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1. INTRODUÇÃO 

 Este ensaio é parte do relatório parcial da pesquisa “Diagnóstico e Monitoramento 

Sócio-Ambiental de Catalão (GO) e Entorno”. Abordar-se-à forma de interação entre homem 

x natureza e como essa dinâmica produz e reproduz o espaço urbano. O objeto de estudo é 

a cidade de Catalão, onde analisaremos o processo de crescimento e os impactos sociais e 

ambientais decorrentes. 

Não se sabe ao certo como surgiu a cidade de Catalão. A história oficial diz que 

Catalão originou-se das Entaradas e Bandeiras que penetravam pelo interior do país para 

capturar mão-de-obra indígena e buscar riquezas minerais, seguindo as exigências da 

Coroa Portuguesa. Uma dessas comitivas, comandada por Bartolomeu Bueno da Silva 

Filho, atravessou o Rio Paranaíba, abrindo passagem e que depois prosseguiu viagens 

pelos sertões de Goiás. Segundo alguns memorialistas, como Maria das Dores Campos, 

Cornélio Ramos, dentre outros, Catalão deve ter sido fundada em 1722, por ocasião da 

passagem de Bueno Filho, que deixou na região um dos capelões da comitiva, Frei Antônio. 

Ele, espanhol natural da Catalunha, apelidado de “Catalão”, juntamente com alguns 

companheiros, resolveu se estabelecer nas proximidades do Córrego do Almoço, com o 

objetivo de garantir alimentos para o retorno da expedição, devido a localização, a presença 

de solo fértil e água em abundância e por ser marco natural do caminho traçado pelas 

comitivas. Assim surgiu a cidade de Catalão. 
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO 

 

ORGANIZAÇÃO: J.D. LIMA – LABOGEO/UFG/CAC – 2004 

Localizada no Sudeste de Goiás, Catalão tem um elevado crescimento econômico. 

Destaca-se como ponto estratégico para os investimentos estatais e privados. Diversos 

elementos influenciaram o crescimento econômico da cidade destacando-se: a chegada da 

Estrada de Ferro no início do século XX; a construção de Goiânia (1937) e de Brasília 

(1960); a implantação da rodovia BR/050, que liga a cidade a Brasília e aos grandes centros 

de São Paulo e Minas Gerais; a GO/330 que liga Catalão a Goiânia, a exploração de 

minérios a partir da década de 1970; a modernização da agricultura a partir da década de 

1980; e as montadoras de automóveis e máquinas agrícolas nos útimos anos; Essas foram 

as principais ações que influenciaram a expansão urbana de Catalão, que se tornou o pólo 

econômico mais importante do Sudeste Goiano. 

Todavia, esse crescimento ocorreu de forma desordenada e sem planejamento, 

trazendo sérios problemas tanto de ordem ambiental quanto social, pois qualquer alteração 

no meio altera profundamente a qualidade de vida da população. O maior índice de 

crescimento do espaço urbano da cidade de Catalão se deu com a exploração (década de 

1970), de áreas de minerais no município, passando a ser extraídas com a instalação das 

primeiras indústrias mineradoras. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE –, a cidade de Catalão conheceu a partir de 1970 um aumento da 
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população urbana em detrimento da população rural, à medida em que as atividades 

comerciais e industriais se fixaram, conforme podemos observar no quadro que se segue: 

TABELA 01 - POPULAÇÃO DE CATALÃO/GO (1950 a 2000). 

ANO POPULAÇÃO 
TOTAL 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

TOTAL 

 

 

30.652 

26.098 

27.390 

39.194 

54.486 

60.486 

64.347 

 

7.452 

11.435 

15.384 

30.708 

48.493 

54.101 

51.826 

 

 

23.200 

14.464 

12.006 

8.486 

7.363 

6.752 

6.681 

 

Fonte: IBGE- Anuário Estatístico, 2001. 

 

As condições climáticas e ambientais de cidades de porte médio em Goiás, como 

Catalão, ainda não são adequadamente pesquisadas de maneira que se possa determinar o 

impacto da ação humana no espaço urbano. Isso dificulta a elaboração de políticas de 

(re)ordenamento da malha urbana, bem como não permite a elaboração de programas 

voltados para a melhoria das condições de qualidade de vida da população, quando se trata, 

por exemplo, de investigar os níveis de poluição do ar e da água, dentre outros. Assim, a 

pesquisa tem como objetivo elaborar um diagnóstico das principais áreas sujeitas a 

degradação, e, em seguida, mapeá-las e identificá-las com o intuito de apontar as ações 

mitigadoras. 

2. A RELAÇÃO HOMEM X NATUREZA 

As relações entre os homens são relações sociais, e, ao produzir o homem produz o 

espaço, o que condiciona a reprodução do espaço. O homem na atualidade tem cada vez 

mais interagido com a natureza e com os outros homens. Assim sendo, é papel da 

Geografia estudar essas inter-relações, e intervir, buscando soluções para melhorar a 

vivência do homem no meio. É, portanto, de interesse da Geografia apreender como cada 

sociedade estrutura e organiza o espaço físico-territorial em face das imposições do meio 

natural, da capacidade da técnica, do poder econômico e dos valores sócio-culturais. As 

atividades humanas na natureza têm alterado profundamente, nos vários momentos 

históricos, o clima, o solo, e, com isso, a sociedade. Dessa forma, a Geografia é chamada a 

entender essas relações e intervir, questionando as formas de uso do território. 
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A relação homem-natureza no uso e domínio do território é diferente nos vários 

momentos históricos e varia entre regiões e culturas (DREW, 1998), sendo necessário a 

periodização no estudo do uso do território (SANTOS & SILVEIRA, 2000). Ainda segundo 

Drew (1998), o homem não é uma criatura racional, embora haja quem pense o contrário. 

