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Resumo – Água doce de boa qualidade disponível na superfície terrestre é um recurso escasso em
várias regiões do planeta. A demanda por esse recurso vem aumentando muito em várias regiões do
Brasil, por isso, em várias regiões do Brasil estão sendo construídos reservatórios para garantir o
abastecimento de água nos próximos anos. Com o objetivo de assegurar o abastecimento de água
para Goiânia e seu entorno até o ano de 2040, foi construída uma barragem no Ribeirão João Leite,
que resultou em um imenso reservatório de água. Para a plena eficiência da produção de água na
bacia hidrográfica do reservatório, faz-se necessário o conhecimento geomorfométrico daquela
unidade territorial. Por meio da utilização do programa computacional livre SAGA-GIS foi possível
realizar o mapeamento de várias características geomorfométricas da bacia. Esse mapeamento é
inteiramente gratuito, pois envolve a utilização de programas computacionais e dados altimétricos
sem custos, podem ser replicados para o uso em outras bacias hidrográficas do Brasil.
Palavras-Chave – Mapeamento geomorfométrico, SIG, software livre.

GEOMORPHOMETRIC MAPPING OF JOÃO LEITE RIVER BASIN, USING
OPENSOURCE SOFTWARE
Abstract – Freshwater available on surface in good quality is a scarce resource in many regions of
the planet. The demand for this resource is growing rapidly in several regions of Brazil, were are
being built reservoirs to ensure water supply in the coming years. In order to ensure the supply of
water in Goiânia and its surroundings until 2040, a dam was built in Ribeirão João Leite, which
resulted in a huge water reservoir. To efficiency production within the basin, is necessary to know
geomorphometric of that territorial unit. Using the SAGA-GIS open source software was possible to
produce geomorphometric mapping of the basin. This mapping is entirely free, because it involves
the use of computer programs and altimetry data free of charge, can be replicated for use in other
basins of Brazil.
Keywords – Geomorphometric mapping, GIS, open source software.
INTRODUÇÃO
Uma das principais características do planeta Terra é a presença de água. Porém, 97,5% dessa
água é salgada e 2,5% da água disponível é doce. Em relação a água doce, somente 0,26% está
disponível na superfície e portanto é de fácil acesso. Contudo, a quantidade de água potável do
planeta não passa de 0,0002% Rebouças et. al. (2006); WWF Brasil, (2011).
O Brasil possui 12% do total de água doce do planeta, porém existe escassez de água em várias
regiões brasileiras, principalmente naquela onde a ocupação territorial ocorreu de forma
desordenada, resultando em perda da vegetação nativa, compactação do solo, erosão, lançamento
indiscriminado de resíduos industriais e domésticos, além de contaminação por defensivos e
insumos agrícolas além de outros poluente Moita e Cudo (1991).

1
2

Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental; carolfaranha@hotmail.com.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Meio Ambiente-PPGEMA; nclferreira@gmail.com

