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RESUMO: O presente trabalho procurou discutir os principais impactos socioambientais 

decorrentes da ocupação das margens do Córrego Machambombo, em Uruaçu-GO. Foi possível 

constatar a partir dos trabalhos de campo que há moradias em locais de APP ao longo do córrego, 

além de uma parca mata ciliar e processos erosivos do córrego e de algumas consequências 

como a parca mata ciliar e processos erosivos destacados foi feito um levantamento do histórico 

de ocupação da área. Foram aplicados questionários e feitas entrevistas com alguns moradores 

para construir um perfil socioeconômico das famílias que vivem na margem do córrego e para 

compreender a relação dessas habitações com o poder público.  Foi possível perceber algumas 

contradições do processo de ocupação das áreas em estudo, notadamente relacionadas a 

questões legais. 

PALAVRAS-CHAVE: impactos socioambientais; ocupações de APPs; urbanização; legislação 

ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mau uso dos solos é uma prática realizada há muito tempo, o que reflete diretamente 

nos aspectos socioeconômicos da comunidade. A ocupação das margens dos cursos d’água leva 
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a uma série de problemas ambientais como: a retirada da vegetação (mata ciliar); assoreamento; 

poluição química das águas; além da população ocupante ficar expostas aos riscos de 

deslizamentos de terra e enchentes. 

Além dos problemas ambientais apresentados, essas habitações também geram 

problemas sociais, pois, à medida sociedade se desenvolve consequentemente a produção 

espacial também se desenvolve. Assim, indivíduos pertencentes à classe media alta e alta 

acabam possuindo fácil acesso à infraestrutura e localização de qualidade. Enquanto que, a 

classe media baixa, baixa e extrema pobreza, se abrigam em locais sem condições necessárias 

para uma ocupação regular (periferias, encostas de morros, fundo de vales e outros). 

A sociedade contemporânea capitalista caracteriza-se por forte desigualdade e exclusão 

social, onde poucos indivíduos possuem meios para usufruir de bens necessários para uma 

habitação digna. Isso resulta na criação de assentamentos irregulares que não respeitam a 

legislação urbanística e ambiental vigente em cada cidade (Plano Diretor), levando a um 

desequilíbrio nas atividades de preservação do meio natural. 

A Geografia tem grande interesse não só em identificar esses impactos socioambientais, 

mas também em analisar quais os efeitos e as respostas da soma entre a construção civil e o 

meio ambiente. Além disso, as pesquisas que procuram discutir a questão da ocupação em áreas 

urbanas vinculadas aos fundos de vale tem contribuído para uma reflexão que envolve a tomada 

de decisões voltada para Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e os córregos, na busca de 

uma maior preservação ambiental. 

O Córrego Machambombo, situado no Município de Uruaçu-GO, é palco desses impactos, 

uma vez que, as margens do córrego são ocupadas por residenciais e estabelecimentos 

comerciais, essa característica está presente em todo trecho urbano, sendo consideradas, 

inadequadas para este fim. 

Neste sentido, é notório que o poder público exerce grande influência na “organização”, ou 

melhor, na produção desse espaço urbano, uma vez que é responsável por disponibilizar o alvará 

de construção para qualquer tipo de edificação; para isso, é necessário que a obra cumpra todos 

os quesitos presentes nas normas e leis municipais e ambientas (Plano Diretor, Código de Obras 

Municipal e Lei Orgânica), como obedecer aos afastamentos mínimos em relação as margens dos 

cursos hídricos, e desmatamento das matas ciliares. Contudo, observa-se que muitas dessas 

obras, mesmo possuindo a documentação necessária, localizam-se em áreas irregulares. 

Toda essa problemática nos levou a elaboração desse projeto de pesquisa, que buscou 

compreender os principais impactos socioambientais da ocupação das margens do Córrego 

Machambombo. Para isso foi realizado um estudo empírico e teórico na busca de identificar e 

analisar em primeiro lugar, quais as principais consequências da ocupação em áreas de APP; em 

segundo lugar, quais os possíveis risca os moradores estão sujeitos; em terceiro lugar, qual a 
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situação legal desses imóveis frente as autoridades; e quais as medidas adotadas pelas 

autoridades para minimizar tais impactos que interferem diretamente na sociedade. 