Se o homem não é um ser racional, ao mesmo tempo ele também não é irracional, já que a 

irracionalidade impõe uma dinâmica natural não prejudicial ao meio. A exemplo disso podem 

ser citados os animais, que não premeditam suas ações, agem por instinto sem prejudicar o 

seu habitat. 

Quando o homem provoca uma alteração no ambiente, visa normalmente um fim 

imediato. Na construção de uma obra qualquer, por exemplo, os aspectos naturais são 

modificados e conseqüentemente toda a dinâmica natural pré-existente toma outras 

proporções. Podemos exemplificar tais mudanças tendo o clima como referência; a partir do 

momento em que uma região tem suas características modificadas, o microclima dessa 

região também muda, e quando essas mudanças vão sendo intensificadas, não mais 

somente o microclima é modificado, e sim, o clima da região (DREW, 1986). 

A dinâmica regional tem se transformado a cada dia, e não é mais possível analisar 

um determinado lugar de forma isolada do mundo. Para Gomes (1990), o meio ambiente 

exige de nossa parte uma visão de globalidade dos fenômenos que afetam direta e 

indiretamente o nosso habitat. Como exemplo não podemos simplesmente nos ater à 

questão da Amazônia, uma vez que a priorização de uma região ou área do território 

brasileiro, por si só, é insuficiente para combater a destruição galopante do patrimônio 

natural/cultural. O processo de mundialização se tornou tão intenso que falar em dicotomias 

como cidade/campo e industrial/agrícola pode nos conduzir a equívocos. Nesse sentido, 

Santos (1986) diz que, para que se torne possível compreender uma região, é preciso 

entender o funcionamento da economia ao nível mundial e seu rebatimento no território de 

um país, com a intermediação do Estado, das demais instituições e do conjunto de agentes 

da economia, a começar pelos seus atores hegemônicos. Estudar uma região significa 

penetrar num mar de relações, formas, funções, organizações, estruturas etc., com seus 

mais distintos níveis de interação e contradição. 

Para tratar de qualquer tipo de impacto ambiental ou de outra natureza, antes de 

tudo, é preciso ter clareza do processo global, e entender os fatos como resultado desse 

processo. Cada lugar possui suas peculiaridades, porém está condicionado muito mais às 

transformações globais do que às mudanças originadas do próprio local, conforme as 

preocupações de Harvey (1986). Dessa forma, os movimentos sociais, nesse caso 

particular, os movimentos ecológicos, devem ter clareza do processo global, e não se ater 

apenas às particularidades do local, pois todas as transformações espaciais são resultantes 

de um processo político de ordem mundial. 
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No modo capitalista de produção a natureza é subordinada a dinâmica da 

reprodução do capital, engendrando a crise ecológica. Assim, a crise ecológica coloca-nos, 

diante de uma exigência inevitável: a de colocar a ecologia na política, ou seja, introduzir 

uma dimensão ecológica no pensamento e na ação políticos. (BIHR, 1998). 

Segundo Bihr (1998), na sociedade capitalista: 

Toda luta ecológica consequente deve então situar-se em uma 

perspectiva decididamente anticapitalista: deve se propor como 

objeto final a abolição pura e simples das relações capitalistas de 

produção e de classes. Infelizmente, em seu conjunto, os 

movimentos ecológicos estão longe de chegar à uma conclusão 

como essa. (BIRH, 1998, p. 129). 

Nesse sentido, a idéia de desenvolvimento sustentável com igualdade e justiça 

social, é uma estratégia do próprio capitalismo que tenta desviar o foco de luta dos 

movimentos sociais. O capitalismo é imediatista e é necessário que o seja para a sua 

própria reprodução. Como é possível pensar em desenvolvimento sustentável com o grau 

de consumismo que se instalou na sociedade, uma sociedade que a cada dia tem novas 

“necessidades”? 

3. OS IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DA URBANIZAÇÃO DE CATALÃO (GO) 

A produção e a reprodução do espaço urbano ocorrem através dos agentes 

transformadores e consumidores do espaço, cabendo ao poder público planejar a expansão 

das cidades (tanto de ordem físico-territorial, quanto econômica, social e administrativa), e 

que esse planejamento seja gestado de forma correta. Na relação com a natureza o homem 

produz e reproduz o espaço, e o espaço urbano é produzido tanto formalmente quanto 

informalmente pelos agentes produtores do espaço. No plano formal, é produzido pelo 

capital imobiliário onde a terra passa do valor de uso para o valor de troca; pela 

industrialização, com a incorporação do espaço para a exploração do solo e mão-de-obra; e 

pelo comércio. No plano informal entra a ocupação de áreas irregulares, conseqüência do 

êxodo rural acelerado, principalmente pela instalação das mineradoras e pela modernização 

da agricultura nas areas de chapadas. 

Segundo Mesquita (1993), o crescimento da produção agrícola é excludente, pois a 

quantidade de empregos gerados pelo setor agropecuário é muito pequena, donde se 

conclui que o aumento da produção ficou, sobretudo, por conta das inovações tecnológicas, 

que conseqüentemente, causou a expropriação de milhares de famílias camponesas que 

passaram a viver nas cidades, ocupando principalmente as áreas irregulares. Dessa forma, 

o processo de ocupação irregular do espaço, em especial pela população de baixa renda, foi 

 10804 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

marcado pelos loteamentos clandestinos. Para Galina et al (2004), a ocupação ilegal do solo 

atinge perto de 10% dos domicílios urbanos do país. Diante disso, tal quadro torna-se mais 

grave ainda nas regiões metropolitanas. Em Catalão não se sabe ao certo o número de 

ocupação ilegal, mas sabe-se que em alguns locais como, por exemplo, nas Vilas Cruzeiros 

I e II, localizadas ao norte da cidade de Catalão a ocupação foi feita de forma irregular. 

