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RESUMO 
 
Realizou-se a avaliação ambiental das unidades da paisagem do Parque Municipal Serra da 
Areia – PMSA e sua Zona de Amortecimento em Aparecida de Goiânia. Foi aplicada a 
metodologia Pressão-Estado-Resposta – PER. Foram elaborados os seguintes indicadores 
ambientais para composição do Mapa de Qualidade Ambiental: densidade populacional; 
domicílios atendidos por rede de esgoto; domicílios atendidos com água tratada; domicílios 
atendidos por coleta de lixo e; índice de cobertura vegetal. Para análise dos índices foram 
gerados resumos estatísticos; histogramas e, após a composição do índice de qualidade 
ambiental, os resultados foram representados cartograficamente. O resultado permitiu a 
regionalização da área que indica diferentes níveis de pressão antrópica sobre seus sistemas 
naturais. Foram definidas quatro regiões: Região Norte; Região Oeste; Região Sul e, a área 
do PMSA que, por sua vez, foi subdividida em: Serra; Interflúvios e; Vale Fluvial do Córrego 
da Mata. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A Região Metropolitana de Goiânia – RMG é formada por vinte municípios que juntos 
somam uma população de mais de 2 milhões de habitantes. O abastecimento de água é 
realizado, segundo a Agência Nacional de Águas (2009), principalmente pela empresa de 
Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO e, secundariamente, por sistemas independentes 
municipais. Goiânia (1.333.767 habitantes), Aparecida de Goiânia (500.619 habitantes) e 
Trindade (107.966 habitantes) são os municípios mais populosos e a soma de seus habitantes 
(1.915.952) corresponde a mais de 85% da população da RMG. 
 
Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia possuem em comum o fato de serem atendidos 
por um único sistema integrado de abastecimento de água. Segundo Silva (2013) um sistema 
de abastecimento compreende estações de captação de água subterrânea e superficial e, 
também, estações de tratamento de água que possuem controle unificado. 
 
Segundo Cavalcante (2013), o sistema integrado que abastece Goiânia, Aparecida de 
Goiânia e Trindade, é formado por áreas de mananciais do Ribeirão João Leite, do Rio Meia 
Ponte, do Córrego Samambaia, do Córrego Arrozal e do Córrego Lajes e, ainda, afirma que 
o principal desafio hoje é a pressão que essas áreas sofrem em virtude da expansão urbana. 
 
Autores como Costa; Cavalcante e dos Santos (2005), apontam para o fato de que devido à 
degradação das áreas de mananciais no Estado de Goiás o abastecimento público de água 
vem se tornando um desafio cada vez maior, principalmente para a RMG. Os autores também 
afirmam que a disponibilidade e qualidade da água para abastecimento dependem da 



qualidade ambiental das bacias hidrográficas como um todo e, ainda, que reverter processos 
de degradação é extremamente difícil seja pela falta de políticas e programas de educação 
ambiental para população, seja pela falta de recursos financeiros para a execução de 
trabalhos de recuperação de mananciais e, também, em alguns casos, pela impossibilidade 
ecológica de recuperá-los. 
 
Este trabalho versou sobre uma das áreas de mananciais que compõem o sistema integrado 
Goiânia – Trindade – Aparecida de Goiânia. A área corresponde a Unidade de Conservação 
– UC, Parque Municipal Serra da Areia – PMSA, que se localiza totalmente no município 
de Aparecida de Goiânia e, também, de sua Zona de Amortecimento – ZA, que abrange áreas 
dos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Hidrolândia, Aragoiânia e Abadia de 
Goiás. 
 
Os sistemas naturais dessa área são responsáveis pela manutenção da disponibilidade e 
qualidade de água do Córrego Lages e, também, de diversos poços de captação de água 
subterrânea que abastecem, atualmente, 102.277 domicílios com água tratada em 82 bairros 
de Aparecida de Goiânia. Segundo Rodrigues (2013) cerca de mil ligações foram 
requisitadas e realizadas a cada mês do ano de 2012 contabilizando um aumento no sistema 
de produção e disponibilização de água tratada de mais de 12.000 ligações somente naquele 
ano. Ressalta-se que entre 2003 e 2013 Aparecida de Goiânia teve um incremento 
populacional de mais de 30%, cerca de 115.000 habitantes sendo que 99,9% da população 
reside na área urbana (IBGE, 2011). Nesse cenário, é presumível o aumento crescente de 
demanda sobre recursos hídricos ao mesmo tempo em que o tecido urbano avança sobre os 
sistemas naturais. 
 