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

1

Para se entender os processos que regem o movimento da água e os impactos de mudanças do
uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água, se faz necessária a realização de estudos
hidrológicos em bacias hidrográficas Whitehead e Robinson (1993).
Em várias atividades, a bacia hidrográfica é adotada como unidade de territorial de análise,
pelo fato de que suas características estão intimamente relacionadas com a produção de água, que é
um recurso básico e vital pára a sustentabilidade social, econômica e ambiental. A situação
ambiental de uma bacia hidrográfica interfere diretamente na quantidade e qualidade da água
produzida, Zakia (1998).
No bioma Cerrado, situado principalmente em área de planalto, encontram-se várias
nascentes de rios que integram seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras, Lima e Silva
(2002), Sano, et. al. (2008). Apesar de possuir uma densa rede de drenagem, muitos corpos d'água
deixam a região ainda sem volume expressivo, principalmente na estação seca, que se inicia em
meados do mês de maio e se prolonga até meados do mês de outubro, Nessa época, vários
municípios goianos são impactados pela escassez de água, principalmente aqueles mais populosos e
com sistema de distribuição de água deficientes.
As ocupações e transformações do cerrado goiano vem ocorrendo em importantes etapas,
ainda no século XIX ocorreram importantes impactos devido as atividades de mineração e pecuária,
em meados do século XX, a construção de Brasília e a melhoria da infraestrutura rodoviária teve
início a intensificação da agricultura e a expansão de algumas áreas urbanas. No início do século
XXI vem ocorrendo uma acelerada expansão de alguns municípios localizados na Região
Metropolitana de Goiânia e também na região do entorno de Brasília. É importante observar que
essa expansão urbana vem ocorrendo com pouco planejamento e controle, o que resulta em sérios
impactos nos mananciais de abastecimento de água.
Com o objetivo de assegurar o abastecimento de água para Goiânia e seu entorno até o ano
de 2040, com previsão de atender 3 milhões de habitantes, foi construída uma barragem no Ribeirão
João Leite, que resultou em um imenso reservatório de água. Essa barragem é considerada uma das
maiores obras de saneamento do Brasil.
No entanto, para a plena eficiência da produção de água na bacia hidrográfica do
reservatório do Ribeirão João Leite, faz-se necessário o conhecimento geomorfométrico daquela
unidade territorial. O presente trabalho apresenta o mapeamento de várias grandezas
geomorfométricas da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, por meio da utilização de programa
computacional livre. e dados altimétricos disponíveis gratuitamente na Internet. O trabalho destaca
a plena viabilidade do mapeamento de variáveis geomorfométricas em outras localidades do
território nacional.
ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite está localizada no região central do Estado de
Goiás, ocupando áreas dos municípios de Ouro Verde de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Anápolis,
Terezópolis de Goiás, Nerópolis, Goianápolis e Goiânia, conforme se pode observar na figura 1.
A bacia hidrográfica possui uma área de 751,51 km2, entre as latitudes 16º13’ e 16º39’ Sul e
os meridianos 48º57’ e 49º11’ Oeste, o ponto de maior altitude está a 1154 metros, enquanto a
menor altitude, já na foz do Ribeirão João Leite, está a 698 metros. O desnível da bacia é de 456,
em 63 quilômetros. A declividade média da bacia é de 8,55%, em sua maior parte a bacia é bastante
plana, mas existem locais onde a declividade chega a valores superiores a 50%.
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O reservatório, formado pela construção da barragem, ocupa 18,66 km2. Em relação ao uso e
cobertura do solo, 63,6% da área da bacia é ocupada por agricultura e 20,6% por pastagens,
restando somente cerca de 10% da área e composta por remanescentes de vegetação original.
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Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite

MATERIAL E MÉTODOS
Uma importante característica deste trabalho é que todo o material utilizado está disponível
gratuitamente na Internet. Para as análises geomorfométricas foram utilizados dados de relevo
Topodata, produzidos a partir de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com 90 metros
de resolução espacial. Os dados SRTM passaram por processamentos empregando-se geoestatística
com o intuito de estimar dados de relevo com maior nível de detalhamento (30 metros) Valeriano e
Rossetti (2009). Os dados Topodata podem ser adquiridos a partir do página do projeto disponível
na Internet e gerenciada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados podem ser
acessados a partir do endereço www.dsr.inpe.br/topodata.
Os dados SRTM, utilizados com fonte para a produção dos dados Topodata, são resultantes
da missão realizada em conjunto pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e
National Imaging and Mapping Agency (NIMA), dos Estados Unidos da América, com participação
das agências espaciais Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfhart (DLR), da Alemanha, e Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), da Itália. Esses dados foram obtidos em fevereiro de 2000, a partir do
ônibus espacial Endeavour, utilizando um equipamento SAR interferométrico, operando nas bandas
X e C. Foi mapeada 80% da superfície terrestre Berry et al. (2007); Chien (2000); Ludwig e
Schneider (2006); Rabus et al. (2003).
Para processar os dados altimétricos Topodata, foi utilizado o programa computacional livre
SAGA-GIS (System for Automated Geoscientific Analyses), ilustrado na figura 2. O
desenvolvimento do SAGA iniciou em 2001 por um pequeno grupo de pesquisadores do
Departamento de Geografia Física da Universidade de Göttingen. Em 2007, o centro
desenvolvimento do SAGA foi deslocado para o Departamento de Geografia Física da Universidade
Hamburg. O programa SAGA-GIS pode ser acessado gratuitamente na página http://www.sagagis.org, onde é possível também obter mais informações sobre a utilização do programa.
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Figura 2 - Programa Computacional SAGA-GIS com dado altimétrico (Topodata) da bacia hidrográfica do Ribeirão
João Leite