Assim, o processo de urbanização pode ser considerado como a expressão máxima 

da sociedade contemporânea, pois a organização dos espaços, no globo, manifesta cada 

vez mais o papel hegemônico da cidade na determinação de padrões espaciais. 

Pensar o urbano é pensar as diversas funcionalidades imbricadas 

numa escala, onde a relação cidade/campo se requalifica na medida 

em que o processo de produção, circulação e consumo se 

territorializam (CONTI, 1998, p.22). 

O processo de urbanização alcançou proporções significativas de expressão espacial 

a partir de meados do século XIX. A expansão das cidades modificou substancialmente a 

paisagem natural. A grande concentração de áreas construídas, parques industriais, 

adensamento populacional, pavimentação asfáltica, associados à concentração de 

poluentes, criaram condições para alterar o comportamento da baixa troposfera6 em 

ambientes urbanos. 

O crescimento das cidades faz com que o ambiente ganhe uma nova conformação, 

própria da malha urbana: um clima próprio, uma drenagem própria e uma morfologia 

específica em cada área (DREW, 1986). Evidentemente, a intensidade da mudança desse 

ambiente está relacionada diretamente à magnitude da transformação e da extensão da 

malha construída, ou seja, quanto maior a cidade mais ela influenciará nas mudanças 

internas e no entorno. Um impacto ambiental poderá desencadear vários problemas 

ambientais e sociais, conforme o grau de interferência no meio. A contaminação de um 

corpo hídrico, por exemplo, pode significar um sistema em cadeia, onde diversas atividades 

serão alteradas. 

Segundo Galina et al (2004), nas últimas três décadas o planejamento urbano tem 

sido alvo de várias críticas e objeções, tanto pela linha científica progressista como pela 

linha mais conservadora. Com relação aos primeiros, estes, em geral, encaram o espaço 

urbano como um produto social e os problemas como inerentes à dinâmica das relações de 

produção e à estrutura de poder na sociedade capitalista, encarando o planejamento como 

um intervencionismo estatal. Os últimos, já encaram o espaço urbano, não como um produto 

                                                 
6 As condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera, chamada troposfera. Essa 
camada se estende até 20 kms do solo na linha do Equador, e à aproximadamente 10 kms nos pólos. 
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social, mas como um produto que deve ser pensado apenas na perpectiva do crescimento 

econômico da cidade. 

Em alguns países periféricos, como o Brasil, que se transformaram rapidamente em 

regiões industrializadas através da importação de tecnologia e capital e da instalação 

maciça de multinacionais, os problemas ambientais urbanos se agravaram em face da 

rapidez com que cresceram as cidades. No Brasil, a população urbana saltou de 45% em 

1960 para aproximadamente 81% em 2000 (IBGE, 2000). 

O diagnóstico ambiental em áreas urbanas deve partir do entendimento do conjunto 

complexo da paisagem que agrega a um só tempo recursos naturais alterados e um 

ambiente de grandes contrastes sociais, característica marcante na maioria das cidades 

brasileiras. Para Ross (1999), entendimentos parciais dessa realidade induzem às decisões 

inadequadas. A perspectiva histórica e holística do ambiente deve ser considerada, 

avaliando-se a dimensão do impacto, os benefícios regionais e os efeitos negativos para a 

natureza/sociedade. Uma avaliação qualitativa desses fatores é importante para se 

dimensionar os impactos sociais dos empreendimentos (equipamentos urbanos) no entorno. 

Para Gonçalves (1984) quem mora na cidade sofre em seu cotidiano uma série de 

dificuldades, denominadas caos urbano. Essas dificuldades não são apenas pelo baixo 

salário, mas também, é um problema que vai das opções para o lazer até ao abastecimento 

de água e serviço de esgoto. Assim, a cidade precisa de empenho e exige maior 

participação política na sua construção, mesmo porque é ela o palco principal das ações. A 

valorização do ambiente da cidade, transformando-a em lugar intensamente vivido e melhor 

para se viver, deve ser prioridade para as políticas públicas. Como geógrafos, precisamos 

entender que a ação tem como mediação o conhecimento técnico, resultando em 

transformação social da realidade, e essa ação é sempre política. 

Diversos são os objetivos da promoção da sustentabilidade, enunciada tão 

fortemente na atualidade, que só podem ser alcançados mediante a participação da ação 

local em todas as decisões que envolvem a utilização de bens e serviços econômicos e de 

recursos naturais. A ampliação da responsabilidade ecológica, a capacidade dos atores 

sociais de identificar a interdependência entre os fenômenos e aceitar o princípio de co-

responsabilidade na gestão dos recursos e dos ecossistemas7 compartilhados, como o ar, a 

                                                 
7 É o conjunto formado pela parte inanimada do ambiente (solo, água, atmosfera) e pelos seres vivos 
que ali habitam. Todos esses elementos estão ligados entre si. Por exemplo, há flores que são 
polinizadas especificamente por um determinado inseto, o que garante a perpetuação dessa espécie 
de planta. Algumas árvores dependem dos pássaros para fazer a dispersão de suas sementes. Da 
mesma forma, animais herbívoros dependem de determinadas plantas para se alimentar, formando o 
que chamamos de cadeia alimentar. A alteração de um desses elementos pode provocar alterações 
em vários outros. Por exemplo, após a derrubada de uma floresta os animais, que nela vivem e dela 
dependem para se alimentar, reproduzir e se esconder, também serão destruídos. 
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água, as florestas, as bacias hidrográficas etc., e a busca da eficiência energética implicam 

na redução dos níveis de desperdício no consumo, sobretudo de combustíveis fósseis e a 

diminuição significativa da produção e do uso de produtos não-recicláveis. Há que 

pensarmos para além da sustentabilidade do e para o capital, numa sustentabilidade que 

consiga assegurar o uso e a exploração dos recursos naturais conforme as necessidades 

dos homens na sua totalidade existencial. Assim, somos chamados a atuar como agentes 

propulsores de novas mentalidades, através da educação e conscientização ambiental do 

cidadão. (CHAVES, 2003). 

