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Resumo – As bacias hidrográficas têm sofrido inúmeros problemas ambientais decorrentes de 
processo de urbanização, levando a uma diminuição da qualidade ambiental. O resultado se traduz na 
transformação da paisagem que é então caracterizada por um mosaico de diferentes usos da terra. 
Pode-se afirmar que a bacia hidrográfica reflete sistematicamente todos os efeitos e degradações 
sofridas em qualquer um dos pontos que a ela tocam. Sendo assim, a identificação das mesmas como 
unificadoras dos processos ambientais e das interferências humanas leva à sua adoção como unidade 
de pesquisa, permitindo a avaliação da qualidade e sustentabilidade ambiental. A tecnologia de 
geoprocessamento atualmente disponível viabiliza avaliar os impactos causados sobre as bacias 
hidrográficas apresentando-se como uma excelente ferramenta para formulação e execução de 
políticas públicas. Neste contexto, o objetivo foi avaliar a qualidade ambiental das bacias 
hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia através de técnicas baseadas nessa tecnologia 
usando imagens do satélite indiano ResourceSat-1, informações de relevo provenientes do 
TOPODATA e dados da hidrografia local. Os resultados mostraram o alto nível de ocupação das 
bacias por pastagem e que apenas 20% da área estudada encontra-se coberta por vegetação 
remanescente. 
 
Abstract – The watersheds have suffered numerous environmental problems arising from 
urbanization, leading to a decrease in environmental quality. The result is the transformation of the 
landscape that is then characterized by a mosaic of different land uses. It can be stated that the basin 
reflects systematically all effects and degradations suffered in any of the points that it touches. Thus 
identifying them as a research unit, allowing the assessment of quality and environmental 
sustainability. The geoprocessing technology currently available to assess the impacts on the 
watersheds presenting itself as an excellent tool for formulating and implementing public policies. In 
this context, the objective was to evaluate the environmental quality of watersheds in the 
Metropolitan Area of Goiânia, through techniques based on this technology using satellite images of 
Indian ResourceSat-1, TOPODATA’s relief information and data of local hydrography. The results  
showed the high level of occupancy by the river pasture and only 20% of area’s study is covered by 
remnant vegetation. 
 

Palavras-Chave – Bacias hidrográficas, mapeamento, uso do solo, qualidade ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

 A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um rio é a área da drenagem que contém o 

conjunto de cursos d’água que convergem para esse rio, sendo, a montante, limitada em superfície 

pelos divisores de água, que correspondem aos pontos mais elevados do terreno e que separam as 

bacias adjacentes. O conjunto de cursos d’água, denominado rede de drenagem, está estruturado, 

com todos os seus canais, para conduzir a água e seus detritos que lhe são fornecidos pelos terrenos 

da bacia de drenagem (Jorge e Uehara, 1998 apud Gosrki, 2010, p.42). 

O Brasil destaca-se no cenário mundial pela grande descarga de água doce em seus rios, cuja 

produção hídrica representa 53% da produção de água doce do continente sul-americano e 12% do 

total mundial. Contudo, 80% da produção hídrica total estão localizadas em três unidades 

hidrográficas: Bacia do Rio Amazonas, Bacia do Rio São Francisco e Bacia do Rio Paraná 

(Rebouças et. al (2006). Os outros 20% fica distribuído nas demais bacias divididas pelo país, que, 

de acordo com Barros (2005) são: Bacia do Tocantins, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia do 

Atlântico trecho Norte, Bacias dos Rios da Região do Atlântico, Bacia do Rio Uruguai e Bacia dos 

Rios do Atlântico Sul trecho Sudeste. Diante dessa classificação, o estado de Goiás é banhado por 

uma pequena parte da Bacia do Rio São Francisco, pela Bacia do Rio Paraná e Bacia do Rio 

Tocantins-Araguaia, onde, aliás, se encontra sua nascente. 

