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RESUMO

O Município de Águas Lindas de Goiás, nos últimos anos, vem crescendo de forma

desordenada, diversas atividades humanas contribuem para a escassez dos recursos hídricos,

como  consequência  tem-se  o  crescimento  econômico,  que  traz  tanto  o  crescimento  do

Município como pressões dos ativos ambientais. Este trabalho teve como objetivo abordar

informações  acerca  das  Unidades  de  Conservação  (UC’s)  no  Município,  bem  como

mencionar  as  microbacias  que  abastecem  diretamente  o  reservatório  do  Rio  Descoberto,

fazendo  um  pré-diagnóstico  ambiental  desses  pontos.  A  metodologia  aplicada  visou

investigar, pelo método observatório e bibliográfico, os fatos e fenômenos exatamente como

ocorrem no real,  trazendo a análise  e interpretação desses dados sobre as microbacias  do

Sumidor, Lajinha, Cabeceira, Rocinha e Coqueiro, onde estão a montante do Rio Descoberto.

Em decorrência da extensão das microbacias e a dificuldade de acesso, optou-se por recolher

três pontos como coordenadas geográficas, basicamente: nascente das microbacias, um ponto

mediano e outro no entroncamento entre as referidas microbacias e o Rio Descoberto, visando

obter, através de exames específicos, um diagnóstico acerca da boa qualidade da água. Essas

informações  foram  coletadas  entre  os  meses  de  Março  e  Abril  de  2017,  período  que  é

considerado  de  maior  índice  pluviométrico  na  região,  segundo  o  Instituto  Nacional  de

Meteorologia – INMET. Conclui-se que a comunidade e a agricultura de subsistência no local

estão sendo um fator prejudicial à qualidade da água que abastece o Rio Descoberto.

Palavras-chave: Unidades de Conservação. Parque. Microbacias



ABSTRACT

The  municipality  of  Águas  Lindas  de  Goiás  in  the  last  years  has  been  increasing  in  a

disorderly way, several human activities contribute to the scarcity of water resources, as a

result  of  the  economic  growth,  which  brings  both  the  growth  of  the  Municipality  and

pressures of environmental assets. This work had as objective to approach information about

the Conservation Units (UC's) in the Municipality, as well as to mention the microbasins that

directly supply the reservoir of the Descoberto River, making an environmental pre-diagnosis

of  these  points.  The  applied  methodology  aimed  to  investigate  by  the  observatory  and

bibliographic method the facts and phenomena exactly as they occur in the real, bringing to

the analysis and interpretation of this data on the microbasins of Sumidor, Lajinha, Cabeceira,

Rocinha and Coqueiro, where they are upstream of the Rio Descoberto. Due to the extension

of  the  micro-basins  and the  difficulty  of  access,  it  was  chosen to  collect  three  points  as

geographic coordinates, basically: nascent of the micro-basins, a median point and another at

the junction between said micro-basins and the Rio Descoberto,  aiming to obtain through

diagnosis of good water quality. This information was collected between March and April

2016, which is considered to have the highest rainfall in the region, according to the National

Institute  of  Meteorology  (INMET).  It  is  concluded  that  community  and  subsistence

agriculture on the site are being a detrimental factor to the quality of the water that supplies

the Discovered River.

Keywords: Conservation units. Park. Microbacias
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1. INTRODUÇÃO

O Parque Estadual do Descoberto está localizado inteiramente no Município de Águas

Lindas de Goiás – GO e possui uma extensão territorial de 1,935,6 hectares, segundo dados

fornecidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (2014).

A APA Bacia do Rio Descoberto foi criada pelo Decreto 88.940 de 07 de novembro de

1983, abrangendo uma área de 39.100 ha, na qual está incluída área correspondente a 8.411

hectares, referentes aos módulos I, III e IV da Floresta Nacional de Brasília, como também a

Reserva Biológica do Rio Descoberto (distrital) com 434,5 ha, o Parque Ecológico Veredinha

com 29 ha (distrital) e o Parque Estadual do Descoberto no Estado de Goiás com 1935,6 ha

(FIG. 3). Quase 28% da APA Bacia do Rio Descoberto encontra-se dentro de unidades de

conservação de usos mais restritos – ICMBio (2014).

Dentro do Município, estão inseridas ambas as Unidades de Conservação – Uc´s, as

quais foram criadas com o objetivo de preservar o bioma  Cerrado, presente na área, bem como

a proteção dos corpos hídricos que compõe a barragem do Rio Descoberto.  Ambas UC´s

possuem e sua extensão faixas de Cerrado, Mata de Galeria, Cerrado Típico, Vereda, Campo

Limpo, Campos de Murundus, Campo Sujo e Campo Rupestre. Algumas espécies endêmicas

do  Cerrado  são  encontradas  no  Município,  tais  como  Buriti  (Mauritia  Flexuosa),  Pequi

(Caryocar Brasilienses Cambess), Samambaiaçu (Dicksonia sellowiana) e Bromélia.

No  Município  de  Águas  Lindas  de  Goiás,  existem  microbacias  que  deságuam  a

montante  no  Rio  Descoberto,  que  possuem participação  direta  para  a  manutenção  deste.

Segundo dados fornecidos pela CAESB (2015), média histórica de vazão da microbacia do

Rocinha é 0,049 m3/s, Lajinha 0,227 m3/s, Coqueiro Direito 0,072 m3/s e Coqueiro esquerdo

0,046 m3/s.