Muitos estudiosos, dentre eles Drew (1986), por exemplo, concordam que a cidade 

atua como um fator modificador importante do clima regional e que cria condições 

específicas na atmosfera. Os principais responsáveis por essas especificidades são as 

construções, os tipos de materiais, o traçado das ruas, a circulação de veículos, as 

indústrias, enfim, as atividades humanas. Nesse sentido, enfocando a questão da 

urbanização e da problemática inerente à ocupação do espaço, Lombardo (1985), diz que: 

(...) é no espaço metropolitano que os problemas ambientais 

geralmente atingem maior amplitude, notando-se concentrações de 

poluentes no ar e na água e a degradação do solo e subsolo em 

conseqüência do uso intensivo do território pelas atividades urbanas 

(LOMBARDO 1985, p.17-18). 

Na análise ambiental urbana é necessário ainda considerar o espaço tridimensional: 

os planos horizontais e verticais, incluindo o espaço aéreo; a cidade e o subsolo. É 

importante também estudar o meio ambiente urbano na sua dinâmica temporal e espacial, 

incluindo os elementos produzidos pelo homem, em distintas combinações. Isto porque, no 

processo de urbanização altera-se o balanço de radiação da superfície devido à substituição 

dos materiais naturais pelos materiais urbanos. Assim, as propriedades radioativas dos 

materiais empregados na elaboração do espaço urbano influenciam nos processos de 

absorção, difusão e reflexão da radiação sofrida pela atmosfera, acarretando mudanças 

locais e regionais. 

Fenômenos inter-relacionados como ilha de calor, poluição do ar, chuvas intensas e 

inundações passam a integrar o cotidiano, fazendo com que a população se defronte com 

esta natureza alterada e conviva diariamente com os problemas decorrentes. No caso 

específico das condições atmosféricas, as cidades apresentam alterações climáticas muito 

diferentes das áreas circunvizinhas. Landsberg (1965) mostrou algumas diferenças 

significativas dos dados climáticos no ambiente urbano e rural, permitindo uma visualização 

das alterações dos parâmetros físicos produzidos pela ação humana. É evidente que essas 

                                                                                                                                                         
 

 10807



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

alterações variam de cidade para cidade em virtude da intensidade do uso do solo, do 

processo de crescimento urbano e das características físicas e geológicas do lugar. 

Segundo Monteiro (1976), 

O clima urbano é um sistema que abrange o clima de um dado 

espaço terrestre e sua urbanização. É um mesoclima que está 

incluído no macroclima e sofre alterações nas proximidades do solo 

e de influências macroclimáticas diferenciadas dos Espaços 

Urbanos. Por outro lado, a cidade deve ser considerada parte 

integral do espaço regional assim como suas contradições internas. 

Deve-se analisar as variações do ambiente urbano, nos vários níveis, 

tais como: nos bairros, casas, ambientes internos. A ecologia natural 

associada aos fenômenos urbanos constitui o conjunto complexo de 

inter-relações que produzem o clima urbano. (MONTEIRO, 1976, 

p.38). 

Os recursos hídricos são intensamente afetados pelas diversas atividades 

desenvolvidas no meio ambiente urbano. A cidade altera a hidrodinâmica interna à malha 

urbana e compromete o abastecimento hídrico do entorno. No caso da cidade de Catalão, 

estima-se que haja um comprometimento da qualidade ambiental das Microbacias 

Hidrográficas do Ribeirão Samambaia, do Ribeirão Ouvidor e do Ribeirão Pirapitinga, cujas 

nascentes localizam-se no Perímetro Urbano. Em Catalão, não são somente os recursos 

hídricos que têm causado preocupações, mas todos os elementos naturais afetados pela 

dinâmica urbana. 

Pelo Código Florestal Brasileiro as faixas variam de 30 a 100 metros de cada 

margem, conforme o curso d’água são consideradas como propriedades dominiais do poder 

público. Diferentemente dos bens públicos de uso comum, que têm sua destinação bastante 

limitada pela legislação, os bens dominiais podem ser usados de formas as mais variadas. 

4. RECURSOS HÍDRICOS 

A cidade de Catalão cresceu substancialmente nos últimos trinta (30) anos. Esse 

processo de urbanização causou mudanças profundas no espaço, que vão desde a 

impermeabilização do solo, passando pela degradação do Cerrado, até a mudança 

climática. Durante muitos anos, a dinâmica da ocupação do território e a transformação do 

meio ambiente têm sido questionadas no meio geográfico e, no caso dos recursos hídricos, 

os esforços se direcionaram para o controle da qualidade (DREW, 1986). Devido à 

intensificação dos processos de incorporação de novos espaços, como regiões produtivas, e 
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ao avanço da tecnologia visando à mobilização da água para dentro, torna-se premente a 

necessidade de incorporar os aspectos quantitativos aos de qualidade desse recurso. 