A elaboração de mapas geomorfométricos no programa SAGA-GIS foi uma atividade
simples. Inicialmente, o arquivo Topodata foi importado para o SAGA-GIS, utilizando a ferramenta
de importação de dados matricial utilizando o protocolo GDAL (Geospatial Data Abstraction
Library).
Os dados altimétricos Topodata são disponibilizados em formato TIFF e no sistema de
referência WGS84, com coordenadas geográficas. Em vários processamentos geomorfométricos é
necessário que o dado altimétrico esteja com uma projeção cartográfica definida, de tal forma que
as unidades de medidas planimétricas sejam a mesma da unidade de medida altimétrica. No caso
dos dados altimétricos da bacia hidrográfica do Ribeirão João leite foi definida a projeção
cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM), no sistema de referência WGS84 e fuso 22.
De posse do dado altimétrico na projeção UTM, foi dado início a produção de mapas
geomorfométricos, foram produzidos os mapas de orientação de encostas (ou mapa de aspecto),
mapa de declividade, mapa de direção de fluxo, mapa de fator LS, mapa de índice de convergência,
e mapa de índice de umidade.
Todos os mapas produzidos integrarão o Atlas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite
que servirá para o melhor conhecimento dos aspectos geoespaciais daquela bacia hidrográfica, que
atualmente é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável dos municípios da região
de Goiânia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No mapa de orientação de encostas (ou mapa de aspecto) são quantificadas as orientações ou
as direções dos declives. É realizado o cálculo da direção do declive de uma célula em relação às
células vizinhas. Os valores das células deste tipo de superfícies representam valores variando entre
0o até 360 o. As células localizadas nas encostas voltadas para a direção norte recebem o valor 0o e,
no sentido horário, 90o é Leste, 180o é Sul e 270o é Oeste. As zonas planas, ou seja, as células que
tenham o valor de declive 0, é atribuído o valor -1.
Os mapas de orientação de encostas podem ser utilizados em inúmeras aplicações, entre elas
agricultura, planejamento urbano, hidrologia e solos. No caso de aplicações pedológicas e/ou
hidrológicas, os mapas de orientação de encostas podem ser analisados espacialmente com os
mapas de feições lineares existentes no terreno (naturais ou artificiais), tais como fissuras, trilhas,
caminhos, vias, etc. Se os azimutes ou contra-azimutes das feições lineares coincidirem com as
orientações de encostas, significa que nessas feições lineares podem estar ocorrendo escoamentos
superficiais de alta velocidade, o que acentua processos de erosões. A figura 3 ilustra o mapa de
orientações de encostas.
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Figura 3 - Mapa de Orientação de Encostas.

Outro mapa produzido e de grande importância no estudo e manejo de bacias hidrográficas é
o mapa de declividades do relevo. A declividade do relevo é um fator de grande utilização na
legislação ambiental, nos planos diretores, nos zoneamentos e nos processos de gestão ambiental e
de uso do solo. O declive é a inclinação de uma superfície e é calculado como sendo a taxa de
variação máxima entre valores de cada célula e os vizinhos. Pode ser expresso em graus ou em
porcentagem, sendo que para se calcular a porcentagem de declive, é feita a divisão da diferença de
elevação entre dois pontos pela distância entre esses dois pontos e depois multiplica-se o resultado
por 100. No caso do cálculo angular da declividade, basta encontrar o valor do arco-tangente da
razão entre da diferença de elevação entre dois pontos e a distância horizontal entre esses mesmos
dois pontos. A figura 4 ilustra o mapa de declividade angular (em graus) da bacia do Ribeirão João
Leite, é possível observar que na bacia existem muitas áreas planas, com declividade até 3o, no
entanto, existem áreas na bacia onde o relevo apresenta inclinações maiores que 12o. As áreas com
maiores inclinações geralmente demandam maiores proteções, pois elas combinam fatores que
tornam o terreno mais vulnerável, pois possuem solos rasos e geralmente em processo de formação,
além disso, são locais onde o escoamento superficial tende a ser maior e com maior velocidade.
Nesses locais o risco de erosões, deslizamentos e escorregamentos do relevo são bem maiores.

Figura 4 - Mapa de declividades do relevo.

A direção do fluxo é o parâmetro mais básico dos estudos hidrológicos, e é um parâmetro
básico na obtenção de vários outros parâmetros hidrológicos.
No SAGA-GIS a direção de fluxo é determinada pelo método chamado de determinístico 8
ou D8. De acordo com O'Callaghan e Mark (1984), a inclinação da célula central de qualquer célula
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para cada uma das oito células vizinhas, por isso D8. Ou seja, o fluxo vai desde o centro de uma
célula para o centro de outra (e apenas uma) das células vizinhas. Direção de fluxo é, portanto,
limitada a múltiplos de 45º. Conforme a direção de fluxo, a célula recebe um valor entre 0 e 7,
sendo o valor 0 para as células com fluxo para leste, 1 para sudeste, 2 para sul, 3 para sudoeste, 4
para oeste, 5 para noroeste, 6 para norte e 7 para nordeste, conforme se pode observar na figura 5

Figura 5 - Mapa de direção de fluxo.

Nas atividades de manejo e conservação dos solos, são realizadas análises envolvendo
relevo, tipos de solos, pluviometria e uso do solo para mapear e estimar a intensidade de perda de
solos. Existem vários modelos para essa atividade, sendo que o mais famoso é o que envolve a
Equação Universal de Perda de Solos. Nessa equação faz-se necessária a determinação do fator LS
que é um a relação entre o declive e o comprimento do declive em uma zona de captação, valor LS
é diretamente proporcional com o risco de perda de solos. A figura 6 ilustra o mapa de fator LS.

Figura 6 - Mapeamento do fator LS

O Mapa de índice de convergência fornece uma medida da quantidade de fluxo em que uma
célula diverge (índice de convergência < 0) ou converge (índice de convergência > 0). Este
comportamento de convergência/divergência de fluxo pode ser estudada utilizando valores de
curvatura, mas o índice de convergência oferece uma maneira muito mais prática de fazer isso. O
Índice de Convergência, foi proposto por Kötheet et. al. (1996), e utiliza os valores de aspectos de
células vizinhas para parametrizar a convergência e divergência de fluxo. A figura 7 ilustra o mapa
de índice de convergência.
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Figura 7 - Mapa de índice de convergência.

Um mapa de grande importância nas análises hidrológicas é o de índice de umidade, que
vem do modelo TOPMODEL, Beven et. al. (1984). Esse mapa indica a tendência de uma célula em
produzir escoamento, onde as áreas com umidade elevada são mais propensas a se tornar saturadas.
Quanto maior o valor deste índice em uma célula, maior é a umidade do solo que pode ser
encontrada. O índice de umidade também é conhecido como índice topográfico, a figura 8 ilustra o
mapa de índice de umidade da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite.

Figura 8 - Mapa de índice de umidade da bacia do Ribeirão João Leite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disponibilidade de programas computacionais livres que realizam mapeamento
geomorfométricos vem crescendo em todo o mundo. O SAGA-GIS é um programa computacional
bastante simples e acessível que realiza o mapeamento de um grande número de variáveis
geomorfométricas, que podem ser utilizadas tanto em hidrologia quanto em trabalhos de
conservação do solo. Por outro lado, no Brasil com a disponibilidade gratuita de dados altimétricos
TOPODATA faz-se viável a produção de mapeamentos geomorfométricos em qualquer bacia
hidrográfica ou regiões do Brasil. A única barreira para a acessibilidade dessa tecnologia de
mapeamento é o conhecimento técnico para a plena utilização dessas poderosas ferramentas.
O mapeamento geomorfométrico que vem sendo realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão
João Leite, será utilizado em modelos hidrológicos e também na conservação do solo da bacia.
Todos os mapas produzidos integrarão um Atlas Digital que será em breve disponível na Internet,
na página do Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Meio Ambiente (PPGEMA).
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