margens do Rio Uru. 
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Muitas famílias construíram estruturas urbanas como 
casas, piscinas, bares, pequenos mercados, redes elétricas, 
internet, e outros. Verifica-se que esse tipo de atividade 
recreativa degrada as margens do rio e pouco contribui 
para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da 
comunidade local. 

 Este trabalho buscou auxiliar a prática geoturística 
enquanto proposta de preservação da geodiversidade e 
das belezas cênicas do Rio Uru sem perder de vista o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural. Salienta-se, 
portanto, como eixo balizador os conceitos de 
geodiversidade, geoturismo e geoconservação. 

 Todavia, entende-se por geoturismo a atividade 
socioeconômica que seja sustentável e eficaz no processo 
de conservação da geodiversidade local atrelada à 
qualidade de vida. Nesse sentido, seguindo a normativa 
possui um valor no que diz respeito à obediência do 
número de visitantes em uma determinada área.  

 Portanto, com base em literatura específica (livros, 
teses, dissertações, monografias, artigos e reportagens 
jornalísticas), como também materiais cartográficos e 
auxilio de moradores locais para a realização de incursões 
nas margens do Rio Uru destacando a geohistória, a 
geodiversidade e os problemas ambientais detectados in 
situ. 

Rio Uru - aspectos ocupacionais e potencialidades 
geoturísticas em Heitoraí (GO) 
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 De acordo com o IBGE, a população estimada do 
município de Heitoraí (GO) para 2019 é de 
aproximadamente 3.724 habitantes. Apresenta uma área 
de 231 km² e abriga uma extensa rede hidrográfica 
(córregos Café, Olaria, Laranjal, Seco, Barreiro, Barreirinho, 
Vargem, Fartura, Aroeira, Português, Posses, Campo 
Alegre e Lages) que desagua no Rio Uru contribuindo 
assim para sua manutenção ecossistêmica (CASTILHO; 
PELÁ; SILVA, 2008). 

 O Rio Uru é um afluente que integra a bacia do Rio 
Tocantins. Seu nome tem origem indígena (tupi-guarani), 
pois, trata-se de uma Odontophoridae, ou seja, é uma 
família de aves pertencente à ordem Galliformes, que 
inclui os urus que vivem em pequenos bandos em matas 
do Nordeste e Centro-Sul do território brasileiro (figura 1) 
(CHAVEIRO; CASTILHO, 2013; SILVEIRA; BIANCHI; SOARES, 
2008). 

 
Figura 1: Uru, um galliforme. Fonte: Casa dos Pássaros, 2020. 

  
 O rio em tela tem as suas nascentes na divisa dos 
municípios de Mossâmedes e Americano do Brasil, e as 
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suas águas percorrem os municípios de Itaberaí, Cidade 
de Goiás até fazer limite com as terras de Heitoraí e de 
Itapuranga. Banha também os municípios de Uruana, 
Carmo do Rio Verde até a sua foz no Rio das Almas já em 
Ceres (CHAVEIRO; FERREIRA, 2013; GONÇALVES; LIMA, 
2016) (figura 2). 
 

 
Figura 2: A bacia hidrográfica do Rio Uru no Estado de Goiás e 
demarcação do trecho em Heitoraí. Fonte: Herculano, 2020, ajustado 
por Vandervilson Alves Carneiro, 2020. 

 As águas do Uru abrigam em suas margens 
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atividades econômicas, principalmente, os plantios de 
melancia, cana e também pastagens. Nas últimas décadas 
do presente século, o dito rio, em suas margens, vem 
sendo ocupado de forma irregular nos municípios de 
Itaberaí, Cidade de Goiás e Heitoraí. Neste último, os 
impactos socioambientais têm sido mais intensos nas 
APP‟s (Áreas de Preservação Permanente) e em áreas 
próximas ao rio em consequência do turismo de veraneio 
ou de segunda residência23. 

 Em reforço à questão, Gonçalves e Lima (2016, p. 6) 
enfatizam que:  
 

Os usos e apropriações do Rio Uru são múltiplos. 
Ranchos se multiplicam e os [...] proprietários disputam 
com a mata ciliar um “lugar ao rio”, gerando desafios no 
âmbito da sustentabilidade socioambiental.  