O tema água vem cada dia mais ocupando espaço, seja nas discussões do meio 

científico e acadêmico, seja na sociedade como um todo. Essa crescente preocupação se 

dá, certamente, pela importância dos recursos hídricos para a sociedade contemporânea, 

uma vez que a água em quantidade e qualidade é de primordial importância, tanto para a 

sustentação da espécie, quanto para o desenvolvimento das atividades produtivas da 

sociedade. 

Na Cartilha da CPT (Comissão Pastoral da Terra – 2003) de toda a quantidade de 

água existente em nosso planeta, 97% são salgadas, correspondendo em grande parte às 

águas oceânicas e às do subsolo. Aproximadamente 3% correspondem as águas doces que 

se encontram, principalmente, nas geleiras, lagos, rios, biomassa dos seres vivos, vapor 

d’água na atmosfera, solos congelados e nos lençóis d’água subterrâneos. O Brasil é 

considerado um país mais rico em água doce, tendo 12% de toda a água doce da Terra. 

Ainda assim, há desigualdade na distruibição da água no Brasil. A região Norte tem cerca de 

70% da água doce; o Centro-Oeste tem 15%; o Sudeste tem 6%; o Sul também tem 6%; e o 

Nordeste, 3%. A maior parte da água consumida pelos seres vivos vem dos rios e dos lagos, 

mas é irregularmente distribuída. 

Segundo Senra (2004), a água é: 

(...) fonte de vida e de alimento para as populações e um bem natural 

de domínio público, dotado de valor econômico, que merece o 

cuidado da preservação, em quantidade e qualidade, para o 

atendimento dos seus múltiplos usos. (SENRA, 2004. p. 01.) 

 Dessa forma, é necessário que a sociedade se organize para propor políticas 

públicas socialmente e economicamente sustentáveis. A implantação da cobrança pelo uso 

da água, por exemplo, é uma iniciativa dos Comitês de Bacias Hidrográficas8. É nos 

Comitês que a gestão descentralizada e participativa adquire densidade. O sentido da 

cobrança como instrumento relaciona-se, sempre, à necessidade de disciplinar o uso, evitar 

o desperdício e contribuir para reverter o passivo ambiental, mas nunca deve se submeter à 
                                                 
8 O Comitê de Bacia Hidrogáfica é composto por vários reprsentantes da sociedade, tendo como 
competência: I) promover debates das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação 
das entidades intervenientes; II) arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos 
relacionados aos recursos hídricos; III) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; IV) 
acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias 
ao cumprimento de suas metas; V) propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, de acordo 
com o domínio destes e VI) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 
sugerir os valores a serem cobrados.   
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lógica do lucro e da especulação mercantil. Em Catalão os problemas com os recursos 

hídricos têm-se intensificado, à medida que o crescimento mal gestado da cidade segue, 

rumo às principais nascentes dos Ribeirões Samambaia/Pari e Pirapitinga. 

4.1 Ribeirão Samambaia – Manancial de Abastecimento Público 

A degradação acentuada do meio ambiente tem causado a redução da 

disponibilidade de água, e, em Catalão, está surgindo um intenso debate na sociedade e, 

principalmente, no meio acadêmico, para se buscar soluções visando o uso/manejo 

adequados da água, principalmente as do Ribeirão Samambaia/Pari, manancial que 

abastece a cidade de Catalão. 

A ocupação irregular das áreas nas proximidades da Microbacia do Ribeirão 

Samambaia/Pari é preocupante. Localizada ao norte da malha urbana da cidade, esse curso 

d’água possui uma drenagem de 85,21 km2, e nessa área encontra-se um mosaico de usos 

da terra, interferindo na quantidade e qualidade da água. (SANTOS, 2004). Dessa forma, o 

uso intensivo e “racional” do solo pode resultar na degradação desse recurso, com 

dramáticas conseqüências para a comunidade local e regional. 

Ao longo de suas margens percebe-se o grau de perturbação da cobertura vegetal 

natural e a prática de culturas agrícolas, principalmente hortifrutigranjeiros que utilizam 

agrotóxicos. A manutenção e a melhoria da qualidade da água da Microbacia do Ribeirão 

Samambaia/Pari deve ser uma preocupação prioritária, visto que este apresenta graves 

problemas: poluição das águas, erosão dos solos, perda de fertilidade e perdas irreversíveis 

da diversidade biológica. Em relação ao uso das terras por uma diversidade de culturas, a 

que se realçar o fato de que toda cultura tem seu grau de intervenção no meio, sendo 

aquelas que acabam por oferecer menor recobrimento vegetacional as que merecem 

práticas conservacionistas mais bem ajustadas. 

Quanto àquelas culturas que utilizam agrotóxicos, seu controle é uma necessidade 

urgente. Mas os problemas do solo nem sempre são ocasionados pela agricultura, mas 

também pelo crescimento urbano desordenado, pelos sistemas rodoviários mal planejados e 

assentados, pela má conservação florestal e muitos outros aspectos da atividade humana, 

causando a instabilidade e a degradação da Microbacia. 

Dessa forma, o leito do Ribeirão Samambaia/Pari recebe cotidianamente, as 

conseqüências da intervenção humana. Uma cidade que cresce a olhos vistos e que é ponto 

estratégico no cenário nacional, não pode apresentar problemas referentes ao 

abastecimento por conseqüência da falta de planejamento urbano mais consistente dos 

órgãos administrativos. Assim, é importante a busca de soluções para as 

situações/problemas acima apresentados, procurando as melhores alternativas para o 
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uso/manejo adequados da Microbacia e conseqüentemente para a melhoria da qualidade de 

vida da população. 