 O estudo feito pela CAESB (2015) a respeito do Parque Estadual do Descoberto –

PED relatou que o reservatório possui uma capacidade de armazenamento de até 102,3 hm3,

com 91,1 hm3 de volume útil e com 11,2 hm3 de volume morto. Esse reservatório destina-se

ao abastecimento público e a outros usos múltiplos, com uma área de contribuição direta de

62  km2,  conta  ainda  com  um  espelho  d’água  de  14,8  km2 máxima  de  8  a  22  m,

respectivamente. A cota do vertedouro é de 1030 m e o nível mínimo operacional é de 1020

m. A ETA Descoberto, responsável pelo tratamento da água dessa captação, com capacidade

6.000 L/s, produziu uma média de 4.525,7 litros de água tratada por segundo no ano de 2013.
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As microbacias que estão no Município de Águas Lindas de Goiás – GO participam

diretamente para o abastecimento do reservatório do Rio Descoberto.

No âmbito socioambiental, o fator que justifica a pesquisa é a preocupação com a área

de proteção ambiental  do Rio Descoberto – APARD, que tem uma importância ambiental

significativa para a qualidade de vida da população do Distrito Federal – DF, e, devido ao

crescimento desordenado do Município, as atividades potencialmente poluidoras aumentam

trazendo risco a esse manancial.

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo diagnosticar a situação ambiental

das microbacias do Sumidor, Lajinha, Cabeceira, Rocinha e Coqueiro que estão à montante

do Rio Descoberto, uma vez que o abastecimento do Descoberto depende diretamente desses

afluentes dentro do Município.

HISTÓRICO SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UC’s

As  UC’s  têm  como  objetivo  principal  proteger  a  biodiversidade,  por  meio  da

manutenção dos recursos genéticos, recursos hídricos e edáficos, proteger paisagens naturais,

e promover a restauração de ecossistemas degradados (SNUC, 2006). Uma das estratégias

mais eficientes para conservar a biodiversidade é transformar áreas naturais remanescentes em

Unidades de Conservação (CDB, 2012).

Estes santuários de biodiversidades são, além de perpetuadores de vida, os territórios

que mais têm conseguido garantir, a despeito da fragilidade da fiscalização e do cumprimento

da legislação ambiental, a preservação da natureza, ou ao menos minimizar as intervenções

antrópicas nos ambientes naturais. Somente nos últimos anos, foi comprovado que, no bioma

Amazônico, o desmatamento é menor em regiões com presença de UC’s de proteção integral

(MMA, 2013).

Os  diagnósticos  ambiental,  social  e  econômico  das  microbacias  no  município  de

Águas  Lindas  estão  inseridas  dentro  das  UC’s,  protegidas  por  Lei,  sendo estas:  Área  de

Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto – APARD, instituída pelo Decreto n°88,940,

de  07  de  Novembro  de  1983,  no  qual:  “Dispõe  sobre  a  criação  das  áreas  de  proteção

ambiental  das  Bacias  dos  Rios  São Bartolomeu  e Descoberto,  e  de outras  providências”,

conforme Plano de Manejo. Possuí áreas totais de 41.064 há, estando dividido entre as regiões

administrativas  do  DF  e  os  municípios  de  Águas  Lindas  de  Goiás  e  Padre  Bernado,

pertencentes ao estado de Goiás, conforme Plano de Manejo. A outra unidade de conservação
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é o Parque Estadual do Descoberto - PED, instituído pelo Decreto n° 6.188, de 30 de junho de

2005, no qual “Cria o parque estadual no Descoberto e de outras providências”.

Percebe-se,  portanto,  ainda em uma visão macro,  que as UC’s são patrimônios  da

humanidade protegidos por lei, que podem ser usufruídos pelas populações e essa relação são

cada  vez  mais  favoráveis,  quando  orientada  do  ponto  de  vista  do  desenvolvimento

sustentável,  independentemente  delas  serem  usadas  como  áreas  de  sobrevivência  e

sustentação, recreação de famílias tradicionais, ou do ponto de vista de pesquisa (SEMMA,

2016).

10



2. PROBLEMA

A forma  como  os  moradores  locais  onde  se  situa  as  microbacias  abordadas  vêm

utilizando  o  solo,  água  e  os  demais  recursos  naturais  compromete  o  abastecimento  do

Descoberto dentro do município de Águas Lindas de Goiás - GO. 

Ocupações, sem o devido estudo e planejamento de ações, constituem em ameaças aos

recursos naturais, com possíveis impactos para a qualidade dos recursos hídricos, sendo os

problemas mais observados em bacias hidrográficas o assoreamento,  a erosão,  a perda da

qualidade da água ocasionado por poluentes lançados diretamente nos cursos d’água e a perda

da biodiversidade.  O assoreamento de rios e lagos e a erosão dos solos estão ligados aos

processos  de  lixiviação,  que  é  intensificado  em solos  com pouca  ou  nenhuma  cobertura

vegetal, e ao desmatamento das matas de galeria e ciliares. A perda da qualidade da água está

ligada diretamente à expansão urbana quanto agrícola, podendo ter contaminação dos recursos

hídricos  por  matéria  orgânica  decorrente  dos  efluentes,  insumos agrícolas  e  por  produtos

químicos. A perda crescente da biodiversidade está principalmente associada à degradação de

habitats por meio da conversão de áreas naturais em áreas agrícolas e urbanas (SCHIAVETTI;

CAMARGO, 2002).

A  mitigação  ou  impedimento  desses  danos  estão  contemplados  no  princípio  de

prevenção e de precaução do direito ambiental. O primeiro remete à contenção ou

prevenção  de  danos  conhecidos  por  meio  de  ações  embasadas  na  ciência  e  na

tecnologia, enquanto o segundo se refere ao impedimento de danos não conhecidos

por meio da não instalação do efeito causador (MARTINS, 2008). 