Partindo desse cenário adotou-se enquanto objetivo geral de pesquisa a realização de uma 
Avaliação Ambiental Estratégica – AAE (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002) da 
área do PMSA e sua atual ZA. Os resultados da AAE foram organizados para serem 
interpretados com base no modelo Pressão–Estado–Resposta – PER. Para tanto, considerou-
se que o número de moradores na área de estudo e as características dos domicílios 
abastecidos ou não com água tratada, coleta de esgoto e de lixo, exercem uma certa pressão 
sobre os recursos naturais. Essa pressão age sobre um determinado estado da paisagem 
modificando seus elementos e as relações entre eles. O resultado é a alteração do quadro 
ambiental como todo, entendido como fruto das interfaces entre elementos sociais e naturais 
que compõem a paisagem. Essa alteração do quadro ambiental constituiu o eixo “resposta” 
e foi mensurado neste trabalho a partir da criação de um índice de qualidade ambiental, 
expresso também na forma de um mapa de qualidade ambiental. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODO 
 
A área de estudo foi investigada por meio de quatro vias principais: 01. levantamento de 
fontes bibliográficas sobre a área de estudo; 02. realização de entrevistas com diversos atores 
envolvidos com a gestão, o planejamento e a exploração dos recursos da área; 03. aquisição, 
tratamento digital de imagens de satélite para extração e análise de dados e informações 
geográficas da área, o que envolveu, também, a realização de trabalhos de campo para 
verificação in loco dessas informações; 04. obtenção, organização e análise de dados 
secundários disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
A concepção esquemática da pesquisa pode ser verificada na figura 1 apresentada a seguir: 



 
 

Fig. 1 Fluxograma de pesquisa 
  
O eixo “pressão” da metodologia PER foi expresso neste trabalho por meio da análise de 
dados do IBGE (2011). Foram considerados dados sobre número de moradores por setor 
censitário, número de domicílios por setor censitário, número de domicílios com 
abastecimento de água da rede geral, número de domicílios com esgotamento sanitário via 
rede geral de esgoto ou pluvial e número de domicílios com coleta de lixo. Os dados da 
PNAD foram convertidos em indicadores que são instrumentos de gestão ambiental, que se 
inserem em atividades de monitoramento, estudo e avaliação e, também, de normatização de 
atividades por meio da definição de parâmetros físicos, químicos e biológicos de 
determinadas dimensões do ambiente, de seus recursos e das várias interfaces de seus 
componentes (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 
 
Assim, foram elaborados quatro índices que expressam níveis de pressão antrópica sobre os 
recursos naturais da área de estudo, sendo eles: 
 

Ind. 01 – densidade populacional (resultado absoluto) 
(1) 

𝑛𝑛° 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
á𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 (𝑘𝑘𝑝𝑝2)

 

 
Ind. 02 – índice de domicílios atendidos com rede de esgoto por setor censitário 
(resultado relativo %)  

(2) 
𝑛𝑛° 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟

𝑛𝑛° 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟
 



Ind. 03 - índice de domicílios atendidos com água tratada por setor censitário (resultado 
relativo %) 

(3) 
𝑛𝑛° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑝𝑝 á𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟

𝑛𝑛° 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟
 

 
Ind. 04 - índice de domicílios atendidos com coleta de lixo por setor censitário (resultado 
relativo %)  

(4) 
𝑛𝑛° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑙𝑙𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟

𝑛𝑛° 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐í𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟
 

  
Os quatro índices descritos foram ainda agrupados para sintetizar um índice final de 
qualidade ambiental dentro de cada unidade geomorfológica. A qualidade ambiental foi 
medida a partir da seguinte relação entre os índices anteriores: 
 
- quanto maior a densidade populacional, maior a pressão sobre recursos naturais e pior a 
qualidade ambiental; 
- quanto maior o número de domicílios atendidos com rede de esgoto melhor a qualidade 
ambiental; 
- quanto maior o número de domicílios atendidos com água tratada pior a qualidade 
ambiental; 
- quanto maior o número de domicílios atendidos com coleta de lixo melhor a qualidade 
ambiental. 
  
A partir do mapeamento de cobertura e uso das terras, considerou-se, também, o índice de 
cobertura vegetal – Ind.05 – para medição da qualidade ambiental. A relação a ser 
considerada é a seguinte: quanto maior o índice de vegetação melhor a qualidade ambiental.  
 