Para a obtenção de possíveis respostas a essas questões foram aplicados 16 

questionários socioeconômicos aos moradores da área em estudo, o que permitiu a construção do 

perfil socioeconômico desses indivíduos. Além dos questionários socioeconômicos, foram 

realizadas entrevistas com integrantes de algumas famílias que haviam respondido ao 

questionário – amostra de 25 % do total de famílias às quais foram aplicados os questionários – 

além do levantamento e pesquisa bibliográfica na literatura científica que trata do tema em estudo.  

Na busca por respostas às questões centrais desse estudo e por meio dos procedimentos 

metodológicos citados foi possível discutir e analisar nosso objeto de estudo por meio dos tópicos 

a seguir.  

 

2. HABITANTES DAS MARGENS E/OU À MARGEM 

 

A ocupação em áreas de risco ou em Áreas de Preservação Permanentes é uma prática 

que, a cada dia se torna mais comum. Isso tem gerado a necessidade da criação de leis, cada vez 

mais rigorosas, no que diz respeito à preservação dos recursos hídricos (rios, lagos, lagoas, 

córregos e outros corpos d’água). Para minimizar os impactos causados por tais habitações, 

autoridades criam essas leis, a fim de gerar uma maior organização do espaço urbano. 

Para que isso seja possível é necessário que haja a colaboração da sociedade civil, 

enquanto cidadãos, o comprometimento das autoridades com a criação de políticas públicas de 

preservação, a aplicação destas e a fiscalização das obras, com o objetivo de suprir as 

necessidades da sociedade de forma consciente e sustentável, conservando as áreas de 

preservação permanente.  

Para melhor compreensão dos fenômenos presentes nas áreas em estudo, foram 

analisados diversos conceitos relacionados à questões socioeconômicas e a aspectos físicos ou 

naturais. Esses conceitos foram divididos em três grupos: socioeconômicos, legislativos e 

ambientais. 

 

2.1 Dos aspectos socioeconômicos 

 

Conforme Nascente (2007, p. 2) a urbanização desenfreada, resultado do êxodo rural, 

culminou na falta de infraestrutura em boa parte das cidades brasileiras, que passaram a receber 

a cada dia um imenso contingente de pessoas, isso tem contribuído na degradação do ambiente, 

principalmente em áreas de fundo de vale, onde é possível observar o acúmulo de lixo, tanto no 

córrego quanto nas ruas, isso tem ocasionado impactos no ambiente urbano resultando em  
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pontos de alagamentos, devido à obstrução dos canais de escoamento das águas pluviais 

associados a ineficiência de um sistema de drenagem urbano. Isso leva os indivíduos a 

cometerem inúmeras irregularidades, violando leis e normas. Contudo, grande parte da população 

não possui o conhecimento das consequências do descumprimento dessas leis (Plano Diretor, 

Código de Obras e Código Florestal). 

A má distribuição de renda contribui significativamente para a apropriação das APP’s, que 

em sua maioria são ocupadas por indivíduos de classes média baixa e baixa, embora haja casos 

de condomínios de luxo em iguais situações. Essa ocupação ocorre, principalmente, pela falta de 

áreas de baixo custo, que sejam acessíveis aos moradores e que contemplem elementos básicos 

necessários para uma habitação, como, saneamento básico e eletricidade, além do acesso a 

equipamentos e serviços públicos. 

No que se refere à habitação Corrêa (1989, p. 29) afirma que: 

A habitação é um desses bens cujo acesso é seletivo: parcela enorme da 
população não tem acesso, quer dizer, não possuem renda para pagar um aluguel 
de uma habitação decente e, muito menos, de comprar um imóvel. Esse é um dos 
mais significativos sintomas de exclusão que, no entanto, não ocorre 
isoladamente: correlatos a ela estão a subnutrição, as doenças, o baixo nível de 
escolaridade, o desemprego ou o subemprego e mesmo o emprego mal-
remunerado.  
 

 Sendo assim os aspectos socioeconômicos podem causar ou influenciar às ocupações de 

margens de cursos hídricos, sendo um condicionante principal ou secundário. Para seguir esse 

estudo buscaremos analisar os aspectos legais. 