Nesse sentido, a realização de estudos para a identificação de áreas mais propícias à

ocupação  de  determinado  uso  é  relevante  no  âmbito  do  planejamento  territorial,  pois

possibilita a adoção de estratégias para conter uma possível ocupação indevida, assim como

para prevenir ou mitigar passivos ambientais nos afluentes que estão intimamente ligados ao

abastecimento do Descoberto, evitando assim que o volume hídrico chegue a atingir os níveis

alarmantes. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Já  se  conhece  os  graves  problemas  enfrentados  pelos  municípios  brasileiros

relacionados às invasões em áreas de preservação permanente - APP, poluição dos corpos

hídricos  e destruição da vegetação nativa, causando, assim, um passivo ambiental devastador,

contudo  sabemos que, para enfrentar tal problema, não basta soluções isoladas tradicionais

adotadas,  como  canalizações  e  tamponamento  de  córregos,  que  aumentam  a  vazão  e  a

velocidade das águas, quase sempre transferindo o problema de montante para jusante.

A reversão desta situação deve integrar técnicas e práticas de manejo e conservação de

solos e água nas microbacias (não só em unidades isoladas dentro do município), e, na sua

execução,  contar  com a  adesão e  participação  em todas  as  fases  de operacionalização de

órgãos competentes como ANA, IBAMA, na esfera federal SECIMA, voltada para o estado

SEMMA à nível  municipal  e  juntamente  com a conscientização da comunidade local  em

relação à preservação e conservação tanto do solo quanto dos recursos hídricos. 

Diante disso há muito que se fazer,  como uma ação bem planejada,  articulando as

esferas federal, estadual e municipal, que demandará tempo e um grande volume de recursos,

além de  muita  competência  técnica  e  política  para  que  se tenha  a  situação  sob controle.

Diante deste quadro, não podemos esperar a solução global sem tomar medidas de precaução

que possam pelo menos diminuir os prejuízos causados pela má utilização dos corpos hídricos

nas microbacias que tanto comprometem a qualidade de vida das populações que as ocupam.
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4. OBJETIVO 

Diagnosticar a situação ambiental das microbacias do Sumidor, Lajinha, Cabeceira,

Rocinha e Coqueiro que estão à montante do Rio Descoberto, e a importância desses afluentes

para o abastecimento de água no Distrito Federal.

      4.1  OBJETIVO ESPECIFICO

 Realizar coleta de dados através de visitas a campo;

 Diagnosticar os passivos ambientais nas bacias analisadas;

 Informar  quanto  a  importâncias  da  preservação  dessas  bacias  que

abastecem o Descoberto em relação ao Distrito Federal. 
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            5. METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, bem como saídas a campo.

O  referencial  teórico  foi  realizado  por  meio  de  manuais  feitos  pela  Embrapa  Cerrados,

Ministério  do  meio  ambiente  e  sites  relacionados  ao  assunto  em  questão,  com  métodos

qualitativos.  As  saídas  a  campo  foram  realizadas  pelo  analista  ambiental  da  Secretária

Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, com o objetivo de mostrar a importância das UC´s

e os afluentes que abastecem diretamente o Rio Descoberto dentro do Município de Águas

Lindas de Goiás – GO.

Foi  obtido  junto  a  CAESB (2015)  dado  referente  à  análise  de  Escherichia  coli –

(E.Coli  Q  NMP/100  mL),  referente  ao  ano  de  2015  e  média  histórica  de  vazão  das

microbacias do Lajinha (conjunto com o Cabeceira), Coqueiro e Rocinha.

Para  exemplificar  as  peculiaridades  entre  as  microbacias,  foram selecionados  três

indicadores gerais, sendo estas: área de contribuição da microbacia em (km2), localização na

APARD, localização no Município,  média de  Escherichia coli (E. Coli  Q NMP/100 mL),

indicador  de contaminação por coliformes,  presentes  em fezes  humanas e de animais  e a

vazão média histórica em (L/s), (quadro 1).

Quadro 1: Microbacias/Particularidade

Quadro comparativo de dados entre as microbacias

Lajinha/Cabeceira Coqueiro Rocinha

Área de drenagem (km2) 18 12 11

Localização APARD Zona rural 2 e 3 PED PED

Localização do Município Norte Leste Leste

Média de E.Coli (2015) 1322,73 325.52 1422,27

Vazão média histórica (L/s) 227,00 118 49

Fonte: Moura, Cássio Martins – SEMMA, 2016.

Para a pesquisa de campo, foi realizada a visualização da vegetação, qualidade visual

da água e os pontos mais críticos das microbacias, assim como os levantamentos dos bairros

que influenciam diretamente nos cenários. 
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6.  RESULTADOS E ÍMPACTOS ESPERADOS

Conforme  apresentado,  a  área  de  estudo  está  em  inconformidade  com  a  Lei

12.651/2012 – Código Florestal, possuindo ocupações por agricultura, edificações, invasões

em  áreas  de  APP,  parcelamento  irregular  do  solo,  desmatamento  e  reservatórios  por

represamento dos cursos d’água, devendo, então, ser previstas medidas eficazes para conter a

ocupação e  conscientizar  a  comunidade  em geral  para que ocorra  o cumprimento  da Lei

Federal e ser feita a recomposição da vegetação conforme critérios estabelecidos para cada

localidade.

 Cabe principalmente ao órgão ambiental local a fiscalização e permissões de uso nas

áreas  de  preservação,  bem  como  adequações  das  propriedades  que  estão  em  áreas

inadequadas. 