A qualidade ambiental é entendida enquanto uma resposta às pressões antrópicas 
desenvolvidas na área e expressa, por meio dos dados e análises sobre as variáveis 
consideradas, interfaces da relação entre a ocupação humana da área de estudo e os recursos 
naturais. Pode-se ter uma visão geral sobre os índices elaborados, os cálculos realizados e a 
relação entre os índices e a qualidade ambiental e, o peso atribuído para o índice para o 
cálculo da qualidade ambiental, a partir da figura 2: 
 

Índice Dimensão Cálculo do índice Análise da relação entre os índices e 
os recursos naturais Peso 

Ind 1 

Pressão sobre 
estoque e 

qualidade dos 
recursos 
naturais 

N° de habitantes 
dividido pela área do St. 

Censitário em km² 

quanto maior a densidade populacional, 
maior a demanda sobre estoques de 

recursos naturais e, maiores as 
possibilidades de contaminação hídrica 

3 

Ind 2 

Pressão sobre 
estoque e 

qualidade dos 
recursos 
naturais 

N° de domicílios 
atendidos com rede de 
esgoto dividido pelo n° 
total de domicílios do 

St. Censitário 

quanto maior o número de domicílios 
atendidos com esgotamento sanitário, 
menor possibilidade de contaminação 

dos recursos hídricos 

2 

Ind 3 

Pressão sobre 
estoque e 

qualidade dos 
recursos 
naturais 

N° de domicílios 
atendidos com água 

tratada dividido pelo n° 
total de domicílios do 

St. Censitário 

quanto maior o número de domicílios 
atendidos com água tratada, maior a 
demanda sobre estoques de recursos 

hídricos 

1 



Ind 4 

Pressão sobre 
estoque e 

qualidade dos 
recursos 
naturais 

N° de domicílios 
atendidos com coleta de 

lixo dividido pelo n° 
total de domicílios do 

St. Censitário 

quanto maior o número de domicílios 
atendidos por serviços de coleta de lixo 

com destinação correta em aterros 
sanitários, menor a possibilidade de 
contaminação dos recursos naturais 

1 

Ind 5 

Pressão sobre 
estoque e 

qualidade dos 
recursos 
naturais 

Porcentagem da área da 
unidade geomorfológica 
coberta por formações 
florestais e campestres 

quanto maior a área coberta por 
vegetação  maior o estoque e a 
qualidade de recursos hídricos 

3 

Qld 
Resposta em 
função das 
pressões 

(ind 2*2 + ind 4*1 + ind 
5*3) - (ind 1*3 + ind 

3*1) 

 
 

 
Fig. 2 Análise dos índices elaborados 

 
A escolha dos indicadores se deu com base na disponibilidade de dados e, também, no 
trabalho de Magalhães Júnior (2007) o qual estabelece, por meio da aplicação da 
metodologia Delphi e consulta a especialistas, uma listagem de indicadores mais adequados 
à análise ambiental com foco para os recursos hídricos. Os pesos atribuídos a cada índice se 
fundamentam no grau de importância designado pelos especialistas. 
 
O eixo “estado” foi expresso por meio da análise de dados do Sistema Estadual de 
Geoinformação – SIEG de Goiás, do U.S. Survey Geological – USGS, do projeto Shuttle 
Radar Topography Mission – SRTM, a partir das revisões e adequações realizadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e disponibilizadas na forma do Banco de 
Dados Geomorfométricos do Brasil – TOPODATA e, também, por meio da realização de 
levantamentos de campo, por meio dos quais foi possível desenvolver a validação dos dados. 
 
Assim, para identificação do estado do PMSA e da sua ZA foram desenvolvidos 
procedimentos destinados a delimitação cartográfica da área de estudo; delimitação das 
unidades geomorfológicas; elaboração de mapa de uso e cobertura das terras; delimitação 
das unidades da paisagem. Posteriormente, para elaboração do eixo “resposta”, os 
indicadores de pressão foram integrados às unidades geomorfológicas e sintetizados em um 
índice de qualidade ambiental que, ao ser espacializado, resultou, também, em um mapa de 
qualidade ambiental. A seguir são apresentados os resultados da pesquisa. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Pressão humana sobre os recursos naturais do PMSA e ZA 
 
Para cada uma das variáveis foi elaborado um índice que foi analisado a partir de um 
histograma e, também, um resumo estatístico. Outra técnica utilizada para análise consistiu 
na espacialização de seus valores por meio de procedimentos cartográficos. Na figura 3 é 
possível verificar os histogramas elaborados para cada um dos índices considerados. 