 

2.2. Dos aspectos legais 

 

Com o intuito de compreender melhor o processo de ocupação de margens de cursos 

d'água é necessário estabelecer o que são as APP’s e para que servem. Para isso, tomaremos 

como base o art. 3 inciso II da Lei nº 12.651/12, assim, a define: 

 

“Áreas de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegura o bem-estar das populações humanas”. 
 

O novo código florestal brasileiro estabelecido pela mesma lei nº 12.651, de 25 de maio de 

2012, alterado pela lei nº 12.727/12, que regulamenta o parcelamento do solo e delimita a 

distância mínima para construções próximas a mananciais, trata sobre essas áreas de 

preservação permanente. Esta, em seu capítulo II, art. 4, inciso I, define que as faixas marginais 

de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular devem conter largura 

mínima de 30 (trinta) metros, para cursos d’água natural de menos de 10 (dez) metros de largura, 
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variando até 500 (quinhentos) metros, para cursos d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros. 

O objetivo principal da implantação do código florestal é o aumento da conscientização 

coletiva sobre a importância das APP’s, das matas ciliares, das nascentes e dos mananciais, para, 

deste modo, gerar uma diminuição dos impactos ambientais causados por ações antrópicas. 

Outra lei que rege as APP's e a conservação ambiental é a Lei nº 9.985/2000 – Lei que 

regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências – que, em seu art. 

2º, inciso II, diz que a conservação da natureza se configura como: 

 

“O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 
natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 
atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e 
aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em 
geral.” 
 

 Isto é, a forma com que o ser humano utiliza o meio natural deve visar o bem comum. 

Para isso, deve-se cuidar para que os impactos causados por moradias irregulares ou mau uso 

dos solos não gerem danos permanentes ao meio ambiente, bem como não afetem a vida e a 

dignidade dos indivíduos que as habitam. 

 De maneira geral, ao analisarmos as leis relacionadas às questões ambientais, é possível 

observar o quão importante se tornou, no decorrer do tempo, o conceito de sustentabilidade. 

 Visto isso, para o bom uso dos cursos hídricos, é necessário que haja um consenso mínimo 

entre as leis e ações ambientais, de modo que, estas questões passem a ser analisadas seguindo 

as exigências do desenvolvimento econômico e sustentável, além do cumprimento das leis 

apresentadas. Assim, será necessário que, não só as autoridades, mas todos os indivíduos, 

enquanto habitantes de tais áreas, passem a agir em conjunto, remodelando atitudes prejudiciais 

ao meio ambiente. A partir disso seria possível reduzir também os impactos sociais e ambientais 

dos processos de ocupação das margens de cursos hídricos, o que será melhor discutido no 

tópico a seguir. 

 

2.3. Dos impactos ambientais 

 

Segundo o Artigo 1º da Resolução nº 1/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), impacto ambiental pode ser considerado como: 

 

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e 
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o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; a 
qualidade dos recursos ambientais”. 
 

 Deste modo, a ocupação das margens de córregos é causador de muitos impactos 

ambientais. O primeiro e mais agravante é a retirada da mata ciliar, depois a impermeabilização 

do solo, assoreamento, além da poluição dos cursos hídricos. 

 

“A mata ciliar é uma das formações vegetais mais importantes para a preservação 
da vida e da natureza. O próprio nome já indica isso: assim como os cílios 
protegem nossos olhos, a mata ciliar serve de proteção aos rios e córregos. 
Simplificadamente, pode-se dizer que a mata ciliar é a formação vegetal que 
cresce às margens dos cursos d'água” (MACIAS, 2013). 
 

 A impermeabilização do solo ocorre por diversos fatores, como a construção de edifícios e a 

pavimentação dos centros urbanos, assim não é possível reabastecer o lençol freático, pois não 

há meio da água adentrar o solo, ocasionando o surgimento ou propagação de erosões devido ao 

aumento do volume do escoamento superficial (enxurradas). Uma vez que o lençol não é 

reabastecido, os cursos hídricos das proximidades secam ou tem suas vazões alteradas.  

 Com a erosão, a quantidade de sedimentos depositados na calha do rio também aumenta, 

causando o assoreamento do mesmo. Este fenômeno é natural, ou seja, ocorre independente das 

ações antrópicas. Porém, a ação humana intensifica ou acelera esse processo. Desta forma, 

muitos cursos d’água podem vir a desaparecer, uma vez que os depósitos acumulados se 

tornaram muito maiores que a calha do rio. 