É  importante  que  se  dê  continuidade  aos  estudos  na  área  no  que  concerne,  por

exemplo a qualidade dos recursos hídricos municipais em locais ocupados irregularmente e

que também venham ser caracterizadas as principais razões socioeconômicas para que ocorra

a  ocupação  dessas  áreas,  de  modo  a  entender  a  motivação  da  comunidade,  seja  por

desconhecimento  dos  limites  da  propriedade  a  serem  preservados  ou  aproveitamento

econômico  e,  desta  forma,  procurar  soluções  ligadas  à  origem  do  problema  e,  então,

desenvolver projetos com base nessas informações. 

Com  isso,  servir  como  fundamento  para  o  Poder  Público  investir  em  programas

ambientais,  como o  crescente  sistema de  Pagamentos  por  Serviços  Ambientais,  e  aplicar

mecanismos  para  que  a  comunidade  local  que  esteja  inserida  em  áreas  de  preservação

permanente seja realocada  para que essas áreas sejam recuperadas  com a ajuda do Poder

Público em consonância com essa comunidade.
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              7.  AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Grande  parte  dos problemas podem ser  resolvidos através  de  um  planejamento

criterioso de uso racional dos recursos hídricos dentro das microbacias situadas no município

de  Águas  Lindas  de  Goiás  -  GO,  realizando,  de  forma  participativa  com  os  órgãos

competentes, tais como o Ibama a nível federal, Semmarh voltada para o Estado e a Semma a

nível municipal, ações que vise aumentar o volume e a qualidade da água na bacia do rio

Descoberto  ao  executar  ações  de  revitalização  nas  5  principais  microbacias  hidrográficas

localizadas  no  município  de  Águas  Lindas  de  Goiás,  onde  está  situada  a  barragem  do

Descoberto principal fonte de abastecimento do Distrito Federal ( MOURA, 2016).

 O intuito da intervenção é contribuir  para o aumento do volume de água,  usando

técnicas  para  a  melhoria  da  qualidade  e,  consequentemente,  da  disponibilidade  nas

microbacias que abastecem diretamente o Descoberto dentro do município.

As ações a serem realizadas deverá ter resultado na melhoria da qualidade e aumento

da quantidade de água disponível para usos múltiplos nas microbacias, uma vez que tal ação

promove  a  redução  da  perda  de  sedimentos  e  consequentemente  ocorre  o  aumento  na

infiltração  de  água  no  solo,  contribuindo,  assim,  para  o  abastecimento  e  recargas  dos

aquíferos. 

Bacias de captação

 A construção de bacias  de captação,  mais  conhecidas  também como barraginhas,

consiste na escavação de bacias de captação hídrica no solo para promover a contenção e a

decantação de sedimentos, favorecendo a infiltração da água no lençol freático e propiciando

o aumento na recarga do aquífero (CARVALHO, 2006).

Essas estruturas são de grande importância em áreas sem cobertura vegetal, onde as

condições naturais reduzem a taxa de infiltração da água no solo e aumentam a velocidade de

escoamento superficial da água das chuvas, provocando erosão que degrada e empobrece o

solo, além de carrear sedimentos e causar assoreamento e poluição dos rios. 

Terraceamento e estradas ecológicas

Técnica que consiste na implantação de terraços em nível por meio da realização de

secções do terreno em sentido perpendicular à declividade. Os resultados obtidos com essa

intervenção  têm  eficácia  semelhante  aos  da  construção  das  bacias  de  captação,  pois  são
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tecnologias utilizadas para retenção das águas das enxurradas e armazenamento da água no

solo.

As  estradas  ecológicas  passam  por  um  processo  de  adequação  que  propicia  a

regularização do leito de rodagem por meio de cascalhamento e obras de drenagem, visando

disciplinar e direcionar adequadamente as águas pluviais, evitando que ocorra um escoamento

preferencial e desordenado por meio da via, que tem, como consequência, o surgimento de

processos erosivos (EMBRAPA CERRADOS, 2002). 

Proteção das nascentes e matas

A proteção de nascentes, matas ciliares visando promover o isolamento destas áreas,

por  meio  do  cercamento,  com  o  intuito  de  preservar  e  possibilitar  a  recomposição  da

vegetação  nativa  no  entorno  de  nascentes,  matas  ciliares  e  demais  Áreas  de  Preservação

Permanente  (APPs),  evitando  o  acesso  de  animais  de  médio  a  grande  porte,  evitando  o

carreamento de sedimentos e o assoreamento de corpos d’água (CARVALHO, 2006).

 Conscientização

Para que as ações de intervenção sejam executadas, é necessário o envolvimento da

população local. 

Utilização  de  diferentes  técnicas  nesse  processo,  como  caminhada  ecológica,
cavalgadas, seminários, dias de campo, visitas, campanhas nas escolas, passeatas, tudo
isso para  mobilizar  a comunidade em torno da proposta de intervenção.  É preciso
convencer o agricultor sobre a importância desse trabalho, mostrando, ainda, que é
viável.  Se  ele  não  compra  a  ideia,  o  projeto  realmente  não  anda.  Portanto,  a
mobilização é fundamental (CARVALHO, 2006).