 Em alguns trechos do mencionado rio é possível 
verificar afloramentos rochosos de quartzito, na região 
conhecida pelos moradores por "Desertor", próximo ao 
município de Heitoraí, onde o curso d‟água em questão 
serpenteia entre os morros formando um traçado que se 
assemelha a uma ferradura. É nesta porção que se 
encontra a maior concentração de loteamentos e de 
construções de veraneio.  

 No século atual, tem-se acelerado as 

                                                           
23

 Usuários que optam por morar intermitentemente em período de 
férias do trabalho.  
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transformações socioeconômicas em suas variadas formas 
de produção acompanhada de uma organização e de 
reorganização do espaço geográfico, com rebatimentos 
diretos no ritmo de vida da população local e alóctone, 
modificando assim, as relações sociais e culturais dos 
autóctones. Devem ser ressaltados para tal o 
desenvolvimento dos meios de transportes e das 
informações que se somam também o direito ao tempo 
livre que de fato é uma das grandes conquistas sociais do 
mundo do trabalho. Reitera-se, portanto, a busca pela 
recreação e do gozo do tempo livre, é, sem dúvida, a 
principal finalidade das edificações (ASSIS, 2003).  

 Nas localidades onde são construídas estas 
moradias secundárias (ASSIS, 2003), registram-se grandes 
impactos socioambientais em função das mencionadas 
edificações. Dado que o fluxo se intensifica em finais de 
semana, em férias e em feriados municipais, estaduais e 
nacionais.  

 Enumera-se, no entanto, que tais impactos vão 
além do meio ambiente puro e simples. Nota-se que a 
partir do momento em que as margens do rio, ocorrem o 
processo de parcelamento, comercialização e ocupação 
por essa modalidade de construções, o morador local 
perde o direito de acesso ao rio, e dessa forma, o 
aproveitamento dos recursos naturais (geodiversidade) 
acaba ficando restrito aos donos dos lotes nos 
condomínios destinados ao turismo. Tem-se, nesta 
situação, um caso claro de privatização de APP‟s e de 
exclusão dos moradores, considerados pioneiros.  
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 Sem dúvida, de acordo com Luchiari (1998), pode-
se afirmar que os processos de urbanização voltada para a 
prática do turismo nesta territorialidade impõem novos 
ritmos de vida para a população local, alterando assim a 
dinâmica socioeconômica e cultural da região.  

 É patente chamar a atenção, nos limites deste 
trabalho para o termo, segunda residência, que por sinal, 
requer certo cuidado pela carência de maior 
amadurecimento científico. Desta feita, Sena e Queiroz 
(2006), alertam:  

A residência secundária ou segunda residência é um 
conceito amplo e complexo que, pela profusão dos 
termos restritivos - casa de praia, de veraneio, de 
temporada, de férias etc - ainda carece da falta de um 
consenso terminológico (SENA; QUEIROZ, 2006, p. 
96/97). 

 Outra dimensão do rearranjo territorial em questão, 
diz respeito aos proprietários de terras. Dado que esse 
movimento levou um grande número de fazendeiros de 
terras próximas do rio, a parcelarem e a comercializarem 
faixas de terras ao longo de suas margens destinadas às 
referidas construções.  

 No caso específico de Heitoraí, essas moradias 
secundárias, podem ser classificadas por casas de veraneio 
destinadas à prática do lazer e/ou turismo de segunda 
residência.  

 Esclarece-se aqui que a primeira residência 
responde a mais elementar necessidade de habitar, morar, 
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de ter abrigo em que pese as diferentes formas existentes 
de satisfazer essas necessidades, a segunda habitação 
foge a qualquer entendimento dessa natureza. Ela é uma 
segunda habitação (SEABRA, 1979, p. 4, apud SENA; 
QUEIROZ, 2006). 

  O turismo de segunda residência exige um custo 
muito alto do meio físico, isso porque as residências 
secundárias em locais naturais geram grandes impactos 
socioambientais alterando a paisagem e a dinâmica 
ecossistêmica da região.  

 Na figura 3 é possível observar as ocupações 
destinadas ao referido turismo de segunda residência 
junto às margens do Rio Uru. 