 Nas enxurradas estão presentes todos os tipos de resíduos existentes no meio urbano; em 

cidades que não possuem um sistema de coleta adequado, essa água fica, ainda mais poluída, 

potencializando os impactos ambientais ao ser depositada em cursos hídricos. 

 Além dos impactos apresentados, a ocupação dessas áreas gera impactos socioambientais 

que, segundo Coelho (2009), são resultantes de mudanças sociais e ecológicas, estimuladas 

pelos impulsos das relações entre forças externas e internas à unidade espacial, ecológica, 

histórica ou socialmente determinada, incidindo diferencialmente, alterando as estruturas das 

classes sociais e reestruturando o espaço geográfico. 

 

3. HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DAS MARGENS DO MACHAMBOMBO 

 

Desde as primeiras civilizações, o desenvolvimento de um povoado dá-se as margens de 

cursos hídricos. Esta prática decorre das necessidades humanas, como agricultura e a pecuária, 

elementos essenciais para a sobrevivência em comunidade. A idealização da cidade Uruaçu 

contempla essas mesmas características, como apresentado por Gandara (2004), em sua obra 

“Uruaçu: Cidade-Beira, Cidade-Fronteira (1910-1960)”.  
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Segundo Gandara, a região de Uruaçu está localizada na porção de terra situada: “No 

antigo Médio Norte, hoje Norte de Goiás. Sua posição geográfica fica situada entre a Latitude (S) 

14° 31’ 30” e Longitude (W) 49° 04’ 59”. Sua altitude é de 450 metros acima do nível do mar […]. A 

superfície do território municipal era de 22.307 quilômetros quadrados.” (2004, p 46). Seu 

surgimento está ligado a uma série de fatos históricos que culminaram na cidade que conhecemos 

hoje. Para entender melhor tudo isso retomaremos um pouco da história do Estado de Goiás. 

O desenvolvimento do estado de Goiás se deu, principalmente, com a “Marcha para 

Oeste”, que consistia em uma campanha de desbravamento de vastas regiões do centro-oeste 

baiano, sul-mato-grossense, áreas do Tocantins e Pará, além dos cerrados goianos, implantando 

novas tecnologias produtivas, o que levou a um crescimento desordenado do espaço urbano. 

Porém, tudo começa a busca por ouro e metais preciosos encampada pelos bandeirantes. 

Por meio das bandeiras foi possível o desbravamento e o desenvolvimento de Goiás, que 

inicialmente era chamado de “Minas de Goiás”, onde foram implantadas minas de extração de 

ouro e outros metais preciosos. Com o passar do tempo a então Capitania foi se desenvolvendo 

incorporando outras atividades econômicas importantes. Os tropeiros, por sua, que abasteciam as 

zonas de mineração de carne, couro e outros produtos importantes da época, tiveram papel 

importante na constituição do Estado de Goiás que conhecemos, fortalecendo a economia e 

dando a sustentação da atividade mineradora. (CHAVEIRO. 2004). 

Partindo dessa visão inicial de desenvolvimento de Goiás podemos entender melhor o 

surgimento de Uruaçu. Em seu processo de crescimento e desenvolvimento, a cidade de Uruaçu 

foi alvo de migração de muitos trabalhadores, uma vez que com a abertura de empresas e firmas 

para melhoria da infraestrutura, com destaque para a construção da BR-153, houve uma demanda 

maior por mão-de-obra, atraindo indivíduos das regiões próximas, e até mesmo de outros estados. 

Contudo, sua origem ao início do século XX. Em virtude de intrigas políticas na cidade de São 

José do Tocantins, atual Niquelândia, e ‘revelações divinas concedidas pela Senhora Santana’, o 

Coronel Gaspar Fernandes de Carvalho foi levado a se mudar para a região com seus familiares e 

empregados, a fim de fundar um novo assentamento. Gaspar almejava exercer seu “poder” sem 

interferências externas. Assim, para consolidar seus objetivos, o Coronel compra a fazenda 

Machambombo, dando início a Vila Santana, atual Uruaçu. (GANDARA, 2004). 