 
 

Fig. 3 Histogramas dos índices elaborados 
 
A análise dos histogramas foi realizada juntamente com o resumo estatístico dos valores das 
variáveis no qual se contemplou as seguintes medidas descritivas e de dispersão. Na tabela 
1 é apresentado o resumo estatístico. 
 

Tabela 1 Resumo estatístico das variáveis analisadas 
 

  Ind1 
(Hab./km²) 

IND2 
% 

IND3 
% 

IND4 
% 

Média 4.307,05 0,10 0,46 0,96 
Mediana 3.476,31 0,01 0,50 1,00 

Desvio padrão 3.709,89 0,25 0,37 0,10 
Variância 13.763.267,38 0,06 0,13 0,01 
Mínimo 1,83 0,00 0,00 0,41 
Máximo 32.116,79 0,98 1,00 1,00 

Soma 1.193.053,83 28,36 126,74 266,77 
Contagem 277 277 277 277 

 
A densidade populacional (Ind01) apresentou uma média pouco superior a quatro mil e 
trezentos habitantes por km². Contudo, a distribuição da população não é uniforme e as 
grandes densidades populacionais que chegam até a mais de trinta e dois mil habitantes por 
km² se concentram principalmente na porção norte da área de estudo. As áreas localizadas 
nas porções oeste e sul do entorno do PMSA correspondem a área rurais ou, urbanas não 
consolidadas, apresentando, portanto, as menores densidade populacionais. 
 



Em relação ao índice de domicílios atendidos com rede de esgoto (Ind02), dos 277 setores 
censitários analisados somente 24 possuem mais de 50% dos domicílios atendidos com rede 
de esgoto. A média de domicílios atendidos com rede de esgoto nos setores censitários é de 
pouco mais de 10%. Os domicílios que não possuem ligação com a rede de coleta de esgoto, 
utilizam predominantemente fossas rudimentares como alternativa ou, ainda, em um número 
menos representativo, o lançamento direto (in natura) em cursos d’água próximos as 
residências. A contaminação dos recursos hídricos, então, se dá tanto nas águas superficiais 
quanto nas águas subterrâneas. A porção norte da área de estudo é a que apresentou o pior 
desempenho em termos de qualidade ambiental. 
 
O índice de domicílios atendidos com água tratada (Ind03) apresenta uma distribuição de 
seus valores um pouco mais simétrica. A média de domicílios atendidos com água tratada 
por setor censitário da área de estudo é de 45%. Contudo, 89 dos 277 setores censitários 
considerados, possuem um índice de domicílios atendidos com água tratada menor do que 
10%. Os domicílios não atendidos com água tratada utilizam como alternativas, 
predominantemente, cisternas e poços tubulares e, minoritariamente, a captação de água 
diretamente de cursos superficiais e, também, de poços profundos. A utilização de água de 
cisternas e de cursos d’água superficiais sem tratamento adequado, associado ao cenário de 
baixos índices de domicílios atendidos com rede de esgoto e a utilização disseminada de 
fossas rudimentares na área de estudo, constitui um quadro de risco a saúde humana de forma 
geral. 
 
O índice que apresentou valores mais favoráveis a qualidade ambiental da área de estudo de 
forma geral foi o de domicílios atendidos com coleta de lixo (Ind04). Dos 277 setores 
censitários analisados apenas 24 apresentam índices menores do que 80% de domicílios sem 
coleta de lixo e, ainda, 146 setores censitários possuem 100% dos domicílios atendidos com 
coleta de lixo. 
 
A análise dos quatro indicadores de pressão, expressos na forma de índices, permitem inferir 
o seguinte: por um lado, a expansão urbana avança, os adensamentos humanos vão se 
consolidando e gradativamente a demanda por recursos hídricos aumenta. Na outra ponta do 
problema, não existe infraestrutura adequada para o abastecimento de água da população e, 
muito menos infraestrutura de coleta de esgoto. O resultado é evidente: impactos negativos 
sobre a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos disponíveis, o que acaba por impactar 
na qualidade ambiental de forma geral. 
 
3.2 Estado atual das unidades da paisagem do PMSA e ZA 
 
O estado atual das unidades da paisagem do PMSA e ZA foi identificado por meio da 
delimitação cartográfica da área de estudo; do mapeamento das unidades geomorfológicas; 
do mapeamento dos usos e coberturas das terras e; da delimitação das unidades da paisagem. 
A delimitação cartográfica teve como base, principalmente, os pontos com as coordenadas 
dos vértices dos limites do PMSA, o MDE TOPODATA e a análise da rede de drenagem e 
delimitação de bacias hidrográficas.  
 