4.2 Ribeirão Pirapitinga 

 O Ribeirão Pirapitinga, afluente do Rio Paranaíba, tem grande importância regional. 

Esse Ribeirão está sendo degradado pelo desmatamento da cabeceira das nascentes, pela 

a impermeabilização do solo em decorrência da pavimentação asfáltica e das obras 

residenciais, pelos desvios de fluxos do escoamento pluvial superficial cada vez mais 

concentrados, pelo lixo urbano carregado pelo fluxo das águas da chuva e pelo esgoto 

sanitário, produzindo uma grande quantidade de sedimentos que são transportadas vertente 

abaixo. O Ribeirão Pirapitinga nasce no Perímetro Urbano de Catalão, cortando a cidade no 

sentido leste-oeste, sendo espinha dorsal da malha urbana. (GONÇALVES, 1999). 

Segundo Tavares et al (1994), as águas do Ribeirão Pirapitinga serviram à 

instalação de duas pequenas usinas hidrelétricas, sendo a primeira construída em 1923 e 

pertencia à Companhia Prada de Eletricidade, tendo seu direito de fornecimento de energia 

cedido, através de venda, às Centrais Elétricas de Goiás S/A - CELG, em 1975, atualmente 

Companhia Energética de Goiás. A outra usina foi construída por volta de 1925, ao lado da 

charqueada, de propriedade do Sr. João Margon, com a finalidade de atender às suas 

indústrias. Segundo Campos (1985), o Ribeirão Pirapitinga servia como área de lazer dos 

habitantes e ao longo de suas margens que se ergueram as primeiras indústrias de 

transformação de Catalão. 

 Com o crescimento da cidade e a deficiente política ambiental, o Ribeirão Pirapitinga 

agoniza, sufocado pelos detritos urbanos. Diariamente são despejados em seu leito 

compostos de detritos orgânicos, esgoto doméstico e industrial, sabões e detergentes etc, 

provocando a contaminação por substâncias orgânicas e químicas. Diante da ocupação 

irregular do espaço, as duas principais nascentes do Ribeirão Pirapitinga, que ficam mais ou 

menos a 800 metros de distância uma da outra e estão sendo invadidas por loteamentos, 

represamentos inadequados (bebedouro para o gado, irrigação) e sofrendo o desmatamento 

da vegetação ciliar para a prática de culturas, o que propicia a erosão e o assoreamento. 

A drenagem e o escoamento do Ribeirão Pirapitinga sofreram alterações 

destacando-se dois represamentos: O primeiro10, serve para o abastecimento de (02) pivôs 

que irrigam lavouras comerciais-intensivas nas proximidades. Logo abaixo há outro 

represamento11, utilizado como área de lazer e recreação pela população catalana. O trecho 

                                                 
10 Represamento localizado na Fazenda do Sr. Haley Margon Vaz, servindo para abastecer pivôs de 
culturas, como plantação de tomate, milho doce, feijão e outros. 
11 Represamento construído pelo Poder Público Municipal (anos 1980) e é utilizado como um parque 
público de lazer, denominando-se Clube do Povo. 
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seguinte do Ribeirão (área canalizada) apresenta um índice de poluição bastante 

perceptível, pois é utilizado para a recepção de esgoto clandestino oriundo de residências e 

de detritos sólidos urbanos, como sacos plásticos, pneus, caixas de papelão e outros. 

Na canalização do Ribeirão Pirapitinga foram utilizados os dados dos índices 

pluviométricos e também foi levado em consideração o nível de infiltração da água. Com a 

expansão da cidade rumo à cabeceira do Ribeirão, aumentou o escoamento da água, pois 

com a pavimentação asfáltica diminuiu a permeabilidade do solo. Esse fator aumentou os 

riscos de enchentes, uma vez que existe hoje um nível maior de escoamento da água do 

que quando os cálculos de vazão foram realizados. Ao longo das margens do Ribeirão 

Pirapitinga são visíveis vários problemas ambientais decorrentes da expansão urbana. 

5. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em Catalão os dados levantados a respeito do início dos serviços relacionados à 

coleta dos resíduos sólidos na área urbana revelam que este se iniciou por volta de 1940. 

Nessa época, Catalão contava com aproximadamente 6.000 habitantes (VAZ, 1994). A 

atividade, em sua forma inicial, era executada de maneira bastante simples, sendo que os 

veículos utilizados para a coleta eram carroças de tração animal e o destino final era 

totalmente inadequado, causando sérios problemas ambientais e sociais. 

A evolução do capitalismo foi o limiar de uma nova era para a sociedade, quando 

hábitos e costumes foram profundamente alterados em função de um novo modelo de vida. 

Segundo Harvey (1992), no domínio da produção de mercadorias, o efeito primário foi a 

ênfase nos valores e virtudes da instantaneidade e da descartabilidade. A dinâmica de uma 

sociedade do “descarte” começou a ficar evidente, o que significa mais do que jogar fora 

bens produzidos, criando um grande problema sobre o que fazer com o lixo. O crescimento 

da população urbana provocado pela industrialização, trouxe consigo o aumento do 

consumo de produtos industrializados, cuja utilização se estendeu aos setores alimentícios e 

de manutenção da vida (VAZ, 1994). 

 No conjunto de produtos industrializados, geralmente uma parte é dispensada no 

consumo, como por exemplo, nos produtos alimentícios em que as embalagens como 

plástico, papelão, latas e outros não são utilizados pelo consumidor. Considerando-se 

produtos não alimentícios, após perderem seu valor de uso, não podendo mais servir à 

finalidade proposta, são descartados. 