 A primeira casa de telhas da região encontrava-se às margens do córrego Machambombo, 

que oferecia as condições básicas necessárias para a instalação da sede da fazenda, do mesmo 

modo, para as residências dos filhos do Coronel, além da capela Santana. Assim, perceber-se a 

importância histórica e cultural do córrego para o processo de urbanização da cidade de Uruaçu, 

bem como nota-se que desde o surgimento da cidade o córrego vem sendo transformado. 

Visando o crescimento demográfico, a família Fernandes de Carvalho realizou uma doação 

de porções de terras à sua instituição religiosa (Igreja Católica), para que fosse construída uma 
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capela em louvor de Senhora Santana, a atual padroeira da cidade. A partir de então, como 

esperado, houve uma expansão das fronteiras da vila, elevando seu status ao de distrito. 

Com o fim da Ditadura Militar e a implantação efetiva da República, a região passou por 

um processo de desenvolvimento econômico, atraindo imigrantes de várias regiões do país. Esses 

indivíduos buscavam oportunidades de trabalho e melhores condições de vida e habitação. Para 

finalmente tornar-se um município, Uruaçu desenvolveu sua infraestrutura, criando novas 

rodovias, pontes e pista de pouso para viabilizar o acesso à localidade. 

Todas as edificações da região se serviam das águas do ribeirão. Assim, a expansão 

territorial urbana direcionou-se para o córrego, deste modo, a degradação do mesmo ocorreu de 

forma proporcional ao desenvolvimento da cidade; com poucas décadas, já não era mais possível 

visualizar o deslumbrante panorama que tiveram os fundadores do município. 

A imensidão dos impactos ambientais e também sociais decorre dos primórdios do 

processo de ocupação. Na época de seu surgimento, os cidadãos não possuíam essa consciência 

voltada para as questões ambientais, muito menos que essas atitudes acarretariam problemas 

sociais para as futuras comunidades das quais seus filhos, netos e bisnetos poderiam participar. 

 

4. OCUPAÇÃO DAS MARGNES DO MACHAMBOMBO NA VISÃO DOS MORADORES 

 

Para o levantamento de dados necessários para compreender esses fenômenos de 

ocupação, foram aplicados 16 questionários socioeconômicos aos moradores das áreas próximas 

as margens do Córrego Machambombo. A partir das entrevistas com os moradores, visto que 

estas foram feitas com apenas 25% dos indivíduos que se dispuseram a responder os 

questionários, foi possível observar os principais motivos que os levaram a realizar as ocupações 

nos fundos de vale onde se encontra o Córrego, assim 75% dos casos analisados, provem da 

busca por emprego, melhorias financeiras e o fácil acesso, ou seja, o baixo custo do terreno. Esta 

informação pode ser confirmada pela fala de um dos entrevistados: 

 

“-- Porque tinha muito parente da gente aqui, os irmão da minha mãe trouxeram a 
gente pra cá. E foi quando começou o serviço lá em Niquelândia, ai meu pai foi 
trabalhar lá, a gente veio mora aqui, quando começou a CODEMI”. (Ent.2) 

 

 A aplicação de questionários e entrevistas permitiu coletar dados socioeconômicos (renda 

per capita e renda familiar) sendo possível traçar um perfil socioeconômico da população 

ocupante da área de estudo. Constatou-se que aproximadamente 56% das famílias pertencem a 

classe baixa, 38% a classe média baixa e 6% pertencem a classe média alta – classificação 

elaborada com base nos critérios utilizados pelo governo federal para estratificação por renda. É 

possível afirmar com esses dados, que essas áreas são ocupadas, principalmente, por famílias de 
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classe baixa, ou seja, vivem em uma situação economicamente instável, e escolheram esses 

locais pelo fato de estarem próximos ao centro urbano da cidade e devido ao fácil acesso a 

equipamentos públicos e setores de serviços. 

 Essas ocupações, causaram e ainda causam uma série de impactos ambientais, 

especialmente, em períodos de chuva, causando erosões, fortes enxurradas, aumento da poluição 

das águas, alagamentos, além de outros problemas observados.  

 

“…ela (a água) desce e entra nessa casa ai, naquela casa se a gente num tampa 

ela entra lá dentro...” (Ent.4) 

 

Também foi perceptível a irrelevância dada a preservação do córrego, uma vez que muitos 

habitantes depositam resíduos prejudiciais e poluentes.  