Para delimitação das unidades geomorfológicas foram analisados aspectos altimétricos e da 
declividade considerados enquanto atributos do relevo. Em relação a declividade foram 
realizados testes com diferentes classes sendo que foi considerada a mais pertinente a 
proposta de Ross (1994). O autor propõe a declividade seja medida em porcentagem e 



classificada segundo os intervalos de 0 a 6% (muito fraca); de 6 a 12% (fraca); de 12 a 20% 
(média); de 20 a 30% (forte); de acima de 30% (muito forte). 

  
O próximo passo consistiu na extração de curvas de nível com equidistância de 20m. A 
declividade e as curvas de nível serviram de base para a definição das unidades 
geomorfológicas, juntamente com a análise de diversos perfis geomorfológicos - geológicos 
traçados tanto no sentido longitudinal quanto latitudinal da área. Seguindo a nomenclatura 
proposta por Argento (2009) para cartografia geomorfológica na escala de 1: 50.000 e os 
estudos de Bigarella (2003), e também utilizando como referência os shapefiles de geologia 
e pedologia de Aparecida de Goiânia para mesma escala produzidos por Rodrigues et. al. 
(2005), identificou-se os compartimentos geomorfológicos: vales fluviais, interflúvios, 
vertentes1, sopé e topo de morro. 

 
A delimitação das unidades geomorfológicas foi realizada, fundamentalmente, utilizando-se 
como base as curvas de nível, mas também, tendo como suporte o sombreamento do relevo 
e os dados de curvatura horizontal (divergente – planar - converte) e vertical (côncavo – 
retilíneo – convexo) das formas de relevo. Após as análises e o cruzamento de informações 
de declividade e altimetria foi gerado um shapefile com cada um dos compartimentos 
geomorfológicos identificados. A seguir na figura 4 é apresentado o mapa de unidades 
geomorfológicas. 
 

 
 

Fig. 4 Mapa das unidades geomorfológicas 

1 Neste trabalho utilizou-se o termo “vertente” para designar um tipo específico de vertente caracterizada na 
área de estudo por apresentar declividades classificadas como “fortes” ou “muito fortes”.  

                                                 



Para a geração de dados foi realizada a aquisição de uma cena do satélite LANDSAT-82 do 
dia 1° de maio de 2013, órbita 222 e ponto 072. Foram utilizados arquivos raster das bandas 
4, 5, 6 e 8 nas respectivas faixas do espectro luminoso e com as resoluções espaciais near-
infrared com 30m, near-infrared com 30m, SWIR 1 com 30m e Panchromatic (PAN) com 
15m. Na primeira etapa do trabalho foram identificadas classes mais abrangentes e na 
segunda etapa de trabalho foi realizado um refinamento das classes com identificação de 
subclasses por meio do trabalho de campo. 
  
Após a validação das assinaturas espectrais foi realizada a classificação supervisionada pelo 
método de Máxima Verossimilhança (MAXVER). O raster resultante foi reclassificado e 
impresso para ser utilizado em mais uma etapa de validação em campo, que teve como 
objetivo verificar a informação coletada nas imagens de satélite e realizar registros 
fotográficos e observações in loco. As informações foram analisadas e confrontadas com a 
imagem classificada. Em seguida, a imagem classificada foi convertida em um shapefile de 
polígonos com as classes de cobertura e uso da terra refinados por meio das observações do 
trabalho de campo. Na figura 5 apresenta-se o mapa de uso e cobertura das terras. 
 

 
 

Fig. 5 Mapa uso e cobertura das terras 
 
Os polígonos de uso e cobertura da terra foram sobrepostos às unidades geomorfológicas. A 
partir desse procedimento foi composta uma matriz de síntese dos dados geográficos. A 
matriz de síntese serviu de base para a definição das unidades da paisagem. As unidades da 
paisagem são agrupamentos de lugares definidos a partir do agrupamento de atributos, 

2 Cenas adquiridas por meio do site http://earthexplorer.usgs.gov/. 
                                                 

http://earthexplorer.usgs.gov/


segundo as orientações metodológicas de Martinelli e Pedrotti (2001). A partir da definição 
das unidades da paisagem, foram iniciados os procedimentos para análise da qualidade 
ambiental descritos a seguir. 
 