A expansão urbana desordenada tem causado inúmeros impactos socioambientais, tais como 

contaminação do solo, dos recursos hídricos e dos recursos atmosféricos, além de impactos nas 

infraestruturas das cidades, tais como redes educacionais, segurança pública, transporte, energia e 

saneamento básico. Não obstante, as bacias hidrográficas têm sofrido inúmeros problemas ambientais 

decorrentes desse processo de urbanização, levando a uma diminuição da qualidade ambiental. 

(Martins, 2008). O resultado se traduz na transformação da paisagem que é então caracterizada por 

um mosaico de diferentes usos da terra, onde emergem conflitos que devem ser compreendidos para 

se constituir uma base de dados que possibilite sua operacionalização em termos de políticas públicas 

de uso e ocupação da terra, preservando assim a qualidade da paisagem (Quevedo Neto e 

Lombardo, 2006). 

Visto que todos os componentes de uma bacia hidrográfica estão interligados, uma ação 

localizada feita em qualquer ponto da bacia pode ser sentida a quilômetros de distância. Desta forma, 

ela constitui uma excelente unidade de planejamento e gerenciamento (Martins, 2008). Pode-se 

afirmar então que a bacia hidrográfica reflete sistematicamente todos os efeitos e degradações. A 

identificação das mesmas como unificadoras dos processos  ambientais e das interferências humanas 
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leva à sua adoção como unidade de pesquisa, permitindo a avaliação da qualidade e sustentabilidade 

ambiental (Lima, 2005).  

O município de Goiânia, entre os anos de 1978 e 2002, teve sua área urbana praticamente 

duplicada, sendo que os setores norte e oeste foram os que apresentaram maiores expansões. Em 

particular, a região sul do município foi a que apresentou menos expansão, pois já atingiu o limite do 

município de Aparecida de Goiânia (Silva et. al, 2005). Com a intenção de integrar o planejamento e 

a execução de funções públicas de interesse comum dos municípios, em dezembro de 1999 foi 

constituída pela lei nº 27, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), formada por 11 municípios os 

quais constituem o que a lei denomina de “Grande Goiânia”. Além desses, existe a Região de 

Desenvolvimento Integrado de Goiânia com mais 9 municípios. Para o presente trabalho, serão 

considerados os municípios da “Grande Goiânia”. 

Essa região tem sofrido significativas expansões de suas áreas urbanizadas. A ocupação do 

espaço urbano ao longo do tempo é complexa e pode ser quantificada a partir de diferentes variáveis 

geográficas. Pelo fato de muitas destas informações poderem ser obtidas pela tecnologia de 

geoprocessamento, estas técnicas têm se mostrado de grande aplicação. Geoprocessamento é o 

conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, desenvolvimento e uso de informações 

georreferenciadas. Neste sentido, o geoprocessamento se tornou uma ferramenta eficaz quando se 

fala em estudos ambientais. O campo de aplicações dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

é extenso e variado, abrangendo áreas como geografia, agricultura, meio ambiente, hidrologia, 

geologia, agrimensura, planejamento urbano e regional, engenharia florestal, entre outros. Existem 

vários casos em que o uso da tecnologia dos SIG’s tem obtido resultados de impacto, no que diz 

respeito à área ambiental, são eles: mapeamento temático, diagnóstico ambiental, avaliação de 

impacto ambiental, ordenamento territorial, prognósticos ambientais, entre outros. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia através de técnicas de geoprocessamento usando 

informações de uso e ocupação do solo a fim de se obter um subsídio para a gestão e planejamento 

ambiental da área. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

Criada pela Lei Complementar nº 27 de 30 de dezembro de 1999, a Região Metropolitana de 

Goiânia - RMG engloba onze municípios, mais nove municípios que formam a Rede de 

Desenvolvimento Integrado de Goiânia – RDIG. Tem por objetivos principais integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum dos municípios 

que a integram. Com uma população de aproximadamente 2.048 milhões de habitantes (IBGE, 
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2010), é a região mais expressiva do Estado de Goiás quando se enumera suas características, como: 

conter sua capital, cerca de 35% da população estadual, um terço de seus eleitores, cerca de 80 % de 

seus estudantes universitários e aproximadamente 60% de seu produto interno bruto (Goiânia, 

2011). O crescimento populacional é representado pela figura 1. 