 

“…o que faz prejudicar aqui é as pessoas… vão e joga carniça lá, cachorro morto, 

é galinha morta e ai fica fedendo. Joga até pedaço de boi sei lá, sei que fica a 

maió carniça, só isso. Joga muito lixo, tem gente que joga muito lixo lá nas berada 

da ponte ai. Ai o problema dele é só fedê mesmo porque ai o povo joga coisa né, 

num respeita.” (Ent.2) 

 

 Com a análise das entrevistas verificou-se certo desconhecimento de questões legais 

ligadas ao meio ambiente, pois todos os entrevistados afirmaram que o fato de residirem em 

APP’s não resulta em nenhum tipo de impacto ambiental ao córrego. Enquanto que, a existência 

de sua edificação no local já é uma violação das leis ambientais e resulta nesses impactos que 

afetam diretamente o córrego, como a retirada da mata ciliar. 

 Além dos impactos já citados, essas habitações resultam em impactos socioambientais que 

afetam o meio ambiente diretamente tanto quanto, de forma indireta, por exemplo, o 

assoreamento do manancial. Santos Junior [et. al] (2012) em estudo de caso sobre a urbanização 

e os impactos ambientais em um bairro da cidade de Buritizeiros-MG destaca que o grande aporte 

de sedimentos transportados pelo escoamento superficial acaba seguindo em direção as partes 

mais baixas do bairro é acumulando na cabeceira da vereda; sendo o fluxo da água concentrado 

por tubulação de águas pluviais advindos dos bairros a montantes, o que ocasiona o 

aparecimento de voçorocas ao longo do bairro. Situações semelhantes são visíveis a partir do 

processo de ocupação das margens do Córrego Machambombo. 

 Esses impactos socioambientais indiretos podem ser confirmados por um dos entrevistados 

que relata o que acontece, na área em que reside, nos períodos de chuva.  
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“…a água escoa por detrás das casas e desce, tem uma grota lá no quintal e de lá 
ela vai pro córgo. Ela caça lugar ai e passa […] ai passa uma grota ai a água 
desce lá e vai pra grota, da grota cai nesse córgo ai.” (Ent.1) 
 

 Acerca da área em estudo, também foi possível verificar desfalques na infraestrutura local. 

As ruas apresentam muitos buracos com sinais evidentes de deslizamentos de terra e formação 

de sulcos e ravinas, como mostra a figura 1.  

 

Figura 1: Erosões a partir da ocupação das margens do Córrego Machambombo 

 

Fonte: Hugo D’ Avila Sperb (2016) 

 

Observou-se também a destruição parcial de algumas pontes no local, apresentadas na 

figura 2. 

Figura 2: Fragmentos de pontes 

Fonte: Hugo D’ Avila Sperb (2016) 

 

Esses desfalques na infraestrutura são consequências do mau planejamento do espaço 

urbano que decorre, como visto, desde a fundação da cidade. Esse planejamento segundo Santos 

Junior (2012), “é de fundamental importância para que não haja a degradação dos recursos 

naturais e que os problemas no espaço urbano não interfiram na qualidade de vida da população 

local.” 
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Além do mau planejamento da área, ocorrem casos de apropriação de terrenos, muitas 

vezes irregulares, não possuindo todos os documentos necessários para a construção em 

determinado local. Em 50% dos casos analisados os proprietários não possuíam a escritura, 

apenas o recibo de compra do imóvel. Já os outros 50% tinham em mãos a escritura e os demais 

documentos, mesmo estando em uma área que, por lei, não deveria ser ocupada. Confirma-se 

assim, que a fiscalização na cidade de Uruaçu é precária, ou até mesmo inexistente, uma vez 

que, existem ocupações residenciais e comerciais nessas áreas, causando uma série de danos ao 

córrego. 

Como é possível notar na fala de um dos entrevistados, os impactos são muitos, apesar de 

alguns moradores não conseguir entender sua gravidade.  

 

Eu vô te falar uma coisa meu filho, esse coitado desse córgo aqui é prejudicado 
muito antes de eu vir pra cá. Porque desdo nascente dele, de lá pra cá, só recebe 
o que não presta. Quando eu cheguei aqui ele já tava bagunçado. Óia pra ocê vê, 
o Pranalto, Banco do Brasil é tudo é na beira do córgo. É uai, num tem jeito. É 
tudo uai é a cidade inteira. Mas eu vô falar pro cê, prejudicar esse córgo é muito 
difícil num prejudicar. 