3.3 Qualidade ambiental do PMSA e ZA: resposta a pressão antrópica 
 
Para o cálculo e análise da qualidade ambiental os valores dos índices foram convertidos em 
um número entre 0 e 1. Os resultados do cálculo da qualidade ambiental por unidade 
geomorfológica a partir dos setores censitários compatibilizados, ficaram entre -0,45 e 0,47. 
Os valores mais baixos e negativos indicam os piores cenários da qualidade ambiental e, na 
outra ponta, valores mais altos indicam as melhores situações ambientais. A composição da 
legenda do mapa de qualidade ambiental teve como critério os valores percentis da amostra. 
Dessa forma, a legenda foi composta a partir dos seguintes critérios: 
 

a. os valores localizados até o percentil 25 foram classificados como “Muito ruim”; 
b. os valores localizados entre o percentil 25 e o percentil 50 foram classificados como 

“Ruim”; 
c. os valores localizados entre o percentil 50 e o percentil 75 foram classificados como 

“Bom”; 
d. os valores localizados após o percentil 75 foram classificados como “Muito bom”. 

 
A figura 6 apresentada a seguir ilustra a frequência dos valores do índice de qualidade 
ambiental calculados para área de estudo: 
 

 
 

Fig. 6 Histograma do índice de qualidade ambiental utilizado para composição da 
legenda do mapa de qualidade ambiental 

 
Mediante os procedimentos foi possível elaborar o mapa de qualidade ambiental apresentado 
na figura 7. A qualidade ambiental foi mensurada, então, tendo como base as unidades da 
paisagem que foram identificadas por sobreposição das unidades geomorfológicas e das 
classes de uso e cobertura das terras. Por meio da espacialização do índice de qualidade 
ambiental foi possível realizar a regionalização da área em Região Norte; Região Oeste; 
Região Sul e, a área do PMSA que, por sua vez, foi subdividida em: Serra; Interflúvios e; 
Vale Fluvial do Córrego da Mata. 
 



 
 

Fig. 7 Mapa de qualidade ambiental 
 

Destaca-se que as regiões do interior do PMSA apresentaram qualidade ambiental 
classificadas, predominantemente, como “bom” e “muito bom”. O Córrego da Mata é o 
principal recurso hídrico do parque e merece investigações e pesquisas mais detalhadas, que 
mensurem de forma mais precisa os impactos sobre sua rede de drenagem e biota, com foco 
para disponibilidade e qualidade de suas águas. Seriam pertinentes análises de qualidade da 
água em diferentes pontos do vale fluvial, levantamentos de espécies da fauna e flora, 
estudos sobre os tipos de solos e ensaios de infiltração como foco para identificação de fontes 
pontuais e difusas de contaminação e, também, para os tipos de contaminantes.  
 
4 Considerações finais 
 
A análise dos resultados permitiu a identificação de diferentes tipos de uso e ocupação das 
terras da área de estudo, assim como, diferenças entre as intensidades de uso. A utilização 
dos dados da PNAD para elaboração dos índices permitiu a identificação de três aspectos 
principais: diferenças entre a distribuição da população na área de estudo; diferenças na 
distribuição de infraestrutura relacionada ao saneamento básico, como disponibilidade de 
rede de coleta de esgoto e lixo; diferenças no acesso à rede de abastecimento de água tratada. 
 
Essas diferenças identificadas implicam, direta e indiretamente, na qualidade ambiental da 
área de estudo. Apesar da maioria dos domicílios possuírem serviço público de coleta de 
lixo, o cenário que predomina é de utilização cisternas para captação de água ao mesmo 
tempo que são usadas fossas rudimentares para disposição do esgoto, o que pode aumentar 
o risco a disseminação de doenças, comprometendo a saúde da população. Assim, é preciso 



considerar que a expansão urbana que aflige o entorno do PMSA não ocorre a partir de um 
planejamento territorial necessário para a manutenção da qualidade ambiental da UC, já que 
os loteamentos existentes e os novos não contam com a infraestrutura de saneamento básico 
adequada para garantir a conservação dos recursos naturais. 
 
O mapa de qualidade ambiental pode oferecer um norte a interessados na gestão dos recursos 
naturais da área de estudo e, também, a futuras pesquisas. Seria de extrema pertinência a 
verticalização de investigações em cada uma das unidades da paisagem identificadas o que 
poderia conduzir a detalhes ambientais que escaparam ao escopo do presente estudo. 
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