17



8. ATORES ENVOLVIDOS

Será  desenvolvido  em  parceria  com  organizações  não-governamentais,  governos

municipais  e  governo  do  Estado  do  Goiás  através  de  seus  órgãos  competentes  (Secima,

Semarh),  por  meio  da  Secretaria  da Secretaria  Municipal  do Meio  Ambiente  (Semma),  e

comunidade local. 
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9. RECURSOS NECESSÁRIOS

As ações de intervenção que norteia o Diagnóstico Ambiental, Social e Econômico das

Microbacias no Município de Àguas Lindas de Goiás envolvem recursos da ordem de R$

63,400 milhões aplicados a curto, médio e longo prazo em cercamento de 1.168 nascentes,

construção de 34.051 bacias de captação de enxurradas e implantação de 926 km de cercas

para a  proteção de matas  ciliares,  topos de morro  e  áreas  degradadas.  Além disso,  serão

construídos 1.491 km de terraços e será feita a adequação ambiental de 165 km de estradas

vicinais.
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10. ORÇAMENTO

Ações VALOR

Recursos estruturais    R$ 42,2 milhões

Recursos para contratação de profissionais    R$ 21,2 milhões

TOTAL  63,400 milhões

11. VIABILIDADE

Baseado nos relatórios de custos e agenda dos órgãos envolvidos, conclui-se que é

possível a execução da proposta, porém, tendo em vista que grande parte das ações depende

de orçamento e ações dos órgãos públicos, pode-se levar tempo para que as ações sejam de

fato executadas, uma vez que tais procedimentos dependem de aprovação de lei específica

para a  liberação dos recursos necessários para o início e execução do Diagnóstico Ambiental,

Social e Econômico das Microbacias no Município de Águas Lindas.
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12. CRONOGRAMA
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13 . GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
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Serão monitorados mensalmente, a partir do primeiro mês que anteceder o plantio das

mudas,  os  parâmetros  físico-químicos  da  água.  Os  parâmetros  e  locais  de  amostragem

seguirão a indicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma. 

As  coletas  serão  realizadas  por  profissionais  habilitados  para  tal  e  serão  emitidos

relatórios  técnicos  com  informações  sobre  as  condições  de  coleta  e  interpretação  dos

resultados obtidos. 

Bimestralmente  a  Semma  encaminhará  à  Secima  -  GO  relatórios  e  laudos  de

monitoramento de recursos hídricos e desenvolvimento florestal nas áreas revegetadas no mês

subsequente ao término dos trabalhos de recomposição vegetal iniciais.

14. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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a. MICROBACIAS  QUE  ABASTECEM  O  RIO  DESCOBERTO  NO

MUNICÍPIO

Em visitas a campo pelo analista, observou-se que o município de Águas Lindas de

Goiás possui, em seu território, um número elevado de nascentes perenes e sazonais. Dentre

as  microbacias  existentes  no  município,  foram  abordadas  cinco  principais,  sendo  estas:

Sumidor, Lajinha, Cabeceira, Rocinha, Coqueiro, que foram abordadas com mais detalhes a

seguir (SEMMA, 2016).

b. DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA DO SUMIDOR 

O diagnóstico  ambiental  na microbacia  do sumidor  levou em consideração  alguns

aspectos que foram levantados com o auxílio de pesquisas a campo e dados coletados junto a

CAESB  (2015),  para  a  seleção  das  mesmas,  tais  como  vazão,  extensão,  situação

socioambiental e correlação com o abastecimento do reservatório.

Na tabela 1 constam as informações referentes à Microbacia do Coqueiro, juntamente

com o diagnóstico ambiental, abordando pontos, como área da bacia de contribuição, tipo de

solo existente na localidade, quantidades de nascentes entre outras características.

Tabela 1: Microbacia do sumidor, diagnóstico ambiental.

N° Item Dados obtidos

1 Localização no município e APARD Norte e em Zona Rural 2 e 3,
segundo o Plano de Zoneamento

da APARD

2 Área da bacia de contribuição Não levantado

3 Estimativa do tipo de solo Latossolo vermelho amarelo

(continuação)

Tabela 1 (continuação): Microbacia do sumidor, diagnóstico ambiental.

Buriti – mauritia flexuosa
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4 Existência de espécies protegidas por lei

Pequi – caryocar brasiliense

Samambaiaçu – dicksonia
selowiana

Bromélia – tillandsia

5 Coordenada da nascente 15°41’16.71”S

48°16’8.72”O

6 Coordenada ponto médio 15°41’46.40

48°15’17.77”O

7 Coordenada ponto de encontro com o
Descoberto (ponto de exutório)

15°41’46.73”S

48°14’30.95”O

8 Quantidade de nascente na microbacia
catalogada

1

9 Grau de preservação das nascentes Não levantado

10 Utilização do solo ao longo da microbacia Rural

11 Vazão média histórica da microbacia Dado não fornecido

12 Presença de E.coli (2015) Dado não fornecido

13

Porcentagem de contribuição para o
abastecimento do reservatório do rio

descoberto

Dado não fornecido

14 Situação da mata ciliar e de galeria ao longo do
curso do Sumidor

Boa

15 Pontos críticos de desmatamento Não identificado

16 Pontos críticos de erosão Não identificado

17 Pontos críticos de assoreamento Identificado na altura do Colonial
Parque

Fonte: Moura, Cássio Martins – SEMMA, 2016.

c.  DADOS LEVANTADOS PARA O DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA 

DO SUMIDOR
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Foram observados em levantamentos feitos em campo que os aspectos ambientais da

microbacia  sofrem  influência  direta  dos  bairros  denominados  Padre  Lúcio  e  Parque  do

Bosque, que faz a utilização da água do córrego para irrigação de agricultura de subsistência

no período de seca.

Em toda a extensão do leito, há presença de espécies endêmicas do Cerrado, protegido

por lei, como Buriti, Bromélias, Pequi e Samambaiaçu, onde a situação da mata ciliar e de

galeria nos pontos levantados a campo se encontra bem preservada (SEMMA, 2016).

d. PROBLEMAS AMBIENTAIS OBSERVADOS

Portanto, percebe-se que o parcelamento irregular do solo, assim como perfurações de

poços artesianos ocorrem em alguns pontos próximos ao curso do córrego, contribuindo assim

para que o desmatamento ocorra segundo os parâmetros estabelecidos no plano de Manejo da

Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto – APARD (SEMMA, 2016). 
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Figura 1:  Leito do córrego soterrado. Figura 2:  Poço para a captação de água.