 

 Com base na discussão realizada até aqui buscaremos traçar algumas considerações a 

respeito do caso estudado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme foi possível constatar a partir dessa pesquisa, que tinha por objetivo compreender 

os impactos socioambientais das ocupações às margens do Córrego Machambombo, no 

Município de Uruaçu-GO, tais ocupações, das mais antigas às mais recentes, causam uma série 

de impactos socioambientais. Esses impactos são resultados da ação antrópica mau ou não 

planejada ao longo do tempo, remontando o próprio surgimento da cidade, que já se dá às 

margens do córrego. 

. Essas ações, além de infligirem leis, afetam diretamente a dinâmica natural do córrego, 

culminando em danos a própria população que ali vive. 

 O espaço urbano da cidade de Uruaçu se desenvolveu às margens do Córrego 

Machambombo, assim, a sua degradação aumentou de forma proporcional a expansão territorial  

da cidade. Diante da urbanização do município nas últimas décadas, o processo de migração 

aumentou significativamente, motivado pela busca de melhores condições de vida e oferta de 

emprego, como observado através de informações obtidas a partir da aplicação de questionários e 

entrevistas aos moradores da região em estudo. Fundamentado nesses dados, traçou-se o perfil 

de ocupação da população local, constatando o predomínio de indivíduos da classe baixa, 

confirmando assim, a desigualdade social como fator importante para as ocupações em estudo. 
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 Dentre os impactos socioambientais observados, destacou-se a retirada da mata ciliar para a 

construção, ocasionando deslizamentos de terra, devido a sobrecarga do solo e a retirada da 

vegetação. Também observou-se a impermeabilização do solo com a construção de edifícios e 

ruas; e de mesmo modo, a canalização de parte do córrego e o despejo no manancial das galerias 

de captação das águas pluviais. Essa água canalizada contém uma grande quantidade de 

resíduos sólidos que levam ao assoreamento do córrego, além da formação de erosões e outros 

efeitos físicos, em consequência do aumento da velocidade e volume do despejo. 

 Mesmo estando em áreas de preservação permanente os proprietários da região detinham 

todas as documentações que asseguram o direito à propriedade (contrato de compra e venda 

e/ou escritura de registro do imóvel). Assim, observa-se uma contradição na ação da prefeitura 

frente a liberação destes imóveis, uma vez que segundo a legislação ambiental vigente, não deve 

conter qualquer tipo de construção dentro dos limites estabelecidos pela mesma, pois este é 

destinado a mata ciliar, sendo, portanto, uma Área do Preservação Permanente. 

 Ademais, foi perceptível um desconhecimento dos moradores em relação aos danos 

gerados por sua habitação em APP, dado confirmado em 100% dos casos. Todos os entrevistados 

afirmaram que não considera que haja dano algum ao córrego, tampouco a sua residência o fato 

de ocuparem as margens de um córrego. Contudo, foi possível observar inúmeras patologias na 

estrutura das edificações e mesmo na própria calha do córrego em consequência direta da ação 

antrópica. 

 Ficou claro que a maioria dos moradores não tem intenção de habitar outras áreas do 

município, em virtude do fácil acesso a equipamentos públicos e atendimento as necessidades 

básicas, como banco, escola, mercado e postos de saúde que sua localização atual lhes 

proporciona. Dessa forma, seguem os impactos sociambientais nas ocupações às margens do 

córrego Machambombo, tanto por falta de compreensão – conscientização – dos moradores, 

como por falta de atuação direta do poder público para minimizar tais impactos. 

 Esperamos com esse estudo acrescentar elementos para o debate sobre os impactos 

socioambientais em áreas urbanas, em especial em cidades pequenas cujos estudos desses 

fenômenos são menos discutidos. Esperamos ainda acrescentar informações sobre a atual 

situação da área estudada, para quem sabe contribuir com possíveis mudanças da realidade 

local. Se conseguirmos fazer a população e o poder público, pelo menos por um instante, voltar 

seus olhares para o problema que, a nosso ver, é evidente nosso trabalho já terá valido a pena. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS 

 

COELHO, M.C.N. Impactos ambientais em áreas urbanas – Teorias, Conceitos e Métodos de 
Pesquisa. In: GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B.C. (Org.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2009. 416p.  