 
Figura 1 - Crescimento populacional da região 

 

Com uma área de aproximadamente 3.995 km² de extensão (SIEG, 2002), a RMG situa-se 

num importante entroncamento rodoviário brasileiro, por onde passa a BR- 153, que conecta o norte 

e o sul do país. Há também a BR-060 que liga Brasília a Goiânia e ao Mato Grosso do Sul, cortando 

o Sudoeste goiano. Outras rodovias que merecem destaque são as estaduais GO-070, que liga 

Goiânia com Aruanã, no Noroeste do estado, a GO-020 ligando a Bela Vista e Pires do Rio e a GO-

060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros, responsável pela ligação com a cidade de 

Trindade (Oliveira et. al., 2011). 

O clima mesotérmico é úmido, com uma estação seca com duração de cinco meses (maio a 

setembro). A temperatura média anual é de 21,9°C, devido à influência da altitude. As temperaturas  

mais baixas ocorrem de maio a agosto, 18,8°C a 21,0°C. A primavera é a estação mais quente, com 

média das máximas entre 29°C e 32°C. As precipitações apresentaram uma média histórica (1939 a 

1987) de 1.505,7mm. Desde então tendem a uma  maior concentração, o que implica 

torrencialidades (concentrações de chuvas) com conseqüências catastróficas, sobretudo para os 

fundos de vale, onde  a água escoada é conduzida, favorecida pela impermeabilização das superfícies 

pela ocupação humana. Atualmente registram-se oscilações em relação à média da série (1939/87), 

indo de 1.347,2 mm (estação Aeroporto Santa  Genoveva) a 1.424,1 mm (estação Fazenda 

Capivara) (Goiânia, 2004 apud Maia, 2004, p. 20).  
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Na região ocorrem as duas unidades armazenadoras e fornecedoras de água subterrânea 

(aqüíferos): uma ligada ao manto de intemperismo (solo, rocha alterada e aluviões), denominada de 

aqüífero de domínio poroso, e outra mais profunda, denominada de aqüífero de domínio fraturado 

(Goiânia, 2004 apud Maia, 2004, p. 21). 

A RMG encontra-se inserido no contato entre as estruturas arqueanas do Complexo Goiano 

correspondente à metade setentrional da área, e as estruturas metassedimentares do Proterozóico 

Médio, relativas ao Grupo Araxá. O Complexo Goiano é composto por um conjunto de rochas 

cristalinas submetidas a metamorfismo de grau médio a alto, e o Grupo Araxá ocorre na porção 

meridional do município (Goiânia, 2004 apud Maia, 2004, p. 22). 

A figura 2 apresenta o mapa de localização da Região Metropolitana de Goiânia 

 

 
Figura 2 - Localização da área de estudo 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para atender aos objetivos propostos compreendeu uma combinação 

de procedimentos organizados, conforme ilustra a figura 3. 

 
Figura 3 - Procedimentos executados 

 

A primeira etapa consistiu na elaboração do mapa de uso do solo da RMG. Para a sua geração, 

foram utilizadas imagens do satélite indiano ResourceSat-1, através do sensor LISS III, sendo 

utilizada na composição RBG as bandas 3, 4 e 2 respectivamente. A imagem possui órbita/ponto 

327/089 e sua data de imageamento é de 17 de junho de 2010. Sua resolução espacial é de 23,6 

metros com resolução temporal de 25 dias.  

Foi realizado o registro da imagem e, em seguida, foram selecionadas as áreas de pivô e 

manchas urbanas pelo método de interpretação visual, aplicando-se uma “máscara” com a finalidade 

de excluir tais feições na imagem utilizada, diminuindo a interferência entre as classes. 

Posteriormente foi realizado a classificação automática pelo método de classificação não 

supervisionada, com algoritimo k-mean. Após alguns processamentos, foram geradas 5 classes, 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7

sendo elas: agricultura temporária (arroz, soja, etc.), agricultura permanente (laranja, limão, café, 

etc.), pastagem, vegetação remanescente nativa e corpos hídricos, além dos pivôs de irrigação e 

mancha urbana, gerados anterior ao processo de classificação automática. Ao final, foram geradas 7 

classes de uso e ocupação do solo. Para validação dos resultados,  numa primeira etapa, foi utilizado 

o software Google Earth. Posteriormente será realizada a comprovação com visitas in loco. 

 
Figura 4 - Uso e Cobertura do Solo na RMG 

 

 Na segunda etapa do estudo realizou-se a delimitação automática das bacias hidrográficas da 

região estudada. O crescimento de novas técnicas de delimitação automática de bacias hidrográficas 

pode ser observada em trabalhos e estudo de todo o mundo, sendo essas técnicas amplamente 

implementadas em ambientes de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Para o processo de 

delimitação de bacias hidrográficas, foram utilizadas informações de relevo originadas do 

TOPODATA, que foi produzido a partir de dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

versão 3 com o intuito de estimar dados de relevo com maior detalhamento (Valeriano e Rossetti 

(2009). Essa etapa foi dividida em sub-etapas para a obtenção do dado final, sendo elas: direção de 

fluxo > acumulação de fluxo> delineamento da rede de drenagem > delineamento das bacias 

hidrográficas. No final do processo foi gerado um total de trinta e quatro bacias, conforme mostra 

figura 5. 
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Figura 5 - Bacias hidrográficas delimitadas pelo TOPODATA 

 

A terceira etapa foi destinada à elaboração do mapeamento das Áreas de Preservação 

Permanente ao longo da rede hidrográfica e das regiões com declividade superior a 25%. Para 

delimitação das Áreas de Preservação Permanente foram selecionados critérios citados pelo Código 

Florestal, nas definições da Lei nº 4.771 de 15 setembro de 1965 pelos artigos 2º e 10.:  

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 

as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais 

alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  

 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10  (dez) 

metros de largura;   

   2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;   

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de   50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;   

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;    
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5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros;    

          

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 

que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de 

largura;  

       Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de 

inclinação entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando 

em regime de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes. 

 

As APP’s de declividade foram delimitadas a parti das informações de relevo contidas no 

TOPODATA. Primeiramente foi gerado o mapa de declividade e em seguida realizado o cálculo a 

fim de se obter somente as áreas com inclinação com os valores desejados. Para a criação das APP’s 

de drenagem, foram utilizados os dados da hidrografia do local. Foram selecionadas as nascentes de 

cada curso d’água e em seguida realizadas as análises de proximidade conforme descrito na lei. 

Como resultados obteve-se o mapa de APP’s totais, expressas na figura 6. 

 

 
Figura 6 - Representação das Áreas de Preservação Permanente da RMG 
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O Código Florestal Brasileiro ainda determina como áreas que devem ser protegidas as 

chamadas áreas de reserva legal, que são expressas no artigo nº16 da lei. Para esse estudo, foi 

considerado: 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 

localizada em qualquer região do País. 

Na quarta e última etapa organizou-se os dados gerados a fim de se obter uma padronização 

dos mesmos.  Foi considerada a projeção cartográfica UTM, no fuso 22, hemisfério Sul, Datum 

SIRGAS-2000. Esse Datum foi o escolhido pois em 25 de fevereiro de 2005 foi publicada uma 

Resolução do Presidente do IBGE, número 1/2005, especificando tal Datum como sendo oficial no 

Brasil. 

RESULTADOS 

Considerando as trinta e quatro bacias hidrográficas obtidas pelo método automático, foi 

gerado o mapa de uso e ocupação do solo, sendo essas áreas qualificadas e quantificadas. 

 
Figura 7 - Ocupação do solo nas bacias hidrográficas da RGM 

 

Pode-se observar que a pastagem constitui o principal elemento de composição da paisagem da 

região, ocupando mais de 40% da área total. Esse alto índice é reflexo da predominância da pecuária 

na área analisada. Em seguida observa-se que aproximadamente 20% da área encontram-se cobertas 
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pela vegetação remanescente e que 19,05% foram ocupadas pela área urbana. Esse número deve 

aumentar devido à expansão acelerada e desordenada que pôde ser observada nos últimos anos e 

ainda continua a acontecer. 