Figura 3: Vista de edificações em trecho do Rio Uru. Fonte: Moretti, 
2019. 

  Ao analisar as construções das residências 
secundárias nas margens do Rio Uru na figura 1 é possível 
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ter uma ideia de quão grande são os impactos 
socioambientais nestas áreas de APP‟s. Algumas 
construções estão localizadas na beira dos barrancos do 
Uru comprometendo a mata ciliar e possibilitando a 
instalação dos processos erosivos marginais que são 
efetivadas pela própria dinâmica fluvial durante os 
períodos de cheia. 

 Estas áreas marginais, ou seja, as APP‟s protegem 
os barrancos do rio de erosões durante o seu período de 
transbordamento e também funcionam como zona de 
acúmulo de materiais arrastados, impedindo assim o 
assoreamento do rio em tela. 

 As APP‟s também servem de corredor para animais 
nativos do Cerrado, além de garantir a sua preservação. 
Nesse contexto, o turismo de segunda residência 
praticado nas margens do Rio Uru, pode ser entendido 
como um empreendimento danoso à geodiversidade.  

 Diante desse quadro, percebe-se que as 
potencialidades turísticas do Rio Uru, no município de 
Heitoraí, podem ser aproveitadas de maneira sustentável 
pela comunidade local. E para que isso ocorra torna-se 
necessário o engajamento da comunidade, das lideranças 
políticas e dos órgãos governamentais. Para que essa 
narrativa se concretize se faz importante notar outros 
atrativos naturais e não o próprio rio puro e simples, para 
isso é preciso conhecer os conceitos de geodiversidade, 
de geoturismo e de geoconservação e a relação entre eles.  

Geodiversidade  



 

 

148 
 

 As principais instituições de pesquisas nas mais 
variadas áreas das geociências no Brasil e no mundo, tem 
se dedicado ao estudo da natureza abiótica pelo fato de 
ser ela a base da existência e manutenção da vida na Terra 
(GARCIA, 2015; LAMA, 2015).  

 Brilha (2005) considera que os elementos e 
processos naturais que compõem a natureza abiótica do 
planeta Terra denominam-se GEODIVERSIDADE. Portanto, 
proteger a geodiversidade é o primeiro passo para 
garantir a sustentabilidade do planeta.  

 O planeta que habitamos é constituído por 
variados tipos de rochas, minerais, tipos de relevo e que 
se associam a biodiversidade. Contudo, para não 
perdermos de vista o referido conceito, BRILHA (2005, p. 
18) sentencia:  

 
Assim a geodiversidade compreende apenas os aspectos 
não vivos do planeta. E não apenas os testemunhos 
provenientes de um passado geológico (minerais, rochas, 
fósseis), mas também os processos que atualmente 
decorrem dando origem a novos testemunhos.  

 É importante chamar atenção para o fato de que o 
termo geodiversidade é relativamente jovem. Foi utilizado 
pela primeira vez na Conferência de Malvern (1993) sobre 
conservação geológica e paisagística, realizada no Reino 
Unido (GRAY, 2004; BENTO, 2011). Por esse motivo ainda 
não se tem uma abrangência de reconhecimento entre a 
comunidade científica.  

 No território brasileiro, a CPRM (2006, não 
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paginado) definiu a geodiversidade como:  

O estudo da natureza abiótica constituída por uma 
variedade de ambientes, composição, fenômenos e 
processos geológicos e outros depósitos superficiais, que 
propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o 
econômico, o científico, o educativo e o turístico.  

 No processo de evolução humana, a 
geodiversidade contribuiu para a fabricação de 
ferramentas de trabalho, utensílios domésticos e armas. 
Garantiu-se conjuntamente a sobrevivência e o 
desenvolvimento civilizatório de nossa espécie. Nos 
períodos mais recentes, os elementos de geodiversidade 
como carvão mineral, ferro, manganês, bauxita, diamante, 
petróleo, calcário, água potável, fósforo, etc, possibilitou 
um grande avanço técnico nas áreas de atuação: 
agricultura, indústria, transportes, ciência, armamentos, 
comunicação e outros (GRAY, 2004). 