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 403 

 
CHAVEIRO, E. F. A urbanização do sertão goiano e a criação de Goiânia. In: GOMES, H. 
(Org.) O espaço goiano: abordagens geográficas. Goiânia-GO: Associação dos Geógrafos 

Brasileiros, 2004. 

CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1989.  

GANDARA, G. S. Uruaçu: cidade beira, cidade fronteira (1910-1960). Goiânia-GO: Ed. 

Mestrado em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2004.  

FONTOURA, L. N. J. Planejamento urbano-ambiental: o uso e ocupação do solo no Distrito 
Federal. In: Revista on-line IPOG Especialize, jul. Brasília-DF, 2013. 

GOMES, P. L. S. Impactos ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo no entorno da 
Av. Independência entre o Projeto Ação Metrópole (Belém-PA). Trabalho de conclusão de 

curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade da Amazônia, Belém, 2012. 

GUEDES, M. S.; PASQUALETTO, A. Avaliação dos impactos ambientais no Parque Botafogo 
Goiânia – GO. 2007. Disponível em: 

http://www.pucgoias.edu.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/AVALIA%C3%87%C3%83O%
20DOS%20IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20NO%20PARQUE%20BOTAFOGO,%20GOI%C3%8
2%E2%80%A6.pdf Acessado em: 20/03/2016. 

MACIAS, L. C. de S. Cadastro ambiental rural – CAR: Carater declaratório e de âmbito 
estadual obrigatório em propriedade rural. In: Revista Brasileira de Ciências da Amazônia, v2, 

n1 – 2013. 

NASCIMENTO, A. S. Impactos ambientais e expansão urbana nas cabeceiras de drenagem 
do Córrego Catingueiro, Anápolis-GO. In: Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 

– 20 a 26 de março – Universidade de São Paulo,  2005. 

NASCENTE, J. P. C.; FERREIRA, O. M. Impactos sócio-ambientais provocados pelas 
ocupações irregulares do solo urbano: estudo de caso do Loteamento Serra Azul. 2007. 
Disponível em: 
http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/arquivosupload/36/file/impactos%20s%C3%93cio-
ambientais%20provocados%20pelas%20ocupa%C3%87%C3%95es%20irregulares.pdf. Acessado 
em: 10/11/2015. 

RESOLUÇÕES DO CONAMA: RESOLUÇÕES VIGENTESPUBLICADAS ENTRE 1984 E 2012. 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Brasília, MMA: 2012. 

FERREIRA1, D. F.; SAMPAIO, F. E.; SILVA, R. V. C. Impactos sócio-ambientais provocados 
pelas ocupações irregulares em áreas de interesse ambiental – Goiânia-GO. 2003 (Artigo 
Científico). Disponível em: http://www2.ucg.br/nupenge/pdf/. Acesso em: 12/09/2015. 

SANTOS JÚNIOR, A. G. J.; SILVA, D. F. ; CAMARGO, A. C. S. ; SANTOS, A. S. . A urbanização e 
os impactos ambientais: o caso do Bairro Jardim dos Buritis, Buritizeiro -MG. In: Anais - II 
Colóquio Cidade e Região, Montes Claros, 2012. 

VALLE JR., R. F. Diagnóstico de áreas de risco de erosão e conflito de uso dos solos na 
Bacia do Rio Uberaba. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias  – Jaboticabal, 2008.  

 

http://www.pucgoias.edu.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/AVALIAÇÃO%20DOS%20IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20NO%20PARQUE%20BOTAFOGO,%20GOIÂ….pdf
http://www.pucgoias.edu.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/AVALIAÇÃO%20DOS%20IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20NO%20PARQUE%20BOTAFOGO,%20GOIÂ….pdf
http://www.pucgoias.edu.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/AVALIAÇÃO%20DOS%20IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20NO%20PARQUE%20BOTAFOGO,%20GOIÂ….pdf
http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/arquivosupload/36/file/impactos%20sÓcio-ambientais%20provocados%20pelas%20ocupaÇÕes%20irregulares.pdf
http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/arquivosupload/36/file/impactos%20sÓcio-ambientais%20provocados%20pelas%20ocupaÇÕes%20irregulares.pdf
http://www2.ucg.br/nupenge/pdf/