Considera-se lixo tudo aquilo que já foi usado e encontra-se sem utilidade, e é 

classificado quanto aos três estados físicos da matéria: 

a) O lixo em forma líquida: pode-se considerar a água que passa pelo vaso 

sanitário, os objetos que são escoados através de uma rede de esgoto, 
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seja residencial ou industrial etc; todos esses tipos são coletados por uma 

rede de esgoto ou conduzidos a um curso de água e/ou escoam a céu 

aberto; 

b) O lixo em forma gasosa: considera-se a fumaça que sai dos escapamentos 

de automóveis ou da chaminé de uma fábrica e que é lançada na 

atmosfera, causando graves problemas ambientais; 

c) O lixo na forma sólida: este não escoa ou evapora espontaneamente e a 

forma de se livrar dele é coletando-o e depositando-os em um local 

apropriado. Portanto, esse tipo de lixo exige a prestação de um serviço que 

se encarregue de tal mecanismo, este serviço é geralmente executado por 

entidades públicas, devido essa necessidade, cria o serviço de limpeza 

pública; 

Os resíduos sólidos serão mais profundamente analisados nesta pesquisa, uma vez 

que no Brasil, com a concentração demográfica, aumentou-se a produção de resíduos, que 

costumeiramente eram lançados nas ruas. Diante desse quadro, germinou-se a 

preocupação de manterem limpas as cidades. Surgiu no Brasil (1930) a primeira lei que 

regulamentava o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, dando rumo a um novo modelo 

de cidade, que primava pelo asseio. Esta lei proibia a deposição de detritos em ruas ou 

praças públicas. A crescente consciência sobre os riscos para saúde pública e para o meio 

ambiente, provocados por resíduos sólidos, deve-se, principalmente, às suas frações 

infectantes. 

Surpreendentemente, no Brasil, há mais de 30 mil unidades de saúde produzindo 

esses resíduos, e na maioria das cidades, a questão do manuseio e da disposição final não 

está resolvida. Ainda, acrescente-se que algumas unidades de saúde desconhecem a 

quantidade e a composição dos resíduos que produzem. (FERREIRA, 1995). Esses 

resíduos produzem vários patógenos que podem ser altamente infectantes para o homem. 

Há que se considerar os possíveis mecanismos de sobrevivência de patógenos na massa 

desses resíduos, como por exemplo, os materiais biológicos contaminados que podem se 

constituir em importantes veículos para os microorganismos produtores de doenças, quando 

não devidamente manuseados ou tratados adequadamente. 

Os danos ambientais decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos não 

se restringem ao espaço territorial da cidade que descuida da qualidade de vida dos seus 

moradores. Quando o lençol freático é contaminado, compromete-se a fonte de água 

potável de várias cidades. A simples queima de resíduos tóxicos exala contaminantes que 

colocam em risco a saúde das pessoas dentro e fora do território em que ocorre a agressão 

ambiental. 
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Em Catalão, o processo de deposição final dos resíduos não sofreu grandes 

alterações, sendo estes sempre depositados em lixões que se localizavam nas 

proximidades da cidade, às margens de córregos e ribeirões, como o Córrego Caçador. 

Esse lixão apresentava vários problemas e não atendia às necessidades de preservação do 

meio ambiente. Lá eram depositadas, diariamente, 35 toneladas de resíduos12 sólidos. 

Depois que os catadores faziam a separação (papel, papelão, latinhas etc), de onde 

tiravam seu sustento, o lixo era queimado sem nenhum controle e sem as mínimas 

observações técnicas para tal fim. Durante a queima dos resíduos, são liberados na 

atmosfera grandes quantidades de gases nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, 

podendo causar doenças graves como o câncer. (FERREIRA, 1995). Os resíduos eram 

depositados sem a menor distinção e somente o lixo hospitalar era coletado e depositado 

separadamente e logo depois incinerado. No local em que ficavam os resíduos que não se 

decompunham com a queima havia uma pequena nascente, que era afluente do Córrego 

Caçador. O antigo lixão se localizava à vertente direita do Córrego Caçador e devido à 

declividade, o chorume e o próprio lixo contaminavam suas águas. Existia ainda o problema 

do lençol freático, que certamente estava sendo contaminado, visto que, como já dissemos, 

não havia um controle dos impactos por parte dos responsáveis pelo lixão, ou seja, o poder 

público municipal. 

O fato do lixo não ter uma destinação que atendesse as necessidades de 

preservação do meio ambiente e da saúde da população, visto que o antigo depósito de lixo 

contaminava cursos d´água que servia para abastecer algumas propriedades, levou o Poder 

Público Municipal a tomar medidas que pudessem sanar esse problema. Em 1997 

começaram então as discussões entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás – 

FEMAGO – e a Prefeitura Municipal de Catalão sobre a necessidade da implantação 

definitiva do sistema de tratamento e disposição do lixo urbano em nova área, pois, como já 

foi dito, o local até então utilizado não atendia às necessidades ambientais e de saúde 

pública. 

No início do ano de 2002 foi movida uma ação de execução de obrigação de fazer 

um aterro sanitário que atendia as necessidades da cidade e um aumento na qualidade de 

vida em Catalão, promovida pelo Ministério Público. Em fevereiro de 2002, a Prefeitura 

Municipal de Catalão firma o termo de acordo com o Ministério Público, para a construção 

definitiva do aterro sanitário de Catalão e a implementação de uma ampla política pública de 

gerenciamento dos resíduos sólidos neste município, dividida em 03 etapas: 1ª) construção 

do aterro sanitário; 2ª) construção da usina de reciclagem; 3ª) construção da usina de 

compostagem. 