 Atualmente, o mundo tem passado por grandes 
transformações socioeconômicas em suas variadas formas 
de produção, organização e reorganização do espaço 
geográfico. Tais alterações nas relações sociais, 
econômicas e culturais interferiram direta e indiretamente 
na dinâmica de vida das pessoas. Dessa forma, alguns 
costumes e tradições são alterados drasticamente sob a 
influência do capitalismo e sua lógica de mercado e ritmo 
de trabalho. Por outro lado, o desenvolvimento 
tecnológico, nos vários setores da produção econômica, 
tais como o melhoramento dos meios de transportes de 
pessoas, de bens, de serviços e informação facilitou o 
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acesso a variadas formas de recreação durante o tempo 
livre, entre elas o geoturismo aqui discutido. 

 As potencialidades de geodiversidade de uma 
localidade não se manifestam apenas na existência de 
rochas, minerais e fósseis distintos. Brilha (2005) afirma 
que depois de formados, os minerais e rochas podem 
sofrer alterações em sua morfologia, exemplo em alguns 
casos rochas podem sofrer fraturas e dobras, por 
processos de soerguimento essas rochas são trazidas para 
a superfície da crosta, associados aos agentes erosivos 
formam as feições geológicas com beleza cênica e valores 
científicos, culturais e geoeducativos. 

 Diante dessa dificuldade do uso e conservação dos 
recursos naturais e ao mesmo tempo garantir o 
desenvolvimento socioeconômico em áreas com 
potencialidades de geodiversidade, requer a implantação 
de projetos que coadunam o uso racional e geoturismo, 
isso porque o geoturismo tem como principal objetivo 
promover conhecimento e espírito de geoconservação.  

 Compreender os processos formadores das 
paisagens e sua importância para o equilíbrio 
geoecológico da paisagem local. Portanto, figura como 
um grande passo para o uso racional desses recursos 
considerados hoje como finitos. E ainda se portarem como 
os principais multiplicadores do respeito ao meio 
ambiente. 

 Assim, coaduna-se às ideias de Bento (2011, p. 160), 
pois,  
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É justamente esta a proposta do geoturismo, fazer com 
que as pessoas, seja através de meios interpretativos 
personalizados ou não personalizados, contemplem e 
também conheçam o patrimônio natural abiótico (o que 
é, como foi formado, valores), tornando-se potenciais 
multiplicadoras da importância de sua conservação.  

Potencialidades do Rio Uru conforme o prisma da 
geodiversidade 

Antes de banhar as terras heitoraíenses, o Rio Uru 
começa sua trajetória nos municípios de Americano do 
Brasil e banha Itaberaí e a Cidade de Goiás. Ao mesmo 
tempo, sofre com as ocupações de assentados em suas 
margens com grandes impactos socioambientais nas 
APP‟s. Já em Heitoraí, o Uru protagoniza o principal papel 
dentro do sistema hídrico do município, isso pode ser 
atribuído à sua extensão, geodiversidade e beleza cênica 
que durante o desenvolvimento histórico da cidade a 
população de geração em geração desenvolveram uma 
relação de dependência com as riquezas oferecidas pelo 
rio. De acordo com Cardoso (2004) historicamente as 
sociedades floresceram em regiões próximas de rios e 
Heitoraí não fugiu deste prisma.  

No caso do município de Heitoraí, a relação de 
dependência com o Uru, vai desde a pesca, irrigação, 
extração de areia, saibro, argila, cascalho e rochas 
utilizados nas construções das casas da cidade e zona 
rural, garimpagem de ouro, lazer e recreação. Muitas 
famílias viviam basicamente da pesca, outras praticavam a 
atividade pesqueira esporadicamente, enquanto muitas 
famílias acampavam nas margens do rio ou simplesmente 
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visitavam nos finais de semanas para fins recreativos 
(FERNANDES, 2013).  

Em tempos atuais, o morador já não tem mais 
acesso ao leito do rio, isso porque, com a implantação dos 
projetos de condomínios e ranchos nas margens do Uru, 
suas APP‟s foram cercadas com arames, grades e portões, 
e dessa forma o visitante de fora tem acesso e o morador 
local fica proibido de chegar ao rio. Em outras palavras, 
privatizaram suas margens e tiraram o direito dos 
heitoraíenses de acessar a geodiversidade, ou seja, o 
patrimônio geológico-geomorfológico presente no Uru 
(figura 4). 