Fonte: MOURA, 2016.

Figura 3: Afloramento Figura 4:  Canos para escoamento.

Fonte: MOURA, 2016.



e. DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA DO LAJINHA

Foram observados  os  seguintes  aspectos,  levando  em consideração  que  o  córrego

Lajinha possui alguns afluentes, ao longo do seu perímetro, sendo alguns destes objetivos de

análise, tais como o Cabeceira Alta que foi tratado pontualmente à frente desde levantamento.

Na tabela 2 constam as informações referente à Microbacia do Lajinha, juntamente

com o diagnostico ambiental abordando tais pontos: Área da bacia de contribuição, tipo de

solo existente na localidade, quantidades de nascentes dentre outras características.

Tabela 2: Microbacia do Lajinha, diagnóstico ambiental.

N° Item Dados obtidos
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Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.

Figura 5: Parcelamento irregular e
desmatamento dentro da APA. Figura 6: Assoreamento do leito do córrego.

Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.



1 Localização no Município e APARD Norte e em Zona Rural 2 e 3,
segundo o Plano de

Zoneamento da APARD

2 Área da bacia de contribuição 18 km2

3 Estimativa do tipo de solo Latossolo vermelho amarelo

4 Existência de espécies protegidas por lei Buriti – mauritia flexuosa

Pequi – caryocar brasiliense

Samambaiaçu – dicksonia
selowiana

5 Coordenada da nascente 15°42’32.43”S

48°16’43.71”O

6 Coordenada ponto médio 15°42’37.50”S

48°15’17.77”O

7 Coordenada ponto de encontro com o
Descoberto

15°42’26.80”S

48°14’27.13”O

8 Quantidade de nascente que margeiam 30

9 Grau de preservação da nascente Levantado

10 Utilização do solo ao longo da microbacia Maioria urbana

11 Media histórica de vazão da microbacia (2002
a 2015)

0,227 m3/s

12 Presença de E.coli – 2015 1322,73 (Q NMP/100 mL)

13 Porcentagem de contribuição para o
abastecimento do reservatório do Rio

Descoberto

Dado não fornecido

14 Situação da mata ciliar e de galeria ao longo do
curso do Lajinha (visual)

Média (área da nascente)

Péssima (ao longo do perímetro
urbano)

Média ( área rural altura do
Colonial Parque)

(continuação)

Tabela 2 (continuação): Microbacia do Lajinha, diagnóstico ambiental.
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15 Pontos críticos de desmatamento Boa parte da microbacia se
encontra desmatada

16 Pontos críticos de erosão Itamaracá 15°42’29.36”S

48°14’34.08”W

17 Pontos críticos de assoreamento Vários pontos ao longo do
perímetro

Fonte: Moura, 2016

f.   ASPECTOS AMBIENTAIS  

Nos pontos levantados em visitas a campo, não foi observado a utilização de captação

de água do Lajinha para o consumo, devido à qualidade média da água ser aparente.

Em  toda  a  extensão  do  leito,  há  presença  de  espécies  endêmicas  do  Cerrado,

protegidas  por lei,  como Buriti,  pequi,  samambaiaçu,  onde a situação da mata  ciliar  e de

galeria nos pontos levantados a campo está bem preservada.

O  bom  estado  do  córrego  no  perímetro  rural  avaliado  mais  precisamente  no

entroncamento entre o Lajinha e o Rio Descoberto contribui assim para uma melhora aparente

na qualidade da água e também um maior volume.

A microbacia do Lajinha se encontra dividida entre área urbana consolidada e rural da

APARD  (Google  Earth),  onde  podemos  constatar  e  catalogar  cerce  de  30  (trinta)

afloramentos,  com a possível  incidência  de mais  olhas d’água devido a  área da bacia  de

contribuição ser de aproximadamente 18 km (integrada com o córrego Cabeceira), (SEMMA,

2016). 
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g.  PROBLEMAS AMBIENTAIS OBSERVADOS

Em  virtude  dos  fatos  mencionados,  a  forte  pressão  populacional  local  implica

diretamente na invasão de Área de preservação permanente – APP, favorecendo, assim, o

desmatamento  e  a  subtração  de  olhos  d’água  implicando  diretamente  na  diminuição  do

volume hídrico do córrego e consequentemente influenciando no volume do Rio Descoberto

(SEMMA, 2016).

Há ocorrência  de  erosões  ao  longo  do perímetro,  na  altura  do  bairro  Itamaracá  e

Colonial Parque, com isso favorecendo o assoreamento e o acúmulo de lixo em vários pontos

do córrego (SEMMA, 2016).
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Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.

Figura 7: Invasão em APP. Figura 8: Erosão próximo ao leito do córrego.

Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.

Figura 9: Assoreamento do leito.

Figura 10: Bacia de contenção obstruindo o
curso do córrego.



h. DADOS LEVANTADOS PARA DIAGNOSTICO DA MICROBACIA

DO CABECEIRA

A  microbacia  do  córrego  Cabeceira,  tributário  do  córrego  Lajinha,  possui

característica essencialmente urbana, sofre forte pressão populacional ao longo de todo o seu

trecho,  com a  influência  direta  dos  bairros:  Itamaracá,  Frankfurt,  Residencial  Alvorada  e

Jardim Pinheiros, sendo esses bairros inseridos dentro da Área de proteção ambiental – APA,

apresentando características predominantes urbanas e possuindo comércio local de pequeno e

médio porte (SEMMA, 2016).