                                                 
12 Dados fornecidos pelo departamento de limpeza urbana da Prefeitura Municipal de Catalão. 
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Entre os tratamentos possíveis para os resíduos perigosos estão o aterro (local de 

disposição final de resíduos sólidos utilizando princípios específicos de engenharia para 

armazenar rejeitos), a incineração (processo físico-químico que emprega a destruição 

térmica a alta temperatura para destruir a fração orgânica e reduzir o volume do rejeito) e o 

co-processamento (processo de destruição térmica de resíduos em fornos industriais 

devidamente licenciados, com aproveitamento energético ou de matérias-primas) e a 

reciclagem (processo de aproveitamento de resíduos). Atualmente em Catalão, está sendo 

utilizado o sistema de aproveitamento do lixo, onde os resíduos são separados e reciclados. 

Inclusive, o lixo hospitalar é separado e incinerado. A Prefeitura Municipal de Catalão juntou 

o útil ao agradável, ou seja, a necessidade e obrigação de resolver o problema do lixo em 

Catalão e a liberação por parte da União para o município da quantia de R$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) para financiar o referido projeto. 

Os aspectos relativos à escolha da área para implantação do aterro sanitário foram: 

• Área de propriedade da Prefeitura Municipal conforme escritura em 

anexo. 

• Distância de aproximadamente (05) km do centro da cidade. 

• Área parcialmente cercada e com potencial para receber o aterro. 

• Elaboração do laudo geológico e do laudo de permeabilidade do solo, 

atestando a possibilidade de implantação de aterro sanitário, mediante a 

existência de subsolo favorável. 

• Área de fácil acesso inclusive, no período chuvoso. 

• Disponibilidade de material de cobertura, para a impermeabilização da 

base e para o capeamento (diário e final) do aterro, na própria gleba. 

• Nenhuma evidência de lençol freático superficial. 

• Inexistência de nascentes na área; 

• Boa aceitação por parte da população e entidades ambientais não-

governamentais. 

• Área que permitisse vida útil igual ou maior que 15 anos, com base nas 

estimativas de volumes futuros de resíduos sólidos e materiais de 

cobertura a serem dispostos. 
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A implantação da usina de reciclagem13 foi feita em área pública municipal, distante 

(05) Km do centro da cidade, local esse apropriado para a disposição do lixo urbano e para 

o aproveitamento e transformação dos resíduos sólidos e também orgânicos e minerais, 

pelo processo de biodegradação, com alto valor agregado. Com isso, é baixo o valor de 

poluição do solo e a consequente contaminação dos mananciais adjacentes pelo chorume14 

produzido, evitando também a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças, 

além de propocionar ao município uma melhor qualidade de vida em relação ao meio 

ambiente e à diminuição quase total de endemias. Isto trouxe também benefícios sociais, 

como por exemplo, agrupamento dos catadores em cooperativas15. 

Dessa forma, o sistema de coleta de lixo em Catalão teve melhorias relevantes, tanto 

de ordem social, quanto ambiental. Mas há ainda vários problemas a serem resolvidos. Em 

Catalão não há a coleta seletiva do lixo. O número de caçambas ainda não é suficiente para 

a coleta em toda a cidade, fazendo com que a coleta de lixo, principalmente nos bairros não 

seja diária. Na usina de tratamento do lixo não há trabalhadores e equipamentos suficientes 

para o aproveitamento adequado dos resíduos, fazendo com que boa parte do lixo seja 

colocada em aterro provisório. Há ainda, falta de conscientização por parte da polpulação, 

que lança os dejetos nas ruas, em áreas de preservação, nascentes, etc. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem querer esgotar discussões, esse ensaio propõe a enfatização da ação local, 

através de parcerias entre os vários segmentos, envolvendo atores e instituições de 

natureza e objetivos diversos, com vistas a garantir ações para a construção do processo 

político-participativo. Essas ações devem integrar as metas econômicas, sociais, ambientais 

e culturais, tendo em vista o alcance e a manutenção da qualidade de vida, seja nos 

momentos de disponibilização de recursos, seja nos períodos de escassez, tendo como 

perspectivas a um ambiente mais saudável. Essa política pressupõe uma articulação prática 

entre as políticas macroeconômicas e a dinâmica das instituições locais e comunitárias. 

Desse modo, sugere-se uma política de fortalecimento das comunidades, para fazer 

surgir, a partir das bases sociais e populares, a construção de uma ação solidária, 

contrapondo-se às imposições do capital globalizado. É, portanto, no nível das discussões 

                                                 
13 A usina de reciclagem de resíduos é uma solução indispensável, pois permite o reaproveitamento 
dos resíduos e também a redução do volume de lixo para disposição final em aterros e incineradores. 
14 A liberação da umidade contida nos resíduos orgânicos somada à água das chuvas que se infiltram 
em depósitos de lixo descobertos, são alguns dos agentes formadores do chorume. Originado no 
interior de uma grande acumulação de detritos, esse líquido pode atingir lençóis de água 
subterrâneos, os chamados lençóis freáticos, e poluir um recurso que abastece a sociedade de 
diversas formas. 
15 A usina de reciclagem condicionou o agrupamento dos catadores em cooperativa, onde os 
trabalhadores recebem pela quantidade lixo separado. 
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com a sociedade, que os princípios do ambientalismo adquirem todos os seus sentidos em 

termos de diversidade e de participação e onde se pode conceber a construção desta nova 

racionalidade produtiva e pensar em um futuro sustentável e promissor para a cidade e seus 

habitantes. 
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