 
Figura 4: Edificações tomam conta das margens do Rio Uru. Fonte: 
Alcântara, 2019. 

 
Outro ponto geoturístico muito procurado pelos 

visitantes e moradores locais situa-se a aproximadamente 
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5 km da sede do município. Esta localidade, denominada 
pelos moradores de “Desertor” é composta por morros 
com afloramentos quartzíticos e vegetação ribeirinha. Nos 
trechos em questão, a beleza cênica das águas uruenses 
serpenteia as serras que dividem as terras heitoraíenses 
com a antiga Vila Boa (atual Cidade de Goiás). A figura 5 
mostra um pouco de trechos do Rio Uru que apresentam 
estas potencialidades geoturísticas. 

 

 
Figura 5: Panorama físico-natural do Rio Uru. Fonte: Márcio José Pires 
de Morais (2020).  

Geoturismo 

 O geoturismo, nas últimas décadas do presente 
século, desempenhou um papel de grande relevância no 
contexto da necessidade de geoconservação da 
geodiversidade de uma região e/ou lugar. A prática do 
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geoturismo exige treinamento e conhecimento dos 
agentes envolvidos no projeto para o sucesso do 
empreendimento.  

 Nesse sentido se faz importante reforçar que:  

O geoturismo [...] está ganhando cada vez mais espaço 
dentro e fora da academia, uma vez que trabalha com 
conceitos de geoconservação, que tem como base geral 
a conservação do meio abiótico, chamado de 
geodiversidade. A geodiversidade apresenta valores que 
podem influenciar diretamente na atividade turística 
(BARBOSA, 2017, p. 31). 

 Comumente os meios de comunicação enfatizam 
mais o turismo tradicional o "turismo de massa" isso 
porque essa modalidade está mais ligada à economia de 
mercado enquanto o geoturismo tem seu foco na 
geoconservação dos recursos naturais do planeta, na 
divulgação das geociências e na promoção 
socioeconômica sustentável das populações em locais 
com potencialidades para a prática do geoturismo. 

 Neste viés, tanto Moura-Fé (2015) como Lobo et al. 
(2012) asseveram que o geoturismo emerge como um 
expoente relacionado ao ecoturismo, inserindo um 
enfoque mais voltado ao ambiente físico, abiótico e, em 
muitos casos (exemplo de geoparques), buscando atender 
preceitos de sustentabilidade que o ecoturismo não 
atingiu por meio de suas práticas. 

 Observa-se, portanto, que esse modelo de turismo 
não trabalha com grandes números de turistas como é o 
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caso do turismo de massa que tem sua essência no 
capitalismo que visa sua mercantilização. O geoturismo 
trabalha com número reduzido de visitantes, isso já é uma 
estratégia de proteção dos recursos naturais. Ao observar 
a capacidade de carga do local, a ser visitado, é imperativo 
se trabalhar com número reduzido evitando a 
antropização.  

Ressalta-se aqui que o geoturismo tem se 
apresentado como um segmento promissor da atividade 
turística, ao apresentar características específicas e 
essenciais à conservação da geodiversidade, em 
consonância com diversos preceitos exigidos para o 
desenvolvimento econômico local das comunidades que 
podem e devem ser envolvidas (MOURA-FÉ, 2015; LOPES 
et al., 2011). 

 Vale ressaltar que: 

Acrescentando uma nova visão a este enfoque, tem 
crescido nos últimos anos uma nova forma de se pensar 
e planejar o turismo em áreas naturais, o geoturismo, que 
privilegia a integridade da paisagem considerando todos 
os seus elementos, tendo a base física como ponto de 
partida, e os aspectos bióticos e sociais como 
complementares e indissociáveis (LOBO et al., 2012, p. 2). 

 No geoturismo, o visitante passa a compreender os 
processos formadores das paisagens naturais, a geologia e 
geomorfologia. Dessa forma, o geoturista passa a sentir 
responsável pela geoconservação. 