Na tabela 3 há informações referentes à Microbacia do Cabeceira, juntamente com o

diagnostico ambiental apresentado os seguintes pontos: Área da bacia de contribuição, tipo de

solo existente na localidade, quantidades de nascentes dentre outras características.
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Figura 11: Mapa descritivo da localidade das invasões.

Fonte: Google earth, 2016.



Tabela 3: Microbacia da Cabeceira, diagnóstico ambiental.

N° Item Dados obtidos

1 Localização no Município e APARD Norte e em Zona Rural 2, segundo
o Plano de Zoneamento da

APARD

2 Área das bacias de contribuição Participante da área do Lajinha

3 Estimativa do tipo de solo Gleissolo melânico

4 Espécies protegidas por lei Buriti – mauritia flexuosa

5 Coordenada da nascente 15°42’32.34”S

48°16’43.71”O

6 Coordenada ponto médio 15°42’37.50”S

48°15’17,77”O

7 Coordenada ponto de encontro com o
Descoberto (Ponto de exutório)

15°42’26.90”S

48°14’27.13”O

8 Quantidade de nascentes que margeiam 30

9 Grau de preservação da nascente Levantado

10 Utilização do solo ao longo da microbacia Maioria urbana

11 Vazão da microbacia Dado não fornecido, acoplado pela
CAESB, com o Lajinha

12 Presença de E.coli (2015) Dado não fornecido, acoplado pela
CAESB, com o lajinha

13 Porcentagem de contribuição para o
abastecimento do reservatório do Rio

Descoberto

Dado não fornecido

14 Situação da mata ciliar e de galeria ao longo
do curso do cabeceira

Média (área da nascente)

Péssima (ao longo do perímetro
urbano)

15 Pontos críticos de desmatamento Grande parte da microbacia se
encontra desmatada

( Continuação )
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Tabela 3 (continuação): Microbacia da Cabeceira, diagnóstico ambiental.

16 Pontos críticos de erosão Itamaracá

15°42’29.36”S

48°14’34.08”O

17 Pontos críticos de assoreamento Vários pontos ao longo do
perímetro 

Fonte: MOURA, 2016

i. ASPECTOS AMBIENTAIS

Nos pontos levantados mediante visitas a campo, não foi observado a utilização de

captação de água do Cabeceira para o consumo por possuir média qualidade visual aparente

da água, nos pontos coletados na nascente (SEMMA, 2016).

Na parte mediana, mais precisamente na altura do bairro Itamaracá, a situação da mata

ciliar e de galeria no ponto coletado é crítica, contribuindo para a péssima qualidade aparente

da  água  devido  aos  dejetos  de  esgotamento  sanitários  que  são  lançados  diretamente  no

cabeceira (SEMMA, 2016).

j. DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA DO CABECEIRA

Em face dos dados apresentados pela SEMMA (2016), os problemas mais recorrentes

no  local  são  as  invasões  de  Área  de  preservação  permanente  –  APP,  devido  ao  forte

adensamento populacional  acúmulo de lixo e  erosões ao longo do perímetro na altura  do

bairro Itamaracá, favorecendo o assoreamento em vários pontos do córrego. 
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k.  DADOS  LEVANTADOS  PARA  DIAGNÓSTICO  DA

MICROBACIA DO COQUEIRO

Por motivos de acesso, não foi possível chegar até a nascente deste, bem como

fazer coleta dos três pontos presencialmente como descritos na metodologia (SEMMA,

2016).  
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Fonte: Google earth, 2016.

Figura 12: Vista geral de uma área
invadida com supressão de afloramentos.

Fonte: MOURA, 2016.

Figura 13: Canalização e supressão de
afloramento.

Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.

Figura 14: Voçoroca 15 metros de largura
x 25 metros de profundidade.

Figura 15: Voçoroca vista frontal com risco
de desabamento de residencial ao fundo.



Através de imagens de satélite, foi possível observar que, ao longo do curso do

coqueiro, a mata ciliar encontra-se densa e uniforme, ressaltando que as observações

foram feiras com base em fotos de satélites do Google Earth8

 l. ASPECTOS AMBIENTAIS

Diante dos fatos abordados, a microbacia  do Coqueiro está perto dos bairros

localizados na zona de contenção urbana do município, sendo uma área muito crítica

por  apresentar  parcelamento  irregular  do  solo,  desmatamento  sendo  essa  localizada

dentro das dependências do Parque Estadual do Descoberto – PED (SEMMA, 2016).

m. DIGNÓSTICO DA MICROBACIA DO COQUEIRO
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Fonte: ICMBio, 2016.

Figura 16: Delimitação Parque Estadual do Descoberto.



A microbacia do córrego Coqueiro encontra-se inteiramente dentro do Parque

Estadual do Descoberto – PED, a área que o mesmo se encontra é de difícil acesso,

estando cercada impossibilitando uma análise mais detalhada do local, sendo os dados

obtidos por meio de informações cedidas pela CAESB (2015) e ICMbio (2014).

Na tabela 4, há informações referentes à Microbacia do Coqueiro, juntamente

com  o  diagnostico  ambiental  descrevendo  os  seguintes  pontos:  Área  da  bacia  de

contribuição,  tipo  de  solo  existente  na  localidade,  quantidades  de  nascentes  dentre

outras características. 

Tabela 4: Microbacia do Coqueiro, diagnóstico ambiental.

N° Item Dados obtidos
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1 Localização no Município e na APARD Leste e PED

2 Área da bacia de contribuição 12 km2

3 Estimativa do tipo de solo Cambissolo háplico

4 Existência de espécies protegidas por lei Não identificado

5 Coordenadas da nascente 1 15°44’8.83”S

48°14’23.89”O

6 Coordenadas da nascente 2 15°44’36.07”S

48°14’44.49”O

6.1 Coordenadas da nascente 3 15°44’45.86”S

48°14’44.49”O

6.2 Coordenadas da nascente 4 15°44’44.23”S

48°14’4.35”O

7 Coordenada ponto médio 15°42’37.50”S

48°1’17.77”O

8 Coordenada ponto de encontro com o
Descoberto

15°44’31.68”S

48°13’13.32”0

9 Quantidade de nascente que margeiam

 (em todo o PED)

27 aproximadamente

10 Grau de preservação Não levantado

11 Utilização do solo ao longo da microbacia Não levantado

12 Média histórica de vazão da microbacia 0,118 m3/s

13 Presença de E.coli (2015) 325,52 (Q NMP/100 mL)

(continuação)

Tabela 4 (continuação): Microbacia do Coqueiro, diagnóstico ambiental.
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14 Porcentagem de contribuição para o
abastecimento do reservatório do Rio

Descoberto Dado não fornecido

15 Situação da mata ciliar e de galeria ao longo
do curso do Coqueiro

Boa (ao longo de todo o trecho)

16 Pontos críticos de desmatamento Não observado

17 Pontos críticos de erosão Não observado

18 Pontos críticos de assoreamento Não observado

19 Criação de bovinos Não levantado

20 Criação de suínos Não levantado

21 Agricultura irrigada Não levantado

Fonte: MOURA, 2016

n. DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA DO ROCINHA

Área muito crítica por apresentar parcelamento irregular do solo, desmatamento,

sendo essa localizada  dentro das dependências  do Parque Estadual  do Descoberto –

PED (SEMMA, 2016).

Na  tabela  5  constam  informações  referentes  à  Microbacia  da  Rocinha,

juntamente  com o  diagnostico  ambiental  descrevendo  os  seguintes  pontos:  Área  da

bacia de contribuição,  tipo de solo existente na localidade,  quantidades de nascentes

dentre outras características.

Tabela 5: Microbacia da Rocinha, diagnóstico ambiental.
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N° Item Dados obtidos

1 Localização no Município e na APARD Leste e PED

2 Área de influencia estimada 11 km2

3 Estimativa do tipo de solo Cambissolo háplico

4 Existência de espécies protegidas por lei Não foi levantado

5 Coordenada da nascente 15°44’8.83”S

48°14’23.89”O

6 Coordenada ponto médio 15°42’37.50”S

48°1’17.77”O

7 Coordenada ponto de encontro com o
Descoberto

15°44’31.68”S

48°13’13.31”O

8 Quantidade de nascente que margeiam 

(em todo o PED)

27 aproximadamente

9 Grau de preservação da nascente Não levantado

10 Utilização do solo ao longo da microbacia Não levantado

11 Média histórica de vazão da microbacia 0,049 m3/s

12 Presença de E.coli (2015) 1422,27 (Q NMP/100 mL)

13 Porcentagem de contribuição para o
abastecimento do reservatório do Rio

Descoberto

Dado não fornecido

14 Situação da mata ciliar e de galeria ao longo
do curso do Coqueiro

Regular

15 Pontos críticos de desmatamento Não observado

16 Pontos críticos de erosão Não observado

17 Pontos críticos de assoreamento Não observado

Fonte: MOURA, 2016

o.  DADOS  LEVANTADOS  PARA  DIGNÓSTICO  DA

MICROBACIA DO CÓRREGO ROCINHA
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A microbacia  do córrego Rocinha  encontra-se inteiramente  dentro do Parque

Estadual do Descoberto – PED, encontrando-se nas proximidades da BR 070. Foram

coletados o ponto de nascente e o ponto médio, sendo que o ponto de entroncamento foi

feito por aproximação, tendo em vista que o local é de difícil acesso, não possibilitando

o acesso do analista ambiental para uma análise mais detalhada do local (SEMMA –

2016).

40

Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.

Figura 17: Entrada do PED. Figura 18: Parte norte do PED vegetação
nativa.

Figura 19: Nascente do Rocinha. Figura 20: Vegetação densa de difícil acesso.



p.  ASPECTOS AMBIENTAIS  

Contudo, a microbacia do Rocinha encontra-se perto dos bairros localizados as

margens  da  BR 070,  e  dentro  da  zona de  contenção  urbana do município,  estando

localizada dentro do PED (SEMMA, 2016).

15.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, foi possível observar que as microbacias que estão em níveis

críticos de preservação são as que se encontram dentro da malha urbana do Município,
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Fonte: MOURA, 2016. Fonte: MOURA, 2016.



sendo  estas  a  do  Lajinha,  que,  dentre  as  vazões  analisadas,  é  a  que  possui  média

histórica de 0,227 m²/s e do Cabeceira, o qual possui vazão acoplada ao Lajinha.

Alguns fatores  contribuíram diretamente  para  este  cenário,  tais  como grande

adensamento  urbano,  alta  impermeabilização  do  solo,  grande  adensamento

populacional, solo na altura das nascentes do Lajinha e Cabeceira, suscetíveis a erosão.

Portanto, infere-se que as microbacias presentes no Município de Águas Lindas

de Goiás – GO necessitam de medidas que atuem na recuperação e preservação destas,

de forma integrada com União, Estado e Meio Ambiente sustentável juntamente com a

comunidade, assim para a recuperação do reservatório do Rio Descoberto de maneira

adequada.
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