A tabela 1 mostra os resultados obtidos para cada bacia hidrográfica destacando a principal 

ocupação do solo na mesma. 
Tabela 1 - Porcentagem das classes de uso do solo sobre as bacias hidrográficas da RMG 

Bacia 
Hidrográfica 

Área 
Total 

Agricultura 
Permante 

Agricultura 
Temporária Água Pastagem Vegetação Pivô de 

Irrigação 
Área 

Urbana 
km² % 

1 18,61 0,23 6,46 1,52 62,79 29,00 0,00 0,00 
2 29,51 0,00 59,61 1,18 23,15 16,06 0,00 0,00 
3 7,62 0,00 48,87 0,20 32,27 16,05 2,61 0,00 
4 94,30 0,42 10,01 0,62 74,32 14,64 0,00 0,00 
5 208,14 0,23 16,97 1,56 54,13 22,84 1,20 3,08 
6 161,18 0,63 31,59 1,33 39,15 17,20 1,09 9,02 
7 95,81 0,00 11,20 0,74 56,07 28,78 0,00 3,21 
8 289,06 0,23 6,29 3,81 41,11 39,01 0,46 9,08 
9 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

10 184,85 0,00 12,77 0,90 22,40 6,99 0,00 56,94 
11 195,95 0,00 19,64 0,75 57,08 17,66 0,00 4,87 
12 159,17 0,64 17,64 1,16 43,69 13,84 1,79 21,25 
13 22,56 0,00 26,59 0,42 44,21 28,78 0,00 0,00 
14 103,59 0,36 16,32 0,76 43,09 26,78 0,00 12,69 
15 42,50 1,88 41,39 0,54 30,33 20,86 0,00 5,00 
16 221,20 1,09 3,27 0,18 8,24 3,71 0,00 83,50 
17 210,90 0,56 18,97 0,76 61,25 17,64 0,62 0,19 
18 14,24 0,00 46,25 0,23 33,71 11,44 0,00 8,37 
19 282,50 0,16 18,50 0,82 23,99 16,88 0,21 39,45 
20 157,31 0,00 3,87 0,22 6,90 4,59 0,00 84,42 
21 59,17 0,16 17,13 0,73 60,23 20,98 0,76 0,00 
22 39,06 0,07 14,48 1,36 50,08 33,47 0,00 0,54 
23 13,84 0,00 7,74 1,07 68,44 22,75 0,00 0,00 
24 175,38 0,00 17,30 0,59 37,27 25,97 0,00 18,87 
25 45,23 0,24 15,51 0,89 61,99 21,37 0,00 0,00 
26 336,27 0,78 19,00 0,75 36,69 22,84 0,43 19,51 
27 114,34 0,23 22,62 1,03 56,02 17,58 0,00 2,52 
28 40,51 0,00 21,37 0,80 59,35 16,64 1,84 0,00 
29 103,76 1,71 36,03 0,54 42,80 17,57 1,34 0,00 
30 197,83 2,44 20,06 0,65 45,18 31,67 0,00 0,00 
31 119,51 0,19 24,60 0,40 54,98 19,10 0,72 0,00 
32 22,89 0,00 16,26 0,65 55,05 28,05 0,00 0,00 
33 183,58 0,50 35,57 0,82 35,69 23,19 0,56 3,67 
34 20,08 0,00 19,84 0,65 55,55 23,95 0,00 0,00 
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A bacia hidrográfica com melhor estado de conservação é a de número 8, como pode ser 

observado na figura 7. Dentre todas as bacias da região, essa é a bacia que apresenta maior 

percentual de vegetação. Está localizada entre os municípios de Goiânia, Goianápolis e Nerópolis e é 

formada pelo Ribeirão João Leite, um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água na 

região.  

Pode-se observar também que as bacias da região nordeste da área estuda é a que apresenta 

maior quantidade de vegetação, contudo, a ocupação pela pastagem e agricultura temporária se 

mostram em ampla expansão. A região sul é a que mais se encontra coberta por pastagem. 

A bacia que possui o maior índice de degradação é a bacia representada pelo número 9 no 

mapa. Contida inteiramente no município de Goiânia, é 100% ocupada pela área urbana. A bacia de 

número 16 também possui alto índice de degradação, sendo 83,50% de sua área coberta por área 

urbana e apenas 3,71% de vegetação. A bacia número 4 é a que possui maior ocupação por 

pastagem e está presente nos municípios de Trindade e Goianira. 

Em seguida, foi analisada a qualidade das APP’s da área de estudo. De acordo com os dados 

gerados pode-se observar um total de aproximadamente 80,56 km² de APP’s. Desse total, 45,32 km² 

encontram-se degradadas, o que representa 56,26% da área.  

A não preservação de áreas de preservação permanente tem sido a grande causa de enchentes 

nas áreas urbanas. Além disso, e dos danos causados ao bioma cerrado pelos danos à fauna e à flora, 

essa degradação ainda provoca erosões e empobrecimento dos solos, aumento do escoamento de 

água e, sobretudo em áreas rurais, o assoreamento dos recursos hídricos (Oliveira et. al., 2011). 

 
Figura 8 - Área de ocupação em APP's 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  13

Considerando o descrito no Código Florestal Brasileiro, as áreas de reserva legal da Região 

Metropolitana de Goiânia representam 20% da área total, que contabilizam 799,038 km². 

Acrescentando as áreas destinadas à APP’s,  a área do objeto do estudo deveria possuir um total de 

879,59 km² preservados, contudo, a área de remanescente presente é de 805,97 km². Isso indica que 

mais de 17% da área encontra-se degradada. 

Área de Ocupação das APP's (km²) 

Agricultura Permante Agricultura Temporária 
Águ

a 
Pastagem Vegetação Pivô de Irrigação Área Urbana 

0,03 4,94 4,02 25,60 31,22 0,00 14,75 

  Total de APP's    
  80,56 km²    
 

CONCLUSÕES 

As análises realizadas do uso e da ocupação do solo em estudos de avaliação da qualidade 

ambiental de bacias hidrográficas são extremamente importante devido à necessidade da identificação 

das fontes de alterações do ambiente, provindas das atividades humanas. Com o conhecimento das 

fontes, uma avaliação contundente se torna possível no que diz respeito às quais ações tomar para 

eliminação ou atenuação do fator gerador das alterações.  

A avaliação da qualidade ambiental das bacias da Região Metropolitana de Goiânia revela as 

conseqüências da expansão urbana desordenada. Os resultados alcançados comprovam que a 

degradação ocorreu por parte de ações humanas. Áreas antes preservadas hoje encontram-se 

tomadas pela pastagem. O crescimento cada vez acelerado das cidades também se tornou uma 

causadora das destruições ambientais. 

Pelas nas análises realizadas, detectou-se que 56,26% das áreas de preservação permanente já 

se encontram degradadas e isso tende a aumentar devido ao descontrole e falta de políticas públicas 

que propiciem uma melhor alocação de áreas ideais para expansão. A ocupação urbana prejudica as 

APP’s tornando-as áreas de risco propícias a enchentes. A infração das leis e a degradação das áreas 

de preservação nas zonas rurais causam erosão e assoreamentos.  

A qualidade ambiental das bacias hidrográficas no Brasil ainda é pouco conhecida, o que 

dificulta o desenvolvimento de políticas de conservação. Contudo, o estudo realizado evidencia a 

necessidade de ações públicas para a recuperação e conservação do meio ambiente. Observa-se ainda 

a possibilidade de realização de outros trabalhos que venham complementar o trabalho concluído. 

Vale ressaltar que a verificação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas através da 

tecnologia de geoprocessamento é um trabalho de baixo custo, visto que diversas imagens de satélite 
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de diferentes datas são disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e o número de softwares livres ou gratuitos é crescente. 
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