 Assim, [...] a chamada geoconservação é argumento 
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principal para tal prática [geoturística]. Os dois conceitos 
possuem uma relação de interdependência e estão 
diretamente ligados já que um pode ser utilizado para o 
desenvolvimento do outro (BARBOSA, 2017, p. 19). 

 Hose (1995, p. 17) trata o termo geoturismo da seguinte 
forma: 

Provisão de serviços e facilidades interpretativas no sentido de 
possibilitar aos turistas a compreensão e aquisição de 
conhecimentos de um sítio geológico e geomorfológico 
ao invés da simples apreciação estética.  

Cabe esclarecer que Hose usa pela primeira vez o 
termo geoturismo em 1995, mas em 2000 é aprimorado 
com o destaque voltado ao potencial do geoturismo 
focando a proteção e conservação dos geossítios, a partir 
da interpretação dos processos e fenômenos responsáveis 
pela formação das paisagens naturais (BENTO, 2011, 
MOREIRA, 2014). 

 Todavia, neste contexto, podemos afirmar que a 
geoeducação é um pilar na conservação da 
geodiversidade local.  

 A geoconservação é um dos mecanismos essenciais 
para preservar o meio ambiente principalmente em áreas 
ricas em geodiversidade. Para que a geoconservação seja 
primordialmente realizada, a educação tem que ser vista 
como um pilar e é por meio de ações educativas, da 
conscientização e internalização dos aspectos naturais 
pelos sujeitos que se poderão criar estruturas 
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diferenciadas para preservação do meio natural e tornar 
necessária a divulgação do patrimônio 
geológico/geomorfológico via educação e conscientização 
da comunidade local (FERREIRA, 2016). 

Considerações finais 

 Os relevos, as diversidades de rochas e minerais, as 
geoformas, cachoeiras, afloramentos rochosos, etc, podem 
exercer um papel de grande importância para a 
compreensão dos processos históricos, geomorfológicos e 
geológicos formadores da crosta do nosso planeta. Por 
isso, é necessária a promoção de sua conservação, como 
requisito fundamental para preservar a história do planeta 
para oportunizar as gerações futuras o conhecimento 
desses fenômenos e processos geológico-
geomorfológicos, que atuaram na construção do planeta. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível à 
geoconservação dessa natureza abiótica. Porém, as 
margens do Rio Uru foram ocupadas por um intenso 
processo de construção de segundas moradias destinadas 
ao lazer. Em função disso gerou grandes impactos no 
meio ambiente, além do número elevado de usuários, 
somam-se as edificações e outras estruturas urbanas 
necessárias às práticas recreativas nas margens do rio em 
tela. 

 O Uru representa um conjunto de geodiversidade 
ímpar que proporciona uma beleza cênica que atraiu 
muitas pessoas da comunidade local e de outras regiões. 
O problema é que, essa modalidade de uso sem se 
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preocupar com os impactos socioambientais não condiz 
com a sustentabilidade já comprovada, basta agora por 
em prática com a rapidez que exige a fragilidade e 
demora (tempo da natureza) para recompor o sistema 
ambiental. Não resta dúvida que esse modelo recreativo, 
por sua própria dinâmica, proximidade das margens, vem 
gerando grandes impactos nas paisagens. Deve-se em 
caráter de urgência repensar a implantação de um novo 
modelo de turismo na região para permitir que os 
moradores locais possam participar do processo e 
contribuir com a preservação do geossistema local. 

 Para promover a preservação da geodiversidade e o 
desenvolvimento socioeconômico local, é proposto o 
geoturismo que tem como base a preservação da 
geodiversidade através da compreensão dos processos e 
fenômenos formadores das paisagens naturais, a 
promoção do desenvolvimento social e econômico das 
comunidades locais e da divulgação do papel 
científico/benévolo das geociências.  

 Portanto, é possível afirmar que o geoturismo pode 
contribuir direta e indiretamente pela geoconservação da 
geodiversidade local, enquanto ferramenta eficaz na 
preservação das riquezas naturais, não somente do rio 
Uru, mas de outros geossistemas que certamente carecem 
de tratamento sistemático, mencionado neste texto